Jacob 2ovitius, Christen-Humanist en
Rector van de Latijnse School te Breda
door

DR. S. A. VOSTERS
Zijn vorming en eerste docentschap

In een artikel in deel XIV van dit Jaarboek heb ik naar aanleiding van de
aanwezigheid van de Valenciaanse wijsgeer en humanist J. L. Vives op het
kasteel te Breda als leermeester van dona Menda de Mendoza (1537-39)
gewezen op de figuur van Jacobus Zovitius, die in die tijd rector was van de
Bredase Latijnse school. 1 Het huidige artikel probeert een aanvulling en
verbetering te zijn van de weinige gegevens die ik indertijd terloops kon
verstrekken.
Jacobus Zovitius werd in 1512 geboren te Dreischor bij Zierikzee. Hij
noemde zich daarom naar humanistenzede Driescharus of Dreischarus en in
een poging dit aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord op grond van een
volksetymologische verbastering nog verder te verlatijnsen: T riturbius, wat
terugvertaald drie scharen of menigten oplevert, ofschoon de plaatsnaam
eigenlijk drie-schor betekent naar de buitendijkse aanwas die bij hoog water
onderloopt. Een zilte Zeeuwse smaak heeft ook de achternaam Zovitius,
waarschijnlijk een gedeeltelijke verlatijnsing van Zou(t)wijck (vicus=wijk),
een gehucht bij Zierikzee. In de Bredase stadsrekeningen heet hij Jacop(pen) Pieterssen 2•
De jonge Jacob ontving zijn middelbare opleiding van Willem Janse
Zagher of de Zaghere uit Goes, sinds ca. 1521 rector van de Latijnse school
te Zierikzee. Deze Gulielmus Zagarus (t1538) promoveerde in 1510 tot
magister artium bij de Zeeuw Adrianus Barlandus uit Baarland (t1538),
professor Latijn aan de pedagogie van het Varken, die deel uitmaakte van
de Leuvense universiteit. In 1518-19 was hij hoogleraar aan het Drietalig
College aldaar. Dit Collegium Trilingue was een instelling voor de studie in
de drie klassieke talen: Hebreeuws, Grieks en Latijn, die het onderwijs aan
de Leuvense universiteit en elders vernieuwde door een degelijke taalkun-
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dige ondergrond te geven aan de studie van de godgeleerdheid en de
wijsbegeerte. Zovitius studeerde aan het Drietalig College Latijn onder de
bezielende leiding van Barlandus' opvolger de Duitser Conrad Goclenius
(1519-38) en Grieks onder de gewezen drukker Rutger Rescius (1519-45)3.
Zovitius werd omstreeks 1531 hypodidascalus4 (d. w. z. ondermeester,
leraar in de lagere klassen) van de Latijnse school te Hoogstraten (prov.
Antwerpen), waar Jan Quoymans ludimagister (rector) was. Van 1536 tot
23 juni 1543 was Zovitius ludimagister aan de Grote, triviale school te
Breda, die dateerde van het begin der veertiende eeuwen tot 1536 in de
Cingelstraat, daarna in de Nieuwstraat gevestigd was, waar ze haar taaie
leven wist te rekken tot 1867. In 1896 werd het pand door een religieuze
onderwijscongregatie aangekocht. De triviale school had het monopolie
van het onderwijs in het Latijn. Triviaal wil zeggen, dat er het trivium,
d. w. z. de drie lagere vrije consten (spraakkunst, redeneerkunde en welsprekendheid), onderwezen werden en niet de vier hogere van het quadrivium (meetkunde, muziek, rekenkunde en sterrenkunde), dus wat wij
exacte vakken zouden noemen, want de muziektheorie werd als een vorm
van wiskunde beschouwd 5 • Het hele onderwijs was erop gericht het verstand te scherpen en de leerlingen te laten leven in een klassiek-Latijnse
sfeer. Het onderricht in de moedertaal werd dan ook stiefmoederlijk
bedeeld, ofschoon het "Dietsch" in de lagere klassen nog niet helemaal
gemist kon worden. Het was dan in de praktijk soms niet veel meer dan de
ancilla latinitatis, d. w. z. het werd pasklaar gemaakt om het vertalen in en
uit het Latijn te vergemakkelijken. Door het letterlijk vertalen, dat typisch
was voor veel van zulke leerboekjes, wemelde het Nederlands er van
latinismen, waarvan er sommige nog voortleven zoals "aantonende en
aangevoegde wijs" (modus indicativus et coniunctivus). De voordelen van
het systeem waren, dat de leerlingen de internationale geleerdentaal uitstekend leerden niet alleen schrijven (in proza en poëzie), maar ook spreken,
want het Latijn werd o. a. in het diplomatieke verkeer nog gebruikt. Toch
waren er onder de humanisten die niet zo gelukkig waren met dat helemaal
leven op de Latijns-Griekse Olympus. Zelfs verwoede latinisten als Vives
en Erasmus pleitten af en toe voor de moedertaal. Als in de tweede helft van
de zestiende eeuw het nationalisme toeneemt, worden de stemmen voor de
bestudering en het onderwijs ervan steeds luider. In wedijver met het Latijn
komt de Nederlandse letterkunde dan tot grote bloei 6 •
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Zijn eerste toneelstuk

Zover was het in Zovitius' tijd nog niet en men kan het hem dan ook
niet euvel duiden, dat bij zijn leerlingen zoveel mogelijk wilde laten leven in
een Latijnse sfeer. Daartoe hoorde ook het opvoeren van stukken in de taal
van Plautus en Terentius, maar ongelukkigerwijze was dit toneel niet erg
voor jeugdige oren en ogen geschikt. Een bitter cynisme viert er hoogtij en
van het christelijk idealisme waarmee de opvoeders de studenten wilden
doordringen kon natuurlijk geen spoor zijn. Het lag daarom voor de hand,
dat de ludimagistri zelf de pen ter hand namen en bijbelse en moraliserende
onderwerpen dramatiseerden. Ze ontzagen zich daarbij niet verleidingsscènes zoals die van Jozef en de vrouw van Putifar door jongens van 13 à 14 jaar
te laten opvoeren. Dit in overeenstemming met de pedagogische beginselen
van Juan Luis Vives, die pleitte voor het laten zien van het kwaad, zodat
jongelieden er schrik van kregen 7 • Wat de vorm betreft, zochten de
schoolse dramaturgen aansluiting niet alleen bij de klassieke comoedia en
tragoedia, maar ook en vooral bij het toneel in de volkstaal, dus bij de
moraliteit, het spel van sinnen, het esbattement en de klucht. Dit heeft dan
toch tot gevolg gehad, dat allerlei elementen uit het Nederlands-talige
toneel via het internationale vervoermiddel van het Latijn over heel Europa
bekend werden.
Zo heeft vooral het Nederlandse bijbelse schooldrama grote invloed
uitgeoefend in het buitenland. Dat blijkt al uit de verspreiding van Zovitius' eerste stuk, de Ruth (1533), dat nog uit zijn Hoogstraatse periode
stamt en door zijn leerlingen werd gespeeld. De rector en een zekere
Nigellus schreven er lofdichten voor en het werd in diepe eerbied opgedragen aan Willem de Zaghere, die in 1521 pensionaris van Zierikzee was
geworden, uit welke functie hij in 1533 ontslag nam wegens zijn benoeming
tot raadsheer in het hof van Friesland 8 • Uit het voorwoord en het "slotwoord" blijkt, dat Zovitius zich nog "op ende op" Zeeuw voelde. Dat
"slotwoord" is een Expostulatio (klacht) over de zeer verontrustende
vijand van Zeeland, de zee, hier voorgesteld als de Ennosigaeus (aardschokker) Neptunus, die zoals hij in een centrale strofe zegt: "met zijn
wateren Zeeland bedelft" en, zo voegt hij in een retorische vraag eraan toe:
"Welke landstreek zou jou, Neptunus, als beschermer willen hebben?". De
letters van deze middenstrofe vormen dan de beginletters van de regels van
een acrostichon, dat de centrale gedachte als het ware glosseert.
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Titelpagina van het bijbelse toneelstuk Ruth (1533)
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Uit het voorwoord blijkt ook, dat Zovitius grote bewondering had
voor de in 1529 uitgegeven Acolastus, een N eolatijns schooldrama over het
Verloren Zoon-motief van Gulielmus Gnapheus, de rector van de Latijnse
school in Den Haag, een stuk dat in die eeuw minstens 46 edities beleefde,
afgezien nog van de Franse, Duitse en Engelse vertalingen 9 • De invloed van
de Acolastus valt te bespeuren in de manier waarop de geschiedenis van de
bijbelse weduwe en arenleester Ruth is behandeld. Het stuk, dat bestaat uit
vijf koorloze bedrijven, is geschreven in een gemakkelijke stijl en wordt nog
verlevendigd door de episodische rollen van twee zwervers die zijn ingevoegd. Verder verzekert Zovitius het tragicomische effect door betekenisvolle, Senecaanse alleenspraken af te wisselen met zelfbedachte samenspraken. Deze comoedia werd herdrukt in de Bazelse bundel van in het
Latijn gestelde Oud-Testamentische Dramata sacra (1547), waar het 't
enige stuk van een Nederlandse schrijver is temidden van 14 spelen van
Duitse origine 1o • Gezien de gelijkheid van stof is het ook mogelijk, dat
Zovitius' bijbeldrama invloed heeft uitgeoefend op de Ruth (1586) van de
Duitse humanist Aegidius Hunnius, een stuk dat hoort tot de vervaltijd
van het bijbelse toneelI!.
"Het Verloren Schaap" en de invloed daarvan

Een Nieuw-Testamentisch onderwerp behandelt Zovitius in het N eolatijnse stuk Ovis perdita (Het Verloren Schaap, 1539). De auteur maakt
nu geen melding meer van zijn Zeeuwse herkomst. Op de titelpagina
noemt hij zich trots "apud Bredanos ludimagistro" (rector bij de Bredanaars, d.w.z. te Breda). En het stuk werd op 26 feb. 1539 vanuit zijn
Bredase studeerkamer opgedragen aan de Heer Deken, licentiaat in de
godgeleerdheid, en aan de kannunniken van de Collegiale Kerk te Breda
(thans Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk genaamd). Het werk werd
tweemaal te Antwerpen herdrukt, in 1540 en 1541, en eenmaal in de
Bazelse bundel van bijbelse spelen van 1540, een verzameling van tien
stukken, waaronder de A colastus van de Hagenaar Gnapheus, de]osephus
van de Amsterdammer Cornelius Crocus (1536), de Samarites (1537) van
Petrus Papeus uit Menen bij Kortrijk en drie blijspelen van Georgius
Macropedius uit Gemert bij Helmond en nog drie stukken van twee
Duitse dramaturgen. Vijf van de zeven auteurs waren dus Nederlanders 12.
Met zijn bevallige stijl dramatiseert het stuk de parabel waarin Christus
(Soter, d. i. Verlosser genaamd) het Verloren Schaap terug weet te
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Titelpagina van het Nieuwtestamentische stuk Ovis perdita (1539).
Exemplaar Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

brengen tot de ware schaapsstal, zoals in het vroegere Romeins missaal
verteld werd in het Evangelie van de derde zondag na Pinksteren (Mt.
18: 12. Lc. 15:4). Verrijkt en verlevendigd met allegorische karakters, werd
het spoedig favoriet op het Europese schooltoneeP3.
De invloed die de Ovis perdita uitoefende in Europa zien we allereerst
tot uiting komen in een gelijknamig stuk (1553) van Jakob Schöpper
(1514-54). In zijn aan de deken van Bonn opgedragen Epistola nuncupatoria speekt deze Dortmundse priester, die in Leuven gestudeerd zou
hebben, zijn bewondering uit voor Zovitius' stuk, maar, omdat sommigen
aanstoot namen aan het feit, dat Jezus hier zelf al te nadrukkelijk ten
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Opdracht van de Ovis perdita, gedagtekend te Breda, feb. 1539.
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tonele verscheen, bewerkte hij het stuk, zonder dat hij afbreuk wilde doen
aan de naam en de inspanning van Zovitius. In de comoedia, die hij door
zijn leerlingen liet opvoeren, werd de Christus-figuur vervangen door de
herder Phylacter 14 •
De Ovis perdita moet ook bekend zijn geweest in Spanje, voornamelijk
door de Bazelse bundel en misschien ook door afzonderlijke uitgaven. De
Nationale Bibliotheek te Madrid bezit althans een exemplaar van de editie
van 1541, dat afkomstig is uit de collectie van de beroemde negentiendeeeuwse Spaanse bibliofiel Pascual de Gayangos. Aangezien diens boekenbezit grotendeels uit Spaanse collecties afkomstig was, is het mogelijk, dat
het exemplaar zich in de zestiende eeuw al op het Schiereiland bevond,
zodat zich de vraag stelt, wat voor invloed deze comoedia sacra daar kan
hebben uitgeoefend. Zoveel is zeker, dat de parabel van het Verloren
Schaap er in die tijd verschillende keren ten tonele is gebracht, o.a. door
bekende toneelschrijvers als de Valenciaan Juan de Timoneda (1558) en
door de Madrileen Lope de Vega (vóór 1604). Het zou mij te ver voeren
hier uiteen te zetten, in hoeverre Zovitius' stuk invloed heeft uitgeoefend
op het werk van deze Spaanstalige schrijvers. Ik moge ermee volstaan op te
merken, dat m.i. in ieder geval in La Oveja perdida (Het Verloren Schaap),
een door Timoneda uitgegeven sacramentsspel, rekening moet worden
gehouden met een rechtstreekse beïnvloeding door Zovitius' Ovis perdita.
Men kan dus de zaak niet afdoen door, zoals Dr. Kat deed met betrekking
tot het Verloren Zoon-motief, vast te stellen, dat het Verloren Schaapgegeven in Spanje geheel afhankelijk is van een nationale overgeleverde
stijPs.
Een opvoedkundig toneelstuk

Naast twee bijbelse comoediae schreef Zovitius een pedagogisch
drama, Didascalus (De Leraar). De achttiende-eeuwse bibliograaf Paquot
noemt een in 1534 door Jan Steelsius gedrukte Antwerpse editie. De
juistheid van deze vermelding zou steun kunnen vinden in het feit, dat
Zovitius in het stuk zijn Zeeuwse herkomst sterk beklemtoont door zich
tweemaal Driescharus te noemen en het op te dragen aan de Zierikzeese en
Veerse medicus Iaso à Pratis (Jason de Praet, 1486-1558). Tegen een
mogelijke uitgave van het drama in 1534 pleit, het feit dat die opdracht is
getekend in zijn huis te Breda, op 29 september 1540, en dat de enige thans
bekende drukken zijn: een Antwerpse van Aegidius Copenius (Gilles
Coppens) van 1540 en een Keulse van Ioannes Gymnicus van 1541 16.
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Bovendien behandelt het stuk de perikelen van een in Breda woonachtige
leraar, maar in 1534 doceerde Zovitius nog niet in deze stad.
Het voor de klas staan was blijkbaar ook in die tijd niet alleen maar
rozengeur en maneschijn. Nil navi sub sale: er is niets nieuws onder de zon.
Maar Zovitius vond troost in de pen en nam in de stille avonduren een
nobele wraak op de vernederingen die hij tijdens zijn achturige dagtaak
moest ondergaan. Gedurende die lucubratio 17 herschiep hij in toneelvorm
de benarde toestand van de overwerkte schoolmeester, die is overgeleverd
aan de genade van zijn jeugdige belagers en hun onuitstaanbare ouders.
Zoals in de literatuur van die tijd gebruikelijk was, worden de problemen
behandeld in de vorm van een allegorische rechtzitting. In navolging van
Aristophanes' Equites (Ridders, 424 v. Chr.), een comaedia gericht tegen
de politiek van Cleon, werden de klachten verwoord door Demus (het
volk), in de Didascalus een leerling. Daarop wordt de bode der goden
Mercurius uitgezonden door oppergod Jupiter om in Breda een rechtzitting tegen Didascalus te houden. Uitgebreid pleit de figuur van Colacoglottus (vleitaal) met twee andere advocaten voor Demus. Didascalus zou
niet opgewassen zijn tegen zijn taak. Hij zou zelfs de eenvoudige grammatika niet goed doceren en de jeugd niet opvoeden tot goede burgers. Hij
zou drinken en zijn leerlingen afranselen. Didascalus, die wordt bijgestaan
door Ablabia (onschuld) en Alethia (waarheid), verdedigt zich door de
bevoegdheid tot oordelen van Demus in twijfel-te trekken en te wijzen op
het vertrouwen dat de vroede vaderen in hem stelden, toen ze hem
benoemden. De meester is niet aansprakelijk voor de slechte vorderingen
van de leerlingen, maar het volk dat hen niet dwingt hun les te leren en de
leraar niet eert. De rechter besluit de zitting door Demus' klachten als
laster te betitelen. De opvallende originaliteit van de Didascalus werd
spoedig erkend: een nieuwe dramatische ader was aangeboord enwerd snel
door andere schrijvers uitgebuit l8 •
Toch had het opvoedkundige stuk voorlopers gehad in de Declamatio
die in de Leuvense pedagogie van de Lelie in 1481 werd opgevoerd en in de
Acolastus, hiervoor reeds vermeld. Waarschijnlijk onafhankelijk van Zovitius was Macropedius aoris van Lanckvelt, 1487-1558), de belangrijkste
vertegenwoordiger van het Neolatijnse schooldrama in de Nederlanden,
al eerder tot het samenstellen van opvoedkundige stukken gekomen,
getuige zijn Rebelles (De Opstandigen, 1535) en zijn Petriscus (1536).
Hieruit blijkt, dat de bijbelwoorden "Spaar de roede niet" bij de opvoeding in die tijd nog zeer ernstig werden genomen, toen de schoolmeester in
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diuinum ingenium,quodtum quidem p o. Noui, noui, op;ime laron, nemen tu'
tua monumenta clariffimum, nu ne muIt m Fer hune noftrum orbem eelebrius ef,
darius pafilm ubigue emmer. Hèe inee e,guàm quod polTet per me ueI tantillum
e:rorquere ~eodem,ut me,gu;llnlibct i o~:ce.lcbrari. Ego tamen Did:lfcalorii mi
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Einde van de opdracht van de Didascallts, gedagtekend te Breda, einde sept. 1540.

al zijn waardigheid met de zwarte tabbaard aan en de zwarte baret met de
oorkleppen op het hoofd, de roe en de plak opzij aan een koord bevestigd
nog heerste vanaf zijn hoge zetel. Macropedius was pedagoog in hart en
nieren en zeer geliefd bij zijn leerlingen, maar hij vond, dat de leraar in de
klas zijn gezag moest doen gelden en zich niet moest laten leiden door
wekelijke moeders, die hun zoontjes vertroetelden. We moeten ons daar178
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bij natuurlijk :voor ogen houden, dat die hele samenleving veel meer
autoritair was ingesteld, zozeer zelfs dat een ludimagister die een scholier
mishandelde niet aansprakelijk was voor het gerecht. Van de andere kant
kon hij zijn macht ook ten voordele van een onder hem staande student
aanwenden, die hij zelfs aan de gerechtelijke macht kon onttrekken. Op
die manier vermocht hij zich edelmoedig te tonen t.O.v. van leerlingen die
na hem getreiterd te hebben op het verkeerde pad geraakt en in handen van
de lang niet malse justitie gevallen waren. We vinden deze wisselwerking
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42. Einde van het tweede toneel van het derde bedrijf van de Didascalus. Demus vraagt
aan Mercurius, waar de rechtzitting zal plaatshebben en de bode der goden antwoordt:
"TeBreda".
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van gestrenge doch niet onmenselijke schoolmeesters en losbandige jongelui ook in de Diseoli (de Ongezeglijken, 1602), een stuk van de geboren
Goudenaar Schonaeus (1540-1611), die rector was van de Latijnse school
te Haarlem l9 •
Het pedagogische drama maakte ook opgang in het buitenland. BeÏnvloed door Gnapheus' Acolastus en misschien ook door de Didasealus en
de Rebelles, schreef Stymmelius uit Frankfurt aan de Oder in 1545 zijn
Studentes (gedrukt in 1549). Hij voerde hier een niet erg oppassende
student ten tonele, die spijbelt, schulden maakt en een meisje verleidt.
Uieindelijk komt alles toch weer op zijn pootjes terecht. Dichter bij de
Didasealus staat de Latina et reeens comoedia (Het Nieuwlatijnse blijspel,
1550) van de Lyonese schoolmeester Frachaeus. Dit stuk is ook half
allegorisch. De overwerkte leraar kan de dokter niet betalen en verkiest
het ziek te blijven. Wanhopig trekt hij Timè, de godin van de eer, het
kleed van het lijf om er zich in te hullen met de bittere bijgedachte, dat, als
men maar het uiterlijk van Timè heeft, men al door de mens wordt
hooggeacht. 20
Tot zover over de invloed van de Didasealus in het buitenland. Men
zou haast denken, dat dit waarschijnlijk autobiografische stuk Zovitius'
zwanezang was geworden, want na 1543 vernemen we niets meer over
hem. Was hij dan toch bezweken onder de druk van het leraarschap? Of
was hij het slachtoffer geworden van een van de vele besmettelijke ziekten
waardoor Breda in die tijd geteisterd werd? Sinds 1515 heerste er de pest en
in 1534 werd de stad grotendeels door brand verwoest. 2 ! Het valt te
betwijfelen, of Mr. Lenaert Sovitius, die in. 1550 te Bergen-op-Zoom
woonde en rector was geweest in Breda, identiek is met onze Jacobus
Zovitius 22 •
Leerboek voor de Latijnse omgangstaal

Behalve drie toneelstukken staat ook een Latijns leerboek op naam van
Zovitius, de Quotidiani sermonis formulae (Beginselen van de omgangstaal). In 1570 werden ze met Nederlandse vertaling te Antwerpen uitgegeven, in 1575 op de Latijnse school te Breda gebruikt en in 1610 te Leiden en
in 1635 te Amsterdam herdrukt. Ze verschenen samen met 400 anonieme,
eveneens van Nederlandse vertaling in cursief voorziene Adagia, waarvan
waarschijnlijk ten onrechte wordt vermoed, dat ze ook van Zovitius zijn.
Beide opuseula komen voor in Puerilium Colloquiorum Formulae (Begin-
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selen van kinderlijke samenspraken) en werden met Franse in plaats van
Nederlandse vertaling herdrukt te Antwerpen (1576) en te Parijs (1633)23.
Of Zovitius' Formulae ook zijn opgenomen in oudere edities van dit
boekje van Sebaldus Heyden is ons onbekend. Tot 1701 verschenen er van
het werk van deze Neurenbergse ludimagister minstens 46 edities, de
oudst bekende in 1527, te Krakau in Polen. In verschillende uitgaven
wordt de Latijnse tekst gelijklijning in een of meer talen overgezet. Zo zijn
er met Duitse vertaling (1530 en 1667 2x), met Hongaarse (1531), met
Boheemse (=Tsjechische), Poolse en Duitse (1535), met Boheemse
(1539-41), Boheemse en Duitse (1550 en 1586), met Griekse (1556), met
Nederlandse (1570, 1610 en 1633), met Franse en Duitse of Nederlandse
(1607), met Deense (1660) en met Duitse en Hongaarse vertaling (1701)24.
Het feit, dat de Quotidiani sermonis formulae op naam staan van
Zovitius garandeert niet voor de volle honderd percent, dat het werkje
ook inderdaad van zijn hand is. De late uitgave en het ontbreken van
plaatsnaam en dagtekening geven te denken. Daartegenover staat, dat
laatstgenoemde gegevens in die tijd dikwijls ontbraken en veel geschriften
soms jarenlang in manuscript circuleerden, voordat ze, vaak postuum, aan
de drukker werden toevertrouwd. Verder was het publiceren onder valse
naam en het exploiteren van de naam van een bekende auteur door
schrijvers van mindere rang in die tijd nog niet zo verbreid als in de
zeventiende en achttiende eeuw. Omdat bovendien Zovitius' auteurschap
van het boekje nooit in twijfel is getrokken, kunnen we veilig aannemen,
dat het inderdaad door hem geschreven werd. De belangstelling voor het
genre der Colloquia lag trouwens voor de hand bij een leerling van Barlandus, de Leuvense professor die met zijn Dialogen (1524) probeerde dit
genre op een hoger peil te brengen 25 . Omdat Zovitius zich in het voorwoord tot de tirones richtte, kunnen we rustig aannemen, dat de Formulae, die uit 14 korte samenspraken bestaan, in de periode van zijn docentschap, dus na omstreeks 1531, geschreven werden. Ze zijn waarschijnlijk
ook door zijn leerlingen gebruikt. Ofschoon er in West-Europa al Latijnse
samenspraken voor schoolgebruik bestonden voor 1480, dateren de meeste van na dat jaar. Ze werden vooral in de Nederlanden en Duitsland in
groten getale gedrukt en voorzagen in een dringende behoefte, want er
heerste een groot tekort aan leerboeken 26 .
Uit de samenspraken blijkt eenzelfde beheersing van de Latijnse omgangstaal als spreekt uit Zovitius' toneelstukken. De Nederlandse vertaling, die misschien niet van hem was, is in het geheel niet Zeeuws gekleurd
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maar eerder Antwerps-Brabants, waaraan hoogstwaarschijnlijk het Bredaas uit die tijd sterk verwant was. Dat de Formulae ongeveer gelijktijdig
met de Didascalus ontstaan moeten zijn, zou men kunnen opmaken uit
het feit, dat Zovitius er even bekommerd is om het gebrek aan studieijver
bij zijn leerlingen, die onvoldoende door hun ouders wordt aangewakkerd. Met allerlei smoesjes wordt het schoolverzuim goedgepraat. Vooral
de teerhartige moeders moeten het ontgelden. In de eerste dialoog vraagt
Laurentius aan Vincentius: Wat doet ghy thuys? V. lek loop somtijts
bootschappen. L.En studeerdy nymmermeer? V. Mijn moeder en wils niet
hebben L. Sy sorcht dat ick sot soude worden. V. Ic doe, dat mijn moeder heet
(=mij beveelt). L. Sot moerken, sot soonken. Uit het vervolg van de
conversatie blijkt, dat L. geheel drijft op het doceertalent van de leraar,
wiens goedheid hij misbruikt. V., die voorzichtiger is, waarschuwt, dat het
zo geleerde gemakkelijk vergeten kan worden. L. betoogt, dat hij een goed
verstand heeft en zich door andere leerlingen laat voorbereiden op de
vragen die behoren bij de eerstvolgende les. De hachelijke financiële
positie van de leraar komt ook duidelijk tot uiting. Het schoolgeld werd
door de studenten uitbetaald. Wanneer de studieresultaten tegenvielen,
dan had palief soms geen zin om het geld aan zijn zoon mee te geven en
moest deze van school worden gestuurd. De ouders beoordeelden de
kwaliteit van de leraar niet zozeer naar zijn pedagogische gaven als welnaar
het aantal leerlingen dat hij in de kost had. Dat gaf macht en aanzien, want
het waren meestal de kinderen van welgestelden 27 •
Onder zulke omstandigheden is het enigszins vergeeflijk, dat er op de
scholen methodes van toezicht werden gebruikt, die, ofschoon op sommige plaatsen tot het begin van deze eeuw in zwang, als onpedagogisch
moeten worden betiteld. Leerlingen die Nederlands of slecht Latijn
spraken of zich ongepast gedroegen konden het signum krijgen en werden
dan zolang gestraft, tot dat ze het mochten overgeven aan een andere
student, die ze hadden betrapt en verklikt. Het is niet zeker, dat Zovitius
zelf dergelijke op spionnage gebaseerde methodes van eeuwigdurende
straf toepaste, maar hij beschouwde ze in ieder geval als de gewoonste zaak
van de wereld. Dit betekent overigens niet, dat Zovitius niet wist, hoe hij
de belangstelling van zijn jeugdige publiek moest wekken voor de studie
van het alledaagse Latijn. Men ziet hem als het ware denken: "Mijn spelen
is mijn leren, mijn leren is mijn spel". Liefst zes van de 14 dialogen worden
aan in die tijd populaire sportvormen gewijd als het kaatsen, beugelen,
bikkelen, ijskolven, speldenspel en negensteken, waarbij opgemerkt dient
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te worden, dat de meester hun verboden heeft om geld te spelen, een
verbod waar ze niet erg zwaar aan tillen, want wie zal dat controleren? Het
verbod van de meester op het scheurend ijs te gaan kolven wordt eveneens
in de wind geslagen. Hieruit kan men opmaken, dat de ludimagister zich
ook intensief met het gedrag van de leerlingen buiten de school bemoeide,
waarschijnlijk niet alleen van de internen, maar ook van de externen.
Verder blijkt, dat Zovitius - maar dat wisten we al uit zijn bijbelse
spelen -een zeer vroom man was. Hij was ook gesteld op goede tafelmanieren. Een leerling die zijn morgengebed wil overslaan met de verzekering, dat hij het in de kerk wel zal bidden, vermaant hij, dat hem onderweg
iets kan overkomen en dat hij God hoort te danken, die hem die nacht
heeft bewaard. Tijdens het ontbijt valt het Thomas op, dat Dromo zijn
nagels niet geknipt heeft: Voorwaer ick en soude met u uyt een schotel niet
eten. Tot dat de benedictie, d.w.z. het gebed voor de maaltijd, gezegd is,
hoort men achter zijn stoel te staan en niet met de benen uiteen. Tijdens
het eten wordt er voorgelezen uit Paulus of Livius. Men hoort zijn hand
niet onder tafel te houden en rechtop te zitten. Het mes hoort goed
schoongemaakt rechts van het bord te liggen en het brood links. Het
gebruik van vorken was onbekend. Zovitius raadt aan het vlees niet met de
vingers uit de schotel te halen maar met het mes. Hij is hierbij strenger dan
Sebaldus Heyden, die aanraadt het met de vingers te pakken niet met de
vuist, waarbij het wel aantekent, dat de handen voor het eten gewassen
horen te worden en de nagels gereinigd.
Het servet moet volgens Zovitius over de linkerschouder of -arm
hangen en het brood mag niet uit elkaar worden gepulkt en men hoort zijn
mond eerst leeg te eten alvorens te drinken. Dus niet doorspoelen! Tijdens
de maaltijd - waarschijnlijk is hier het avondmaal bedoeld - wordt nog een
heildronk uitgebracht op Cicero met de formule Jck breng 't u. Van het
Middelnederlands Ic breng di es is het Spaanse woord voor heildronk,
toost afgeleid: brindis, lt. brindisi. Nahet zeggen van de gratie (dankgebed
na het eten) moet er nog gestudeerd worden en daarna gaat men naar bed,
niet zonder de vermaning aan de Heer te denken, zijn geweten te onderzoeken en, zoals de Broeders van het Gemene Leven zouden zeggen, "iets
goeds in gedachte te houden". Daartoe wordt, eveneens in de geest van de
Moderne Devotie, het overdenken van het lijden en sterven van Christus
zeer geschikt geacht. Hier eindigt het boekje met een bladwijzer van de 14
dialogen 28 •

183

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Zovitius in zijn relatie tot Vives

Bij vergelijking van Zovitius' Formulae met die van Heyden enerzijds
en anderzijds met Vives' Samenspraken, die waarschijnlijk in dezelfde stad
en terzelfder tijd ontstonden, blijkt, dat ze, wat de vorm betreft, dicht bij
het eerste boekje aanleunen: korte dialogen bestaande uit bondige achtereen gedrukte zinnen barstensvol met idioom. Bij de Duitser draait alles
om de maaltijden, de school en allerlei twistgesprekken, waarbij het er,
meestal niet zo erg prettig aan toegaat. Het hebben van een wrede vader
wordt er b.v. als een voordeel gezien. Bij het naderen van de meester
voelen de leerlingen al pijn aan hun achterwerk. Dan is de sfeer bij Zovitius
toch humaner. Zijn dialogen staan, wat dat betreft, dichter bij die van
Erasmus, Barlandus en Vives en weerspiegelen de hogere graad van beschaving der polyglotte Nederlanden in vergelijking tot die van het Duitse
Rijk, waar de studenten een ellendig leven leidden 29 • Bij Zovitius dient het
voortdurende berispen niet zozeer de dramatiek als wel het opvoedkundig
doel. Bij het achter elkaar afdrukken van beide Formulae was een zekere
overlapping onvermijdelijk, maar het boekje van de Nederlander werkte
tevens aanvullend, omdat de Duitser geen aandacht toonde voor de
waarde van het kinderspel. Zovitius' ludieke dialogen doen denken aan de
Leges Ludi (De regels van het spel), een van Vives' bekendste samenspraken, waarin hij zijn bewondering uitspreekt voor zijn Bredase beschermvrouwe, Menda de Mendoza.
In ieder geval zijn de Formulae van Heyden en Zovitius een nog geheel
onbenutte bron voor de kennis van het gesproken Latijn en Nederlands in
de periode van 1530 tot 1540. Het zou een interessante studie zijn na te
gaan, hoeveel Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen er via de Formulae in het Nederlands terecht zijn gekomen. Een allereerste onderzoek
heeft ons geleerd, dat er in geen enkel geval sprake is van een letterlijke,
laat staan klakkeloze vertaling. Het Middelnederlands in het algemeen en
het Antwerps in het bijzonder beschikten over een aantal, meest schilderachtige zegswijzen dat voldoende groot was om het gevaar van de
latinismen te bezweren. Een vergelijking van de beide Formulae met de
Dialogen van Vives valt duidelijk in het voordeel uit van het laatstgenoemde werk. Slechts enkele van Zovitius' samenspraken komen boven
het schetsmatige uit. Vives maakt er echte gentestukjes van, met ruime
volzinnen, die niet alleen een didactisch-pedagogisch maar ook een literair
doel hebben. Niettemin geven Zovitius' Formulae soms een levendig
beeld van de zeden van die tijd.
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Het merkwaardige samentreffen van Vives en Zovitius doet de vraag
rijzen, of de Bredase ludimagister ook indirect en misschien zelfs rechtstreeks contact had met de Valenciaanse humanist en met diens illustere
leerlinge dona Menda de Mendoza. Vives en Zovitius hadden immers een
gemeenschappelijke kennis in de figuur van Ditius Ferdinandus Frîas.
Men heeft verondersteld, dat hij stamde uit een familie van SpaansAntwerpse kooplui en dat hij dezelfde was als Fernando Frîas, de promotor van de Latijnse jezuïetenschool te Antwerpen omstreeks 1570. Maar
het is mogelijk, dat hij uit Valancia stamde. Zijn Spaanse naam kan Diego
Fernández de Fdas geweest zijn en misschien is hij identiek met de
Fernando Diez de Fdas die een aantal opuscula van Bernardo Diaz de
Lugo uit het Latijn in het Spaans vertaalde onder de titel Contemplaciones
del I dia ta (De Beschouwingen van de Idioot) een werk dat omstreeks 1555
werd uitgegeven bij Steelsius in Antwerpen 3o . Te oordelen naar de gedichten die Ditius Ferdinandus Frîas bijdroeg tot de verzameling Erasmi
Epitaphia per viros academiae Lovaniensis (Grafschriften voor Erasmus
door Leuvense academici, 1537) was hij goed bekend met Vives, in wiens
huis te Brugge hij waarschijnlijk enige tijd als kostjongen had doorgebracht, wat op Valenciaanse herkomst zou kunnen wijzen, want Vives had
te Brugge vooral omgang met Valencianen,31. In zijn elegieën prees Fdas
de verre zoon van Valencia als redenaar en roem der Spaanse natie en als
bewonderaar van Erasmus. 32 Zovitius schreef een 27-regelig lofdicht in het
Phalaecische metrum 33 op de achterkant van het titelblad van een eucharistisch boekje van Fdas, getiteld Oratio de agni sumendi paschalis praeparatione, hoc est de I eiunio, Confessione, et Poenitentia (Vertoog over de
voorbereiding tot het nuttigen van het Paaslam, d.w.z. over het Vasten, de
Biecht en de Boetedoening, 1538). In het opschrift van het gedicht, dat
begint met de woorden Ad coenam vocitatus huc adesto (Ga hierheen,
geroepen tot het avondmaal), noemt Zovitius zich evenals op de titelpagina van de Ovis perdita "apud Braedanos ludimagistri". Fdas wordt er
geprezen om zijn geleerdheid en welsprekendheid en een leerling van
Suasia, de godin der overredingskunst, genoemd. Hij gaat volgens Zovitius gekleed in een met palmtakken geborduurde tunica. Men zou hieruit
op kunnen maken, dat Frias een priester of een rechtsgeleerde was 34 •
De Epistola nuncupatoria, de opdracht die op het lofdicht volgt, is
gericht tot Georgius van Oostenrijk, aartbisschop van Valencia, aan wie
Fdas zo'n 16 jaar tevoren (ca. 1512), toen de prelaat op terugreis uit Italië
op weg was naar Brussel, te Leuven werd voorgesteld door diens rent185
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43.

Lofdicht van Zovitius ter ere van Ditius Ferdinandus Frias, schrijver van de Oratio
(1538).
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meester Ditius Petrus Villegas (Diego Pedro de Villegas?). Hij heeft toen
dikwijls zijn gastvrijheid genoten 35 • Uit die "toeeigeningsbrief" of opdracht blijkt bovendien, dat Fdas zijn eucharistisch Vertoog op een literaire bijeenkomst in de ruime behuizing van Hendrik, graaf van Nassau, te
Breda had voorgedragen en dat zijn boezemvriend Dr. Petrus Locanus, de
geneesheer van de "allervoortreffelijkste en zeer geletterde dofia Menda
de Mendoza, markiezin van Zenete", hem samen met anderen ertoe
aangspoord hadden het uit te geven. De Oratio is gedagtekend te Breda op
21 juli 1538, d. w. z. toen Vives op het kasteel vertoefde als leermeester van
dofia Menda, met wie hij Vergilius' Bucolica in het Spaans vertaalde,
getuige zijn commentaar op dat gedicht dat in 1537 te Breda werd voltooid. Op 2 juli 1538, dus nauwelijks drie weken vóór de publicatie van
Fdas' Oratio, had Vives in de Baroniestad zijn wereldberoemde Samenspraken beëindigd. Tot de literaire groepering rond Menda behoorde ook
Lasso de Oropesa, de vertaler van haar lievelingswerk Lucanus' Pharsalia.
Of Zovitius eveneens tot haar kring behoorde, is niet duidelijk. In ieder
geval onderhield hij vriendschappelijke contacten met een van haar leden,
zoals kan blijken uit zijn lofrede op Fdas' Oratio.
In het huidige Breda worden Vives en MencÎa terecht geëerd in de
namen van een middelbare school, een pedagogische academie, een straat
en een boekwinkel, maar de naam van Zovitius een produkt geheel van
eigen bodem, is er bijna vergeten. Toch waren het vooral de leraren der
stadsscholen die de eerste dragers waren van de nieuwe cultuurstroming
der Renaissance 36 • Zovitius, leerling van het Collegium Trilingue, de
top-instelling voor de studie der klassieke letteren ten noorden van de
Alpen, was een enthousiaste pleitbezorger van het christenhumanisme.
Dat hij als zodanig werd gewaardeerd, blijkt uit de invloed die zijn
toneelstukken en samenspraken uitoefenden in Europa.
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