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In de historiografie van het humanisme in de 
Noordelijke Nederlanden leek het wel of er hele-
maal niets was tussen het overlijden in 1536 van 
Erasmus en Janus Secundus en de start in 1575 van 
de Leidse Universiteit. De humanisten die actief 
waren in Latijnse Scholen (Crocus, Macropedius) 
of aan de Leuvense Universiteit (Alardus, Nan-
nius, Valerius) waren katholiek en/of actief in de 
internationale context van het Habsburgse Rijk 
(Hopperus, Viglius). Daardoor is een bij uitstek 
‘Hollands’ humanist als Hadrianus Junius (1511-
1575) tussen schip en wal verdwenen, hoewel net 
hij de geschiedenis van ‘Batavia’ (Holland) had 
geschreven. Maar dat werk verscheen pas postuum 
in 1588. Junius was geboren in hetzelfde jaar als 
Secundus en gestorven als net niet de eerste Leidse 
hoogleraar. Op het Latijnse proefschrift van P. 
Scheltema uit 1836 na, is er echter nauwelijks aan-
dacht geweest voor de man die in zijn tijd als een 
‘tweede Erasmus’ werd geprezen. Het was vooral 
de inaugurele rede van C. Heesakkers uit 1989 die 
wees op de juiste plaats van Junius. Terecht is deze 
rede (Tussen Erasmus en Leiden: Hadrianus Junius 
en zijn betekenis voor de ontwikkeling van het Huma
nisme in Holland in de zestiende eeuw) nu in Engelse 
vertaling opgenomen als opener van de bundel 
studies die Dirk van Miert in het herdenkingsjaar 
samenstelde. Diezelfde Van Miert schreef ook een 
uitvoerige en leesbare Nederlandstalige biografie, 
waarin hij Junius trefzeker beschrijft en de histo-
rische context helder presenteert. Dat boek hoort 
alvast bij (literatuur)historici en in vele openbare 
bibliotheken thuis. Afgezien van enkele schoon-
heidsfoutjes (p. 10 ‘Rapenberg’, p. 142 sterfjaar 
‘1610’ voor Scriverius) is dit rijkelijk geïllustreerde 
werk op groot formaat een genot voor de lezer. De 
zuiver wetenschappelijke bundel bevat dan weer 
een aantal diepgravende verkenningen van Junius’ 
werk en zijn wereld. Achtereenvolgens komen de 
historiografische, filologische, lexicografische en 
literaire werken aan bod (maar niet de medische en 
botanische). Coen Maas (‘Hadrianus Junius’ Batavia 
and the formation of a historiographical canon in 
Holland’) vergelijkt Batavia genuanceerd met vroe-
gere en latere Latijnse geschiedwerken. Nico de 
Glas (‘Context, conception and content of Hadri-
anus Junius’ Batavia’) laat zien wat Junius bedoeld 
heeft en wat er werkelijk in dat boek staat (De Glas 
heeft Batavia overigens integraal in het Nederlands 
vertaald, Hilversum 2011). In ‘Hadrianus Junius’ 
Animadversa and his methods of scholarship’ maakt 

Van Miert duidelijk hoe Junius zijn werken samen-
stelde. C. Heesakkers ontrafelt de onduidelijkheid 
over ‘Junius’ two editions of Martial’s Epigrammata’. 
Het succesvolle meertalige thematische woor-
denboek Nomenclator wordt door Toon van Hal 
geanalyseerd in ‘A man of eight hearts: Hadrianus 
Junius and sixteenth-century plurilinguism’. Twee 
artikelen gaan in op de belangrijke Emblemata: Ari 
Wesseling met ‘Devices, proverbs, emblems: Hadri-
anus Junius’ Emblemata in the light of Erasmus’ 
Adagia’ en Karl Enenkel met ‘Emblematic authori-
zation – Lusus emblematum: the function of Junius’ 
emblem commentary and early commentaries on 
Alciato’s Emblematum libellus’. Van Miert heeft 
Junius weer op de kaart gezet. Diens in wezen filo-
logische geleerdheid omvatte een groot deel van 
de kennisdomeinen in de zestiende eeuw. Hij blijkt 
een encyclopedist van formaat te zijn geweest. 
Junius was geen tweede Erasmus, maar hij heeft 
diens universele geleerdheid adequaat verwerkt en 
doorgegeven. En het is op die kennis en kwaliteiten 
dat het zo geprezen Nederlandse onderwijs van de 
zeventiende eeuw voort kon bouwen.

Marcus de Schepper

Paul R. Sellin. Treasure, Treason and the Tower: El 
Dorado and the Murder of Sir Walter Raleigh. Farn-
ham, Ashgate, 2011. 338 pp. isbn 978-1-4094-2025-
5. £ 35,00.

Al eeuwenlang fascineert het verhaal van Sir Walter 
Raleigh, de Engelse ontdekkingsreiziger die in 1595 
in Guyana goud zou hebben gevonden. Hoewel 
het bestaan van een mijn niet was bewezen, leidde 
zijn publicatie Discovery of Guiana tot veel expedi-
ties van avonturiers die hoopten het legendarische 
El Dorado te vinden. Dat niet alleen mensen in de 
vroegmoderne tijd zich door Raleigh lieten inspi-
reren, blijkt uit Sellins smakelijke verslag van een 
zoektocht naar de waarheid achter de expeditie van 
Raleigh. Terwijl Raleigh door wetenschappers is 
beschreven als een romanticus, fantast en zelfs leu-
genaar, betoogt Sellin dat Raleighs reisverslag wel 
op waarheid berust. Dit doet hij door Raleighs reis 
zelf te ondernemen en hierbij de gebeurtenissen in 
de Discovery nauwkeurig aan de realiteit te toetsen. 
Concluderend stelt Sellin dat Raleigh onterecht 
als leugenaar is geëxecuteerd in 1618. Dit was 
het resultaat van een complot van de hertog van 
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Buckingham, die ondertussen de routebeschrijving 
naar de mijn in handen had en er vandoor wilde 
gaan met de buit.

Het boek begint met de vondst van een overeen-
komst uit 1628 tussen Buckingham en de koning 
van Zweden om een expeditie naar de mijn uit te 
rusten, inclusief (onvolledige) routebeschrijving. 
Sellin onderneemt een reis naar Zuid-Amerika, 
waar hij aan de hand van deze routebeschrijving, 
de Discovery en uitgebreid bronnenonderzoek 
nagaat in hoeverre het verhaal van Raleigh klopt. 
Sellins mooi verzorgde en aardig geïllustreerde 
boek is voornamelijk een uitgebreide beschrijving 
van deze onderneming, waarin hij al zijn redena-
ties voorlegt aan de lezer. De meeste bevindingen 
zijn overtuigende argumenten voor Raleighs waar-
heidsgetrouwe beschrijving van de expeditie. Wel-
iswaar klopten afstanden en data uit de Discovery 
niet precies, maar dat was omdat Raleigh de exacte 
locatie van de mijn niet wilde prijsgeven. De meeste 
fenomenen die Raleigh beschrijft, komen echter 
wel voor op de door Sellin onderzochte route. Wat 
Raleighs executie betreft wordt het betoog meer 
giswerk: waarschijnlijkheden en complottheorieën 
genoeg, met als probleem dat er weinig concreet 
bewijs is. Sellin weet Buckinghams boze opzet mooi 
te verdedigen, maar zeker zullen we het niet weten.

Hoewel hij af en toe wel erg enthousiast is in 
zijn verdediging van Raleigh, laat Sellin zien dat 
vroegmoderne reisverslagen maar al te vaak te 
makkelijk worden beschouwd als enkel het product 
van literaire geesten. Bovendien is Sellins boek een 
onderhoudend verslag van een bevlogen, erudiete 
historicus-avonturier. Treasure, Treason and the Tower 
is vooral het lezen waard voor geïnteresseerden in 
reisliteratuur en voor degenen die zich bezighou-
den met vroegmoderne expansie.

Suze Zijlstra

Tineke Stein-Wilkeshuis (inl. en toel.). Ten strijde! 
Het vriendenboek van de Deventenaar Macharius Pin
ninck. (Albumreeks Stadsarchief en Athenaeumbibli-
otheek Deventer, dl 3.) Deventer, Corps 9, 2011. 80 
pp. isbn 978-90-79701. € 14,50.

Het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek te 
Deventer stelde in het najaar van 2011 de mooiste 
vriendenalba uit de collectie tentoon. Uitvloei-
sel van deze tentoonstelling is de uitgave van het 

vriendenalbum van de Deventenaar Macharius 
Pinninck (1593-1636). Pinninck was een telg uit 
een vooraanstaand katholiek Deventer geslacht, 
die omstreeks 1617 als officier toetrad tot het leger 
van de keurvorst van Keulen en daarmee in de 
Dertigjarige Oorlog voor de Spaanse kroon streed. 
Toen de Duitse veldheer Ernst von Mansfeld in 
1622 een lucratief contract sloot met de Staten-
Generaal, ging ook Pinninck over tot het kamp 
van de vijand, de opstandige Nederlanden. Uit-
eindelijk sneuvelde Pinninck ver van huis, op een 
slagveld in Bohemen.

Het album amicorum van Pinninck is bijzonder, 
niet alleen omdat het voortkomt uit het militaire 
milieu, maar ook vanwege de vele rijke illustraties 
die in dit vriendenalbum te vinden zijn. Het album 
bevat niet minder dan 42 inscripties. Inscribenten 
uit de hoogste kringen van het leger en de bur-
germaatschappij leverden een bijdrage aan Pin-
nincks album, vaak verluchtigd met familiewapens 
of met een tekening. De inleiding en toelichting 
van neerlandica Tineke Stein-Wilkeshuis biedt 
veel heraldische en genealogische informatie. Een 
verloren gewaande krijttekening van een ruiterge-
vecht van de hand van de bekende schilder Esaias 
van de Velde (1587-1630) werd in Pinnincks album 
teruggevonden.

S.J. Visser
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