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De doorvoering van de Hervorming in de provincie Utrecht, gepaard 

met een verbod op de publieke uitoefening van de rooms katholieke 

eredienst, betekende voor veel mensen een maatschappelijke en cultu

rele ommekeer. Sommigen, voorlopig een kleine minderheid, sloten 

zich aan bij de nieuwe leer, anderen bleven, ook onder druk, de kerk 

van Rome trouw. Een groot, niet exact aan te geven deel van de gelovi

gen hield zich voorlopig op de vlakte. Deze 'onbeslisten' onderhielden 

I
wel voeling met roomse en hervor

mingsgezinde kringen, maar 

stelden een definitieve keuze voor 

een der confessies uit. De geeste-

kerkelijke archieven, die in Het Utrechts Archief worden ^ ^ ^ W e l (ca_ ^ ^ 6 1 7 ) > 

bewaard. Voor dat onderdeel was hij mede-auteur van 

De Tachtigjarige Oorlog (oorspronkelijk verschenen z o o n v a n d e i n z i J n d J d ^ beroem-

onder detitels De koqel door de kerk en De bruidinde , ,-,Â T ei- c 
de schilder Jan van Scorel, is vanar 

schuit), waarvan onlangs een geactualiseerde 
heruitgave verscheen! h e t b e g i n l o y a a l gebleven aan de 

Wmm^MmmmmÊ 

kerk van Rome, al is niet precies 

uit te maken wat hem tot die beslissing bracht. Als vicaris verbonden 

aan het kapittel van S. Pieter was hij werkzaam als kaartmaker en vanaf 

1595 als missionaris in de Hollandse Zending. Hij liet een uitgebreide 

boekerij na en een aantal schilderijen, waaronder in ieder geval één, 

mogelijk meer geschilderd door zijn vader. 

HLIB l.EFAWEXBERG El-N CURIEUS PAEPGEN' 



Inleiding 

In 1580 kwam op last van het stadsbestuur van Utrecht binnen de stadsvrijheid een einde 

aan de uitoefening van de katholieke eredienst. De kerkgebouwen zouden voortaan uit

sluitend voor gereformeerde kerkdiensten beschikbaar zijn, waarbij onder gereformeer

den werden verstaan zij die de calvinistische opvattingen waren toegedaan. Daarmee 

werd de calvinistische leer de enige, die vrijelijk in de openbare ruimte mocht worden 

verkondigd: de calvinistische kerkorganisatie werd 'publieke' kerk. De leer van de rooms

katholieken, maar ook die van de andere hervormingsgezinden, zoals doopsgezinden, 

lutheranen en later de remonstranten, werden als'superstiticieuse'afwijkingen aange

merkt en uit de publieke ruimte geweerd. Niet de geloofsovertuiging als zodanig werd 

verboden, maar wei iedere openlijke geloofsuiting. 

De gereformeerden begonnen direct met het zuiveren van de kerkgebouwen en de in

richting ervan voor haar eigen, radicaal veranderde eredienst. Alle beelden, altaren, trip

tieken, kerkelijke paramenten en zilverwerk (voor zover niet al eerder geroofd of door 

vooruitziende katholieken in veiligheid gebracht) en op termijn ook de orgels werden uit 

de kerkgebouwen verwijderd en vernietigd, omgesmolten of door de overheid verkocht. 

Toch was de calvinistische gemeente van Utrecht, zeker in de aanvangsjaren, geen uni

forme groep van gelijkgezinden. In Utrecht waren ruwweg twee stromingen of'modali

teiten'binnen de calvinistische gemeente te onderscheiden: zij die in navolging van Hu-

bert Duifhuis, predikant van de Jacobiparochie, een minder dogmatisch en aan kerkelijke 

instellingen gebonden geloofsbeleving voorstonden, en zij die hechtten aan de confessie 

en het synodale kerktype met een belangrijke rol voor de kerkenraad en de diakonie. 

Een grote groep gelovigen - in alle gewesten - deelde de kritiek op de bestaande katho

lieke kerk, maar was niet onmiddellijk bereid zich bij een van de hervormingskerken aan 

te sluiten. Voor hen was de confessie minder belangrijk, zij zochten hun heil in een per

soonlijke geloofsbeleving, in een directe omgang met God. Zij waren zoekende, hadden 

nog geen keuze gemaakt of stelden die bewust uit. Zij leefden in een niemandsland tus

sen de verschillende denominaties. Pas rond het midden van de 17e eeuw blijken de mees

te 'onbeslisten' of 'neutralen', zoals zij werden genoemd, zich te hebben aangesloten bij 

een der bestaande kerkgenootschappen. 

Deze ontwikkelingsgang zien we duidelijk weerspiegeld in de persoon van Arnoud van 

Buchel (1565-1641), waarover enkele jaren geleden een fraaie biografie is verschenen. Het 

beeld dat de auteur schetst is dat van een religieus voelend persoon, die tijdens zijn per

soonlijke zoektocht naar de juiste godsdienstkeuze onder invloed van de politieke en cul

turele ontwikkelingen van de samenleving een hoogst opmerkelijk tracé aflegde: van 

katholiek, via ongebonden en libertijns naar rechtzinnig calvinist '. De keuze van de hier 

besproken Victor Scorel in deze tumultueuze tijd van verandering verliep heel anders, 

rechtlijniger mag men wel zeggen. Hij heeft zijn gehele leven vastgehouden aan de ge

loofsbeleving, waarin hij was opgegroeid, die van de rooms-katholieke kerk. Ook als we 

aannemen dat hij niet ongevoelig was voor de kritiek op de kerk en het kerkelijke leven 
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lOud-Utrecht 

van zijn tijd, blijft de vraag waarom hij bewust koos voor de katholieke kerk, terwijl tijd

genoten een andere weg insloegen. Voor de humanist Van Buchel, die een enorme hoe

veelheid geschriften en brieven heeft nagelaten,zou kunnen gelden dat zijn op humanis

tische studies gevestigde inzichten hem hebben geleid tot een meer individualistische 

godsdienstbeleving en de daarmee samenhangende ideeën over de zaligmaking. Maar 

dat verklaart niet waarom humanisten in andere landen, maar ook in de Republiek, er 

desondanks voor kozen binnen de moederkerk te blijven. Pollmann toont aan dat voor 

Van Buchel - en waarschijnlijk ook voor vele anderen -verandering van religie en toetre

ding tot een reformatorisch kerkverband niet uitsluitend een persoonlijke aangelegen

heid was, maar evenzeer werd bepaald door externe, 'publieke' factoren, zoals familie

banden, sociale contacten of politieke wenselijkheid. 

Het zou mooi zijn, als we konden achterhalen welke beweegredenen Victor Scorel er toe 

brachten nu juist voor Rome te kiezen. Dat is evenwel een onmogelijke opgave, doordat 

de katholiek Scorel weinig geschriften heeft nagelaten en in de enkele overgeleverde 

brieven of andere documenten zich hierover niet rechtstreeks uitlaat of zelfs maar een 

indirecte verwijzing laat horen. Wij weten zelfs niet of hij in de eerste jaren na de invoe

ring van de hervorming ooit heeft geaarzeld tussen Rome en Genève, maar erg waar

schijnlijk lijkt dat niet. Wij zullen ons moeten beperken tot een beeld van de man, zoals 

die zich uit de bronnen laat beschrijven: een geestelijke, gevormd in de late Middeleeu

wen, nog vóórdat de Contrareformatie een degelijk opgeleid slag priesters in het veld 

bracht, dat daarom ook beter was toegerust om de strijd met de hervormers aan te gaan; 

stammend uit een familie, die niet al te zwaar tilde aan de canonieke voorschriften in

zake de huwelijksmoraal; zoon van een in zijn tijd al beroemde vader en zelf een niet on

verdienstelijk cartograaf. Niet direct een karikatuur van de middeleeuwse plattelands-

geestelijke, eerder een 'curieus paepgen', zoals Van Buchel hem noemt, met een goede 

opleiding, opgegroeid in een artistiek en humanistisch georiënteerde omgeving en zich 

in zijn latere leven zonder moeite plooiend naar de idealen van de Contrareformatie. Een 

van de ongeveer 70 aan Rome trouw gebleven priesters, die de apostolisch vicaris Sas

bout Vosmeer naar eigen zeggen bij zijn aantreden in Holland en Utrecht aantrof en kon 

inzetten om een missieorganisatie op te bouwen. 

Religieuze omwenteling in de bisschopsstad Utrecht 

Al vóór 1580 heerste in Utrecht een sfeer van rebellie en sociale onrust, waarbij het onge

noegen zich vooral ontlaadde tegen de katholieke kerk en de kloosters, met name die van 

de bedelorde. De daarmee gepaard gaande politieke spanningen hadden in het gewest 

Holland al geleid tot een verbod op de katholieke eredienst. Het op 18 juni door het 

Utrechtse stadsbestuur onder druk van de radicale calvinisten afkondigd verbod voor 

'eenen yegelyken van den geenen die men noemt priesters ofte geordende persoonen, 

die selve Roomsche Religie, met den aankleven van dien, binnen dese Stad ofte Stads 
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Vryheyt te exerceeren', kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Aanleiding was de volte-

face van de katholieke Rennenberg, stadhouder van de drie noordelijke gewesten. Deze 

had zich in maart van dat jaar uit onvrede over het drammerige optreden van de calvinis

ten afgewend van de door Willem van Oranje geleide opstand en was teruggekeerd on

der het gezag van de Spaanse koning. De gevolgtrekking dat de katholieken niet te ver

trouwen waren en dus als bestuurders moesten worden geweerd was gauw getrokken. In 

Utrecht vormden de gebeurtenissen aanleiding tot een tweede beeldenstorm en een de

finitieve machtsgreep door de calvinistische minderheid. Willem van Oranje trachtte nog 

de in juni 1579 afgekondigde godsdienstvrede (waarbij een zekere mate van vrijheid van 

godsdienstoefening was gegarandeerd) te redden, maar de calvinisten maakten gebruik 

van de verontwaardiging over het'verraad'van Rennenberg om de religieuze bakens in de 

stad definitief te verzetten. In dezelfde stedelijke verordening werd het de geestelijken en 

de paters en nonnen van de Utrechtse kloosters verboden 'sich langhens der straeten te 

begeeven in cleederen ofte habijten, diemen noemt geestelijcke ofte geprofessede clee-

der' onder straffe van verbeurte. De oversten van de kloosters werd aangezegd de aan 

hen onderhorige kloosterlingen 'die zulks begeeren zullen, te laten gebruyken ende ge

nieten de vryheyt, hen bij de naadere Unie ende Religions vreede geaccordeert ende toe

gelaten'. De paters en nonnen moesten zelf kunnen beslissen of ze in het klooster wilden 

blijven of hun habijt aan de wilgen hangen. - De Staten zouden een jaar later volgen met 

een soortgelijk plakkaat, dat het verbod uitbreidde tot het platteland.! 

Dit algehele verbod moet voor de katholieken, die toen nog een grote meerderheid vorm

den, een flinke schok hebben teweeggebracht. Van de ene op de andere dag wasvoor hen 

de mogelijkheid om de vertrouwde routine van de kerkgang te volgen weggevallen. Wat 

eeuwenlang onderdeel had uitgemaakt van het dagelijkse leven, was nu in één klap als 

irrelevant uit hun leven verwijderd. Het kan niet anders dan dat deze plotselinge omslag 

velen in verwarring heeft gebracht. Weliswaar was in de jaren daarvoor zware kritiek ge

uit, ook door loyale katholieken, op de kerkelijke instituties waarmee zij waren opge

groeid. Tijdens de rumoerige periode van de beeldenstorm was bovendien wel duidelijk 

geworden dat de aanhangers van de nieuwe leer bereid waren om met revolutionaire 

middelen hun zin door te drijven en in de jaren daarvóór was met de Unie van Utrechten 

de Religievrede van 1579 al danig getornd aan de roomse hegemonie. Maar toen de over

heid het feitelijk onmogelijk maakte om nog langer de oude vertrouwde kerkelijke ritue

len bij te wonen, zullen velen zich plotseling hebben gerealiseerd dat zij hun leven anders 

moesten inrichten en hun religieuze geloofsbeleving aan de nieuwe verhoudingen dien

den aan te passen. Het was bovendien moeilijk te verteren dat de kerkgebouwen, waarin 

zij tot voor kort hun religieuze plichten hadden vervuld, nu werden gebruikt voor de ere

dienst van de door hen verfoeide calvinisten. 

De oude bisschopsstad Utrecht werd als gevolg van deze verboden ontdaan van zijn ka

tholieke uiterlijkheden: de dagelijkse missen, de processies, de uitstalling en publieke 

verering van het H. Sacrament, de devotionele praktijken in de vier parochiekerken ver-
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Jan van Scorel (1495-1562) op 60-jarige leeftijd in de met bont afgezette kanunnikenmantel en baret. Paneel 
door Anthonis Mor, 1560. tonden, Society of Antiquaries. 

dwenen uit het openbare leven. Het klerikale karakter werd door het kledingverbod ook 

visueel tenietgedaan. De katholieke geestelijkheid zag ten gevolge van de onder dwang 

doorgevoerde hervorming haar sociale status en invloed drastisch verminderen. Dat gold 

voor alles die geestelijken die weigerden met de hervorming mee te gaan. Een aantal 

priesters deed dat wel, maar vaak gebeurde dat maar halfslachtig. Hun overgang werd 

dan ook met wantrouwen door de calvinistische kerkelijke overheid bekeken. 

Een bijzondere bejegening van de kant van de overheid ontvingen de vijf Utrechtse kapit

tels. Ook zij moesten op last van de overheid hun religieuze plichten staken, zoals het 

koorgebed, het lezen van missen en memoriediensten en deelname aan publieke proces

sies. Aan de exemptie (vrijwaring) van de stedelijke jurisdictie kwam snel een einde en 

ook de vrijstelling van stedelijke belastingen.die de kapittels altijd hadden genoten, werd 

op aandringen van het stadsbestuur na verloop van tijd opgeheven. Maar de kanunniken, 

waarvan een groot aantal weigerde met de hervorming in zee te gaan, werden - op en

kele die-hards na - niet uit hun ambt gezet. Zolang zij zich koest hielden en zich beperk

ten tot het beheer van hun prebenden werden ze met rust gelaten. Heel geleidelijk wer

den de katholieke kanunniken (na hun dood) vervangen door aanhangers van de nieuwe 
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Portret van Agatha van Schoonhoven, 

concubine van Jan van Scorel, door hem 

zelf geschilderd, 152g, dat zich mogelijk 

bevond in de nalatenschap van Victor 

Scorel. Rome, Galleria Doria Pamphilj. 

leer4. Hoewel het geestelijk ka

raktervan de kapittels geheel uit 

het zicht was verdwenen, tou

cheerden de kapittelheren wel 

de aan hun kanonikaat verbon

den prebende.dieoorspronkelijk 

was bedoeld voor het onder

houd van de kanunniken en vica

rissen als beloning voor hun 

geestelijke taken. Het beheer 

over de kapittelgoederen bleef, 

anders dan bij die van de kloos

ters, berusten bij de kapittels 

zelf. Dat bleef min of meer in 

stand tot 1811, toen Napoleon 

met één pennestreek de hele 

sinecuremarkt opdoekte. 

Hun voortbestaan in geseculariseerde vorm was de gereformeerden een doorn in het 

oog. Afgezien van enkele financiële herschikkingen van de inkomens van de vicarissen is 

aan het bestaan van de kapittels echter niet getornd. Een belangrijke rol zal hierbij heb

ben gespeeld dat de kapittels als het eerste lid van de Staten tot dan een grote invloed 

hadden uitgeoefend in de landspolitiek. De invoering van de Reformatie bracht daarin 

geen wijziging. De gewestelijke en stedelijke regenten vonden het wel zo'n prettig idee 

dat er een aantal welbetaalde sinecures beschikbaar bleef voor familieleden of vrienden, 

die bovendien ook nog - niet rechtstreeks, maar via het in 1582 ingestelde college van 

geëligeerden - politieke invloed met zich brachten. 

De goederen van de in de stad gevestigde kloosters en abdijen daarentegen werden on

der beheer gesteld van door de stedelijke overheid aangestelde rentmeesters (de vijf 

adellijke jufferstiften onder toezicht van de Staten). Maar ook daarbij gold dat de oude 

paters en nonnen, zo zij dat wensten, tot hun dood een pensioen kregen uitbetaald uit de 

gebeneficieerde kloostergoederen.5 
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Zoon van een beroemde vader 

Victor Scorel - de toponymische herkomst van zijn familienaam werd door zijn tijdgeno

ten kennelijk niet meer als zodanig ervaren -was zoon van de schilder Jan van Scorel 

(1495-1562). Deze was al tijdens zijn leven een beroemdheid. Behalve een internationaal 

befaamd schilder was hij kanunnik van S. Marie. Hij had de priesterwijding ontvangen, 

maar dat verhinderde hem niet om tijdens zijn kanonikaat zes natuurlijke kinderen te 

verwekken bij Agatha van Schoonhoven, met wie hij openlijk samenleefde en die hij zijn 

hele leven trouw zou blijven6. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader, de dorps

pastoor van Schoorl, AndriesOuckeyn. Dat priesters, vooral zij die niet aan een vorm van 

kloostertucht waren onderworpen, samenleefden met een concubine, niet zelden tevens 

hun dienstmaagd, was beslist geen zeldzaamheid en evenmin opzienbarend te noemen. 

Post schat het aantal concubinarii in het bisdom Utrecht vóór de Reformatie op rond 25%, 

tijdgenoten als de pessimistische katholiek Frans Dusseldorp (1567-1630) gingen uit van 

hogere aantallen/ De middeleeuwse gelovigen zullen zich hierdoor echter niet geschan

daliseerd hebben gevoeld. Zelfs de reformatoren maakten hiervan geen punt: zij schaften 

het celibaat direct af. 

Victor was de jongste of een na jongste zoon en moet rond 1540 zijn geboren.5 Jan van 

Scorel bezat op dat moment een huis binnen de immuniteit van S. Marie (een juridische 

enclave van het kapittel, waar de kanunniken plachten te wonen). Maar later blijkt hij ook 

in het bezit van een groot huis en hofstede aan het eind van de westzijde van de Nieuwe

gracht onder de Linden, gelegen 'neffens [bedoeld is: tegenover] sunte servaes convent'. '' 

Scorel kocht dit pand, dat aan de achterzijde doorliep tot aan de Nieuwstraat, van Wolfert 

Gezicht op de zuidkant van de Nieuwegracht, genaamd Onder de Linden, vanuit het noordoosten, met deel van 
het S. Annaklooster en daarnaast vagelijk te onderscheiden het huis, waar Victor Scorel mogelijk is geboren. 
Krijttekening door H. Saftleven, ca. midden if eeuw. HUA, cat.no. 30335. 
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van Brederode, heer van Cloetinge, die veel in Utrecht woonde. "Het is heel goed denkbaar 

dat Jan van Scorel dit huis heeft gekocht met het oog op zijn kroostrijke gezin. Binnen de 

immuniteit van S. Marie zal de aanwezigheid daarvan hebben gedetoneerd met de kleri

kale omgeving en misschien ook wel zijn beschouwd als ongepast. Vooral de verwijzing 

naar de S. Servaasabdij is veelbetekenend, omdat Victor Scorel in zijn latere leven nauwe 

banden met deze abdij onderhield. Het is dan ook verleidelijk aan te nemen dat Victor in 

dit huis is geboren of in ieder geval opgegroeid en al op zeer jeugdige leeftijd in contact is 

gekomen met de abdis en nonnen van het naburige klooster. Zekerheid hierover hebben 

we niet, aangezien het jaar van aankoop van dit huis door Jan van Scorel onbekend is. 

Victor moet als volwassene klein van postuur zijn geweest, maar was voor de rest ken

nelijk gezond. Het is onbekend welke school hij heeft bezocht. De kans is groot dat hij 

leerling is geweest aan de Hieronymusschool te Utrecht. Zijn vader was per slot van reke

ning een invloedrijk en belangrijk inwoner van de stad en voor iemand met zijn achter

grond die was voorbestemd voor het priesterschap lag een degelijke opleiding voor de 

hand. Helaas ontbreken leerlingenlijsten uit die tijd. Gezien zijn latere werkzaamheden 

als landmeter moet hij in ieder geval een opleiding hebben genoten, die zijn wiskundige 

en tekentalenten tot ontwikkeling heeft gebracht. Zijn vader, die in de jaren '50 nauw 

betrokken was bij plannen voor de drooglegging van de Zijpe, waarvoor hij ook de kaar

ten heeft getekend, zal hem daarin ongetwijfeld hebben bijgestaan. " 

Jan van Scorel, die als gevierd portretschilder connecties had in de hoogste kringen, zal ook 

behulpzaam zijn geweest bij het vinden van een maatschappelijke positie voor de jonge 

Victor, die hem bestaanszekerheid moest bieden. In 1557 wordt hij genoemd onder de cho-

Cezicht vanaf het zuidoosten op de Nieuwegracht met het 5. Annaklooster en rechts var de muur het huis dat 

Jan van Scorel in 7557 verkocht en waar mogelijk Victor Scorel is geboren. Tekening door LP. Serrurier uit ca. 1730 

naar een tekening van H. Saftleven uit ca. 7660. HUA, cat.no. 35067. 
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risoc/Vvan het kapittel van S. Pieter. Dat betekende dat hij, hoewel geen lid van het kapittel, 

wel deelnam aan de uitgebreide liturgische cyclus van het dagelijkse koorgebed. '2 Op 28 

juni van dat jaar wordt hij benoemd tot vicaris van het altaar van SS. Christoforus en Ja

cobus in die kapittelkerk. '3 In 1576 verruilt hij dit vicarisschap voor de meer prestigieuze 

functie van zielpriester, verbonden aan het H. Kruisaltaar.14 De taak van de twee zielpries-

ters van het kapittel was, zoals de omschrijving al aangeeft, het onderhouden van de 

memoriediensten voor de overleden kapittelleden. Deze functie werd ook beduidend 

ruimhartiger gehonoreerd. Hoewel de twee zielpriesters geen kanunnik waren, golden de 

inkomsten verbonden aan hun functie samen als de 30e prebende ls. Scorel zou deze post 

en het daaraan verbonden inkomen behouden tot aan zijn dood. 

Ondertussen was hij in 1568 ook nog benoemd tot vicaris aan het S. Nicolaasaltaar in de 

Ceertekerk, een van dévier Utrechtse parochiekerken. "• In 1574 is hij tevens kapelaan van 

de nonnen van de S. Servaasabdij, een betaalde nevenfunctie, die een welkome aanvul

ling op zijn inkomen moet hebben opgeleverd.,7 

Victor Scorel blijkt lid te zijn geweest van twee exclusieve broederschappen, corporaties 

die met het lezen van missen zorgdroegen voor het zieleheil van haar overleden leden. In 

1595-en mogelijk al eerder.de rekeningen zijn echter pas vanaf dat jaar overgeleverd ' 8 -

komt hij voor op de ledenlijst van de Grote Kalandebroederschap, waarvan het altaar zich 

bevond in de H. Kruis-of S.Victorskapel van de kerk van Oudmunster.Van dit prestigieuze 

gezelschap wordt al midden dertiende eeuw melding gemaakt. Zij recruteerde haar le

den onder de kanunniken en vicarissen van de kapittels en leken uit vooraanstaande 

Utrechtse families. Oorspronkelijk woonden de leden vier maal per jaar een mis bij, die als 

memoriedienst voor de overleden medebroeders werd opgedragen. Hierna volgde een 

uitgebreide maaltijd voor de aanwezige leden. De activiteiten van de broeders zullen na

dat de publieke misviering door de overheid was verboden beperkt zijn gebleven tot de 

maaltijden, die voorlopig doorgang bleven vinden. " Het andere gezelschap was de Pries

terbroederschap van de vijf Utrechtse kapittels, die in 1326 was gesticht en onder haar 

leden vooral de vicarissen van de vijf kapittels telde, maar desgewenst ook voor kanun

niken openstond, zolang dezen in Utrecht resideerden. Ook van deze broederschap was 

het doel vooral er voor te zorgen dat bij de begrafenis van een van haar leden en bij de op 

hun sterfdag te lezen memoriediensten voldoende mensen aanwezig waren.20 Een derde 
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Wapen van Victor Scorel. Uit Memoriebouck, register met de namen en wapens van de leden van de 5. Bartho-

lomeusbroederschap, aangelegd i6og door Albert Proeys, die later zou optreden als diens executeur-testamen

tair. HUA, Archief Broederschappen, Stad II, 1603. 
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aanzienlijk gezelschap waarvan Scorel als lid was uitverkoren, was de broederschap van 

het S. Bartholomeusgasthuis. Deze broederschap oefende het oppertoezicht uit op de 

ziekenverzorging en het financiële beheer van het gasthuis.:i De dagelijkse financiën 

werden gevoerd door twee huismeesters. " In 1603 telde de broederschap 32 leden, tradi

tioneel afkomstig uit de vijf kapittels en de stedelijke regentenfamilies. Scorel wordt pas 

genoemd in 1587, vermoedelijk het jaar van zijn benoeming. Op dat tijdstip was het gezel

schap nog van gemengde samenstelling, katholiek en gereformeerd, tater zou het dit 

karakter verliezen en veranderen in een gesloten regentencollege van uitsluitend gere

formeerden. 

Een typische, wellicht bovengemiddelde loopbaan van een geestelijke,die niet werkzaam 

was in de zielzorg en ook geen lid was van een kloosterorde. Een handvol vicariaten en 

hier en daar een kapellanie boden voldoende financiële zekerheid voor een redelijk wel

varend bestaan. Was er geen Reformatie geweest in Utrecht, dan had Victor Scorel onge

twijfeld in alle rust zijn klerikale loopbaan verder kunnen uitbouwen. Waarschijnlijk was 

hij nog kanunnik geworden van S.Marie of van een der andere kapittels en had hij in een 

der vele kerken of kloosterkapellen een misfundatie gesticht ter verzekering van zijn zie

lenheil. Maar een dergelijke carrière is hem niet gegund geworden. De Opstand en de in 

het kielzog daarvan doorgevoerde Reformatie hebben Victor Scorel op een geheel ander 

pad gevoerd dan hij zich aanvankelijk zal hebben voorgesteld. 

Na 1580 was het Scorel en zijn medevicarissen in het kapittel niet meer toegestaan hun 

aan hun functie verbonden ta ken, in essentie het lezen van missen als memoriedienst, uit 

te oefenen. Die werden door de hervormers immers gezien als typische uitingen van 

roomse ceremoniën en gelijkgesteld met afgoderij. De door hem bekleedde vicariaten en 

de daaraan verbonden inkomsten (het beneficium):1 bleven echter de jure intact. Een 

door de Staten vastgestelde Orde op de geestelijckheyt ende haere goeden van 28 juni 

1580 liet daarover geen twijfel, evenzo het aangescherpte Redressement opte geestelijcke 

goederen. Deze laatste verordening was in 1586 onder invloed van de in Utrecht reside

rende landvoogd, de streng calvinistische teicester, door de Staten aangenomen. Daarin 

werden de inkomsten uit vicariegoederen bestemd voor de opleiding van predikanten, 

maar de vijf Utrechtse kapittels bleven daarvan uitgezonderd.2' Ook later, toen werd be

sloten dat de bezitters van devicarieën een derde van devicarie-inkomsten,dezgn.fe/t/e, 

voor dat doel moesten afdragen, werd dat maar beperkt van toepassing verklaard op de 

kapittels.25 

Victor Scorel heeft tot het eind van zijn leven de inkomsten als zielpriester van S. Pieter uit

betaald gekregen, zoals uit de verschillende rekeningen blijkt. En dat zonder dat hij er iets 

voor hoefde te doen. De innerlijke tegenstrijdigheid en absurditeit van deze situatie, waar

bij men een salaris opstrijkt voor iets wat men verboden was te doen, moet ook tot de be

trokkenen zijn doorgedrongen. In 1612, ruim dertig jaar na het inwerkingtreden van het 

verbod, besloten deken en kapittel van S. Pieter het beneficium (de materiële beloning van 

de geestelijke) van de beide zielpriesters weer terug te brengen onder de kerkfabriek (waar-
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Kwitantie door Victor Scorel voor de rentmeester von de 5. Servaasabdi] wegens betaling van een losrent, i6o8. 

HUA, S.Servaasabdij, Stad 11,305. 

uit het oorspronkelijk was voortgekomen). Dit niet geheel onbegrijpelijke besluit zou echter 

pas effectief worden na de dood van de beide zielpriesters. •'" Met zijn vicarie in de Geerte-

kerk zal het anders zijn gegaan. Er zijn geen meldingen van enige betaling na de invoering 

van de Reformatie27. Andere inkomsten trok hij uit twee losrentes uitstaand bij de S. Ser-

vaasabdij, waarvan hij ook nog een lijfrente van 18 gulden ontving.3 Hij moet daarnaast 

inkomsten hebben genoten uit de vicarie te Dwarsdijk. In zijn testament laat hij die (voor 

het lopende jaar?) na aan de S. Servaasabdij om daarvan een raam te laten maken boven 

het graf van Nicolaas van Nieuwland, laatste bisschop van Haarlem.2'' 

Scorel woonde tot aan zijn dood in het huis aan de Winsensteeg, zoals ook Arend van 

Buchel nog getuigt:'Heer Victor Schoor was cappelaen van St. Servaes, een curieus paep-

gen, leeft noch anno 1616 wonende byde Pauwelsbrugge'. '° Opis september 1617" stierf 

Victor Scorel, nadat hij een week daarvoor zijn testament had opgemaakt. Hij werd be

graven in de S.Pieterskerk'op de plaats m ij vroeger door deken en kapittel toegewezen en 

reeds lange tijd door mij daarvoor in gereedheid gebracht'. Hij verzocht daarheen te wor

den overgebracht met een eenvoudige processie en met het vertoon in overeenstem

ming met zijn nederige positie en de geest der t i jd . ! ; In 1609 had hij van het kapittel 

toestemming gekregen om een graf te reserveren 'omtrent der kerken librije'. Volgens 

een i7e-eeuwse lijst van grafsteden bevond zijn graf zich 'in de buyk van de kerk aen de 

zuijdzijde'." Arend van Buchel noemt het een tamelijk smaakvol graf met een grafschrift in 

gouden letters, dat hij ons helaas niet mededeelt.•" In de i8deeeuw moet het zijn geruimd ". 

Als zijn executeurs-testamentair traden op Wilger van Moerendaal, deken, Albert Crom, ka

nunnikvan S. Pieter, en jkr Albert Proeys, huismeester van het Bartholomeusgasthuis. 

De cartograaf 

Dat een geestelijke behalve als kapittelvicaris ook werkzaam was als landmeteren carto

graaf ligt niet direct voor de hand. In het geval van heer Victor echter is deze nevenactivi-
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teit minder verrassend. De appel pleegt nu eenmaal niet ver van de boom te vallen. Vader 

Jan van Scorel was niet alleen een beroemd schilder, maar was ook nauw betrokken bij 

diverse waterstaatkundige projecten, zoals de aanleg van een nieuwe haven te Harder

wijk, een voorstel voorde bouwvan een soort baggermachine op een schuit en-wel het 

meest bekend - plannen voor de drooglegging van de Zijpe in Noord-Holland. Voor dit 

laatste plan verkreeg hij in 1551 octrooi van keizer Ka rel V. ¥' Het is aannemelijk dat Victor 

zijn interesse voor het kaartmaken van zijn vader heeft overgenomen. Wij mogen er ook 

van uitgaan dat hij bij zijn vader in de leer is geweest om zijn tekentalent te ontwikkelen, 

en meer specifiek het kaarttekenen onder de knie te krijgen. 

Als cartograaf heeft Scorel zijn sporen nagelaten in de kerkelijke archieven. Acht door 

hem gesigneerde kaarten zijn bewaard gebleven, zeven in Het Utrechts Archief en een in 

de Universiteitsbibliotheek te Leiden.3" Het is zeer waarschijnlijk dat hij tijdens zijn leven 

meer kaarten heeft geproduceerd dan deze acht. Maar in de verwarringen de strijd over 

de bestemming van de geestelijke goederen, die gepaard ging met de secularisering van 

de Utrechtse kapittels, zullen ongetwijfeld kaarten zijn verloren gegaan, meegenomen of 

verduisterd. In latere eeuwen, toen men het met de zorg en het beheer van de kerkelijke 

archieven niet zo nauw nam, zullen er kaarten zijn zoekgeraakt of als niet meer ter zake 

dienend opgeruimd. 

Scorel werd door zijn superieuren in zijn cartografische werkzaamheden aangemoedigd. 

Dat mogen we tenminste afleiden uit het feit dat het kapittel hem een aantal landme-

tersgereedschappen schonk, die hij zelf na zijn dood weer aan het kapittel naliet.>s Hij 

bedacht de kapittelbibliotheek daarnaast meteen aard-en hemelglobe, alsmede een Thea-

trum orbis van Abraham Ortelius. Deze laatste had hij indertijd geërfd van Joannes Verhaer, 

medekanunnik, en daarna zelf ingekleurd en opnieuw laten inbinden •"'. Onder de instru

menten mogen we rekenen:'seven cooperen instrumenten dienende totte lantmeeterije 

ende eensdeels totte astronomyejeen coopper quadrantghen; een ijsere winckelhaechtgen 

mit een passer ende scheer; een snijder scheer; twee linne scheeren; een lootscheer; een 

passer; twee lantmaters kettens mit een coker mit pinnen ende twee leere sacken; een 

toetssteen, [en] reysbrill'. Deze zal Scorel gebruikt hebben als lid van de commissies uit het 

kapittel, waarvan hij deel uitmaakte, onder leiding van de deken om de tiendafdrachten 

te controleren en daar waar onenigheid heerste de tiendgronden in kaart te brengen. '" 

Op grond van de kwaliteit van de acht overgebleven kaarten mogen we vaststellen dat 

Scorel een kundig cartograaf is geweest. Aan zijn handschrift van grote kalligrafische 

kwaliteit is te zien dat hij een vaste hand moet hebben gehad. Hij hanteerde een eigen 

methode om de kaart te oriënteren. Van een punt op de kaart, weergegeven door een 

cirkeltje, legde hij met een grote precisie de positie vast ten opzichte van de omringende 

kerken door middel van hoekmetingen. " 

Behalve van zijn eigen kapittel ontving hij opdrachten van de kapittels van Oudmunster 

en S. Jan en de Grote Kalendebroederschap. Maar vreemd genoeg zijn in de rekeningen 

van de instellingen, waarvoor hij kaarten tekende (S. Pieter, S. Jan, Oudmunster, Ka lande-
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broederschap) geen posten te vinden, waarin hij voor zijn cartografische werkzaamhe

den wordt betaald. Wij mogen toch aannemen dat hij op zijn minst de materiaalkosten 

zal hebben gedeclareerd. 

De twee laatste (overgeleverde) kaarten dateren uit 1595, beide gemaakt voor het kapittel 

van S. Pieter. Het is niet gezegd dat hij sindsdien geen kaarten meer zou hebben vervaar-
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Landerijen gelegen tuisen de Koppeldijk en de Bunnikse wetering [= Oudwulvense wetering] onder Houten. 

Kaart door Victor Scorel, 7595. HUA, Archief S. Jan, 328, no.i. 
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digd.Feit is dat hij vanaf deze tijd steeds meer betrokken raakte bij de Hollandse Zending 

en zijn tijd wijdde aan zijn werkzaamheden als missionaris. Vermoedelijk zal hij daardoor 

weinig tijd hebben gehad om zich nog bezig te houden met de cartografie. 
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Land gelegen aan de Steenstraat onder Wittevrouwen bij Utrecht. Kaart door Victor Scorel, 1595. HUA, Archief 

S.Jun, 328,1)0.2. 
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De beginjaren van de Hollandse Zending 

De voortgang van de Reformatie in het Sticht had in de eerste decennia een moeizaam 

verloop. Er was een tekort aan predikanten en onder dezen waren er tallozen, die onvol

doende geschoold en ook anderszins van een bedenkelijk niveau waren. Op het platteland 

werd noodgedwongen gebruik gemaakt van de pastoors die in hun pastorieën waren ge

bleven. Een aantal van hen had na 1580 de kant van de Reformatie gekozen. In hoeverre dit 

was ingegeven door persoonlijke overtuiging of door opportunisme is moeilijk vast te stel

len. Over aantallen of percentages zijn geen eenduidige antwoorden te geven. Vaak ging 

het om personen, die om hun levenswandel en hun theologische onbenul niet direct met 

enthousiasme door de hervormers werden binnengehaald. Naar de maatstaven van de 

gereformeerde overheid waren ze eigenlijk niet gekwalificeerd. Zij werden slechts vanwe

ge het nijpende tekort aan predikanten getolereerd. ' : 

Daarnaast was er een aantal priesters, waarvan men kan zeggen dat zij nog rooms-katho

liek waren en die zichzelf ook als zodanig beschouwden. Sommigen, vooral op het plat

teland, gingen voort op de oude voet hun parochianen te bedienen, vaak met steun van 

de katholiek gebleven lokale heer. Velen bleven eenvoudigweg op hun post omdat ze 

niets anders hadden of konden. De meeste plattelandspastoors of hun plaatsvervangers 

(vicecureiten) hadden altijd moeten zien rond te komen van een armzalig inkomen, aan

gevuld met wat zij van hun parochianen konden lospeuteren. Zij moesten hard ploeteren 

om zichzelf en vaak een familie te kunnen onderhouden. Het kwam dikwijls voor dat zij 

daarnaast een nevenberoep uitoefenden, zoals dat van notaris of agrariër. In de eerste 

jaren na de doorvoering van de Reformatie ontbrak iedere supervisie van bovenaf. Niet 

alleen de gereformeerden, ook de eerste apostolische vicaris, Sasbout Vosmeer, had geen 

hoge pet op van deze ouderwetse, vaak laaggeschoolde dorpspastoors. 

Sommige parochiegeestelijken op het platteland bewogen zich in het grensgebied tus

sen het oude en het nieuwe geloof. Zij aarzelden tussen loyaliteit aan de kerk van Rome 

en sympathie voor de reformatorische vernieuwingen (de concubinarii onder hen zullen 

zich aangesproken hebben gevoeld door het gehuwde priesterschap, dat de reformato

ren propageerden). Sommigen probeerden de kool en de geit te sparen. Zo wordt in 1593 

van de pastoor te Odijk gezegd dat hij de sacramenten 'op maat' toediende, geheel vol

gens de wens van de parochiaan: op zijn paaps of volgens de nieuwe leer. '3 Het kerkge

bouw was in dat jaar dan ook nog rijkelijk voorzien van altaren en 'andere superstitieuse 

dingen'. M 

Voor de Utrechtse kapittels veranderde er, zoals gezegd, uiterlijk niet zoveel. De kapittel-

geestelijkheid bleef gehandhaafd, mocht weliswaar geen religieuze diensten meer hou

den, maar bleef in functie. Sommigen van de kapittelheren die niet met de hervorming 

wensten mee te gaan namen de wijk naar het buitenland, vooral naar Keulen. Anderen, 

waaronder Victor Scorel, werden door de apostolisch vicaris van de Hollandse Zending 

gerecruteerd als missionaris. Zij moesten de continuïteit van de zielzorg in de parochies 

verzekeren. In de steden Utrecht en Amersfoort trad de overheid repressief op tegen 
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priesters, die op heterdaad werden betrapt, maar op het platteland was dit veel minder 

het geval. De vaak nog katholieke adel maakte daar de dienst uit en verhinderde een ac

tief optreden tegen de katholieke missionarissen.'" 

Onder invloed van de politieke en militaire ontwikkelingen kwam Rome geleidelijk tot 

het inzicht dat het misschien beter was om de katholieke kerk in de opstandige gewesten 

ondereen eenhoofdig bestuur te plaatsen, aanvankelijk nog in de hoopvolle verwachting 

dat de kerkelijke hiërarchie na verloop van tijd hersteld zou kunnen worden. Met dat oog

merk verleende paus Clemens VIII in 1592 aan de Keulse nuntius Frangipani uitgebreide 

volmachten. Door deze maatregel werd de Hollandse kerk feitelijk rechtstreeks onder 

pauselijk toezicht geplaatst. Hiermee nam de Hollandse Zending een aanvang. Nog in 

hetzelfde jaar droeg Frangipani zijn bestuursmacht in de opstandige gewesten in subde

legatie over aan de Delftse priester Sasbout Vosmeer. Om zijn gezag te versterken werd 

hij in 1602 bekleed met de bisschoppelijke waardigheid - niet van Utrecht, maar van een 

vroeger bisdom in Moslimgebied. De apostolische vicarissen zouden tot 1725 het gebied 

van de Hollandse Zending besturen. 

In dienst van de Contrareformatie 

Victor Scorel behoorde tot de geestelijken, die op hun post bleven. Hoewel hij zijn plicht 

als zielpriester na 1580 niet meer kon vervullen, keerde hij zich niet af van het kapittel, 

maar bleef daarbinnen een gewaardeerde rol spelen. Hij maakte deel uit van de meerder

heid binnen het kapittel van S. Pieter, die bleef vasthouden aan het katholicisme en 

wachtte op betere tijden. Zolang de kapittels in stand bleven was een terugkeer naar de 

toestand van vóór de Reformatie mogelijk. Zelfs onder het bewind van de zeer anti-katho-

lieke graaf van Leicester, die eind 1585 als landvoogd door koningin Elisabeth naar de Ne

derlanden was gestuurd en zich in Utrecht had gevestigd, hadden de kapittels zich weten 

te handhaven. Er waren momenten dat het kapittel zijn kerkgebouw dreigde te verliezen 

(welk lot de kerk van Oudmunster in 1587 daadwerkelijk stond te wachten), maar dat kon 

nog bijtijds worden verhinderd. "Wel werden in 15850t 15860p last van de magistraat de 

overgebleven beelden en altaren uit de 5. Pieterskerk verwijderd, en werd het orgel gede

monteerd en overgebracht in aedibus meis [= in mijn woning]. " 

Scorel was betrokken bij het beheer van de kapittelgoederen en de uitbetaling van uitke

ringen. Vanaf 1581 trad hij op als een der kasbewaarders (clavigeri) van het college van 

gemene vicarissen, en hoorde in die hoedanigheid de rekeningen afvan de kameraar. Van 

1605 tot 1611 was hij zelf als kameraar belast met de administratie van de gemeenschap

pelijke vicariegoederen.<s Dat hij het vertrouwen genoot van zijn medebroeders blijkt 

wel uit het feit dat hem in 1597 op last van het kapittel de sleutel van de kerk werd toe

vertrouwd. ''' Hij bleef dus werkzaam voor het kapittel en werd ook daarvoor waardig en 

betrouwbaar geacht door zijn medevicarissen op een moment dat hij reeds volop was 

betrokken bij het katholieke zendingswerk onder de apostolische vicaris en tezelfdertijd 
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te zijnen huize clandestiene bijeenkomsten 

voor roomsgezinde stadsgenoten organi

seerde. 

Ook trad hij op als executeur-testamentair 

van kanunniken en medevicarissen,zoals in 

1587 van Andries Cornelisz. van Oudewater 

en in 1580 van Nicolaas van Nieuwland, de 

eerste bisschop van Haarlem.so Daarnaast 

werd Scorel, zoals we hebben gezien, ge

vraagd zijn kunde als cartograaf ten dienste 

te stellen, niet alleen van het eigen kapittel, 

maar ook van andere corporaties. In deze onzekere tijden was het vastleggen van recht-

titels een noodzakelijk middel om aanspraken van derden te pareren; soms gebeurde dit 

op last van de overheid, die inzicht wenste te krijgen in de omvang van de kerkelijke goe

deren en zo verduistering hiervan te voorkomen. 

Behalve in kapittelverband had Scorel voorlopig nog voldoende om handen als kapelaan 

van de S. ServaasabdijSl en als lid van de drie broederschappen.s: Zijn goede banden met 

de S. Servaasabdij leverden hem - in ieder geval nâ 1593 - de benoeming op van kapelaan 

van de Dwarsdijk, waarvan het collatierecht berustte bij de abdis.1' 

Rond 1595 moet Scorel hebben besloten, waarschijnlijk na hiervoor te zijn gevraagd door 

Sasbout Vosmeer, omzijn krachten te wijden aan de Hollandse Zending. Zijn laatste kaar

ten, gemaakt voor het kapittel van S. Jan, dateren uit dat jaar. De eerste vermeldingen 

over zijn optreden als missionaris vinden we in 1596. Scorel werd een trouw medewerker 

van Sasbout "'.Toen deze begin 1609 een brief ontving van de Brusselse nuntius Bentivo-

glio vol verwijten over de wijze waarop sommigen van zijn geestelijken zending bedre

ven,en over de vijandschap waarmee hij de jezuieten tegemoet trad, schaarde Scorel zich 

zonder aarzelen achter zijn superieur. Met andere leden van de Utrechtse clerus onderte

kende hij een protestschrijven, waarin de beschuldigingen (die duidelijk afkomstig waren 

uit de hoek der jezuieten) werden weerlegd. " Uit dit protestschrijven blijkt hoe in die tijd 

de katholieke geestelijken - en dus ook Scorel - gekleed gingen: niet langer in de vroeger 

gebruikelijke priestertoog noch met de vierkante bonnet, want die klerikale dracht was 

nu verboden, maar in een eenvoudig zwart pak. Ook in dat opzicht had Utrecht een grote 

gedaanteverwisseling ondergaan: tot 1580 moet het straatbeeld van de meest klerikale 

stad van de Noordelijke Nederlanden zijn vergeven van geestelijken, die door hun speci

fieke klederdracht - naast die van de parochiegeestelijkheid waren er de rijk uitgedoste 

kanunniken en de verschillende ordeshabijten-de stad een aanblik hebben gegeven ver-
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gelijkbaar met die van het huidige Vaticaanstad. Na 1580 verdween het klerikale zwart in 

korte tijd uit het beelden dat moet voorde katholieken een vreemde gewaarwording zijn 

geweest. Het zal hen zeker ook psychologisch hebben geraakt, temeer daar ze de hun 

bekende geestelijken vaak nog wel door de stad zullen hebben zien lopen, maar in een 

gewoon burgerkostuum (en soms met een vrouw aan de arm). 

Eén van de punten, die de seculiere geestelijken door de jezuïeten en de andere ordes

geestelijken voorde voeten werd geworpen, was hun omgang met de zgn. kloppen. Deze 

zich geestelijke maagden noemende vrouwen woonden samen onder de geestelijke lei

ding van een priester. In vele gevallen assisteerden zij tijdens de misviering; daarnaast 

gaven zij onderricht op de clandestiene katholieke scholen. Doordat zij niet waren aange

sloten bij een kloosterorde (wat in die tijd ook niet mogelijk zou zijn geweest), vonden er 

geen visitaties door ordesoversten plaats. Niet zelden woonde de geestelijk leidsman 

met een aantal maagden in hetzelfde huis of niet ver van elkaar. * Dat Scorel een van de 

geestelijken was, waartegen de jezuïeten hun bezwaren formuleerden, mogen we aflei

den niet alleen uit zijn ondertekening van het verweerschrift, maar ook uit de namen van 

drie vrouwen, die in ieder geval op het laatst van zijn leven bij hem inwoonden. Het betrof 

Margaretha de Meistre, Aeltgen van Duyven en Marrichgen Claes, die ieder een eigen 

kamer bewoonden. De twee eersten betaalden huur en waren vermoedelijk klopjes, die 

Scorel bijstonden bij de misvieringen (een ander punt dat de jezuïeten had gestoord). De 

laatste, die geen huur betaalde, was ofwel een armlastig klopje ofwel heeft heer Victor 

wellicht als dienstmaagd gediend.17 

Scorel bleef wonen in de stad Utrecht, waar hij zijn hele leven had doorgebracht. Kort na 

de invoering van het calvinisme, in 1582, kocht hij van Johan Crap, kanunnik van S. Jan, 

voor 800 gulden een huis in de Winsensteeg (nu Heerestraat). '8 Dit huis diende hem niet 

alleen als woning, maar ook als een privé bedeplaats, en als een ruimte om heimelijk de 

mis te vieren ten behoeve van katholieke stadgenoten.59 Dat laatste zal niet al te vaak 

hebben plaatsgevonden. Clandestiene misvieringen waren niet zonder risico en de be

trapte priester, de huiseigenaar en de aanwezigen konden rekenen op forse boetes. De 

stedelijke overheid van Utrecht, zeker wanneer het pluche werd bezet door de consistori-

alen (orthodoxe calvinisten), was er op gebrand iedere vorm van katholieke zielzorg te 

frustreren. Regelmatig werden door de Utrechtse schout en zijn gerechtsdienaren tijdens 

huisdiensten invallen gedaan, en werden priesters en de aanwezigen, als ze niet tijdig 

wisten te ontsnappen, opgepakt en beboet. Scorels huis aan de Winsensteeg bezat een 

uitgang naar de Nieuwegracht tussen de Paulusbrug en de Maartensdam tegenover de 

Runnebaan (westzijde van de Nieuwegracht ter plaatse), waarlangs hij zich bij een inval 

door de schout en zijn dienaren tijdig uit de voeten kon maken. Dat is hem in ieder geval 

een aantal malen overkomen. 

Zijn arrestatie in 1596 deed binnen de stedelijke gemeenschap nogal wat stof opwaaien. 

In februari van dat jaar werd Scorel met enkele andere katholieken door de schout geci

teerd op de verdenking dat bij hen thuis in bijzijn van talloze gelovigen dagelijks (quoti-
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die) de mis werd opgedragen.60 Scorel werd zelfs voor enige tijd in het cachot opgesloten 

(gegijzeld?) en pas in juni in vrijheid gesteld.6' Deze confrontatie met de calvinistische 

overheid is tevens de eerste verwijzing naar Scorels optreden als missionaris. Van twee 

andere verstoringen van misvieringen door het justitiële apparaat wordt uitgebreid ver

slag gedaan door Franciscus Dusseldorpius, zelf als katholiek priester werkzaam in de 

zending. 

Op 23 juli 1609, tijdens de misviering bij Scorel thuis in aanwezigheid van 109 gelovigen, 

vielen de schout, de onderschout en enkele kapiteins van de burgerwacht onverwachts zijn 

woning binnen. Na zich met geweld toegang te hebben verschaft doorzochten zij grondig 

de vertrekken in Scorels huis, waarbij zij tierend de boel overhoop haalden. Uiteindelijk 

kwam de schout ter plekke met de katholieken een afkoopsom overeen van 550 guldens. 

Toen Scorel begin augustus dit bedrag wilden innen bij hen die aanwezig waren geweest, 

negeerde een aantal van hen de oproep met het excuus dat zij geen opdracht hadden ge

geven om met de schout tot overeenstemming te komen. Alleen zij die met hun handen 

hun brood verdienden droegen hun steentje bij. Daarom moesteen beroep gedaan worden 

op alle katholieken in de stad, ook op hen die nog nooit een voet over de drempel van Sco

rels huis hadden gezet,en desondanks werd de betreffende som niet gehaald."-

In 1615 op Sint Maartensdag (11 november) was het weer raak. Deze keer deed de onder

schout Jacob Maartensz. een blikseminval in Scorels woning tijdens een bijeenkomst met 

slechts een tiental katholieke mannen. Toen hem de deur voor de neus werd dichtgesla

gen, liet hij deze forceren met een zware hamer. Vliegensvlug hadden de aanwezigen 

gepoogd de liturgische voorwerpen te verbergen en had heer Victor zich naar beneden 

begeven en zich in de slaapkamer in zijn stoel gezet alsof er niets aan de hand was. De 

onderschout wilde de door hem gevonden voorwerpen meenemen. Maar de vrouw van 

de advocaat Montevaldonae (Woudenberg?), die de mis had bijgewoond, stelde zich borg 

om de kleinodieën te redden. Hierdoor onzeker geworden droeg de schout een van zijn 

mannen op een oogje in het zeil te houden en keerde zelf terug naar de raad om nadere 

instructies. Hij kreeg te horen dat hij alles moest meenemen en naar het Hof overbren

gen. Dit geschiedde en daar werden de in beslag genomen parafernalia uitvoerig beke

ken en met dédain becommentarieerd. Vergeefs probeerden de katholieken de geconsa

creerde hosties terug te kopen. Pas weken later lukte het de zeer vrome schoonzuster van 

de schout, vrouwe Van Brakel, de grote hostie (die zich in een monstrans bevond) te ver

wisselen voor een niet geconsacreerde. Maar de kleinere hosties had de schout, naar hij 

verklaarde, in het vuur geworpen.'" 

Scorel beperkte zijn missionaire activiteiten niet tot de oude bisschopsstad. Regelmatig 

vertrok hij naar het omringende platteland om de katholiek gebleven bevolking bij te 

staan. Wij treffen hem aan in onder meer Gorcum '", Rhenen "\ de Proosdij van S. Jan 

(Woerden)'6. Driemaal begaf hij zich naar het huis Loenersloot om er de doop te verrich

ten van de kinderen van Gerard de Wael van Vronesteyn.6- Op de provinciale synode van 

Utrecht in 1606 klaagt de predikant van Hagestein 'dat hem noch hinder ende schade ge-
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schieddein sijn gemeente, als ook een paep,dievan Viaenencoempt, mede een van Utrecht, 

heerVictor genaemt, ende andere Jesuiten, die de huijsluijden dreijgende met de verdoeme-

nisse ende ban, soo se comen tot tgehoor van de predicatien tot Hagesteijn'.68 Scorel, die 

ook nog wel andere plaatsen binnen het diocees Utrecht zal hebben aangedaan 69, ope

reerde vanuit zijn woning in Utrecht als ambulant zielzorger; hij was nooit pastoor van een 

statie, zoals later de missieposten werden omschreven. Zoals de meesten van de missiona

rissen trok hij vanuit zijn woonplaats rond met een draagbaar altaar.de nood lenigend waar 

die zich voordeed/" 

Behalve voor missionaire arbeid op het platteland werd Scorel door Sasbout ook gevraagd 

zijn diensten te verlenen als rector of geestelijk leidsman van enkele kloostergemeen

schappen in het vroegere diocees Utrecht. Het ging daarbij om een viertal nonnenkloos

ters, die door de calvinistische overheid werden getolereerd tot hun uitsterven. Het brigi-

tinessenklooster te Soest, in 1393 gesticht als een dubbelklooster (mannen en vrouwen 

onder één abdis), werd meermalen door Scorel bezocht. In 1605 adviseerde hij over de 

keuze van een nieuwe abdis, nadat de oude Alithea Vonck was overleden.7I Daarnaast 

doet hij in zijn brieven verslag van bezoeken aan het regularissenklooster Bethanië van 

de congregatie van Windesheim te Arnhem, waarvan het kloostergebouw in 1591 was 

afgebroken en de zusters, die een kleine tegemoetkoming kregen van de stad, waar

schijnlijk ergens anders samenwoonden. In 1610 trof de generaal van het kapittel nog zes 

virgines [= maagden, hier zusters] aan. Tot dezelfde orde en congregatie behoorden de 

zusters van het OLV-klooster te Renkum. Ook zij werden af en toe met een bezoek ver

eerd. ":Ten slotte stond Scorel in nauwe verbinding met de zusters van de derde orde van 

Franciscus van het Elisabethklooster te Huissen (Gld), dat zich wist te handhaven tot 1812, 

toen het door Napoleon werd opgeheven.73 

Behalve met deze kloostergemeenschappen in het diocees, of wat er althans van res

teerde, onderhield Scorel nauwe betrekkingen met de S. Servaasabdij in de stad Utrecht, 

waarvan hij kapelaan was."4 Hij bemiddelde bij de overhandiging in 1602 door de laatste 

katholieke abdis Sibylla Taets van Amerongen van twee relieken van gezellinnen van S. 

Ursula aan de jezuieten. '5 Maar kort daarop, nog in dat jaar, stierf abdis Sybilla. Als haar 

opvolgster werd door de ridderschap de calvinistische Hadewich Pieck van Tienhoven be

noemd. Met haar zal heer Victor gezien zijn principieel katholieke standpunten op een 

meer zakelijke manier zijn omgegaan. Hij had nog enkele losrentes uitstaan ten laste van 

de abdij, die pas later zouden worden afgelost"''. De inkomsten uit zijn vicarie te Dwars-

dijk vermaakte hij aan de abdij, doch onder het beding dat deze zouden worden aange

wend voor een raam, te plaatsen boven het graf van Nicolaas van Nieuwland. Ook had 

Scorel blijkens zijn testament enkele gregoriaanse gezangboeken van de abdij in zijn be

zit, die na zijn dood aan Gerarda van Amstel van Mynden, non in die abdij, moesten wor

den overgedragen. Aan deze Gerarda en enkele andere adellijke dames, vermoedelijke 

allen nonnen van genoemde abdij, liet hij bovendien voor ieder een gouden Engelse no

bel en een zilveren lepel na."" 
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Heer Victors nalatenschap 

Boven hebben we reeds terloops het testament en de boedelbeschrijving van Scorels na

latenschap ter sprake gebracht. Boedels zijn als tekst weinig lezenswaardig, maar kun

nen een hoop vertellen over de legataris zelf. Afgezien van de familiale verhoudingen en 

andere genealogische informatie verschaffen boedelbeschrijvingen ons inzicht in de in

delingvan een huis, de smaak en de welstand van de overledene, de intellectuele belang

stelling, de religieuze en devotionele wereld waarin hij of zij zich thuis voelde, en soms 

verwijzingen naar zijn beroep en de wijze waarop hij dat uitoefende. 

Van de nalatenschap van heer Victor zal hieraan twee onderdelen nadere aandacht wor

den besteed. Over het instrumentarium voor zijn werkzaamheden als cartograaf is boven 

reeds gesproken. De twee andere aspecten betreffen zijn religieuze leefwereld, voor zover 

die valt af te lezen aan de boeken die hem kennelijk inspireerden (of waarvan hij kennis 

nam om te bestrijden), en van de schilderijen die in zijn huis werden aangetroffen. 

Dat heer Victor inderdaad een vroom persoon is geweest wordt bevestigd door wat in 

zijn boedel werd aangetroffen. Niet alleen telde het sterfhuis een aantal objecten van 

devotie, zoals crucifixen en heiligenbeelden, maar ook werden in de bibliotheekvan Sco-

rel 114 boektitels aangetroffen, die daarop wijzen. Daarnaast worden in zijn testament 

apart nog zes titels genoemd, die niet in de opsomming van Scorels boekerij figureren en 

door hem aan het kapittel werden gelegateerd.78 Dit aantal moet gezien worden als een 

minimum, omdat sommige omschrijvingen in de catalogus alleen de naam van een au

teur noemenen niet de titel of titels. Bovendien omvatten'Verzamelde Werken'in de re

gel meer dan één band, maar zijn onder één titel beschreven. Zuiver op boektitels af

gaande zou men misschien mogen uitgaan van ca. 200 titels. 

De meeste (een 40-tal) behoren tot de theologische standaardwerken van de kerkvaders 

Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Thomas van Aquino, Bernardus van Clairveaux e.a., 

en commentaren en concordanties op de Bijbel, waaronder een filologische tekstbezor

ging van de evangelies van Marcus en Johannes door Erasmus. Daarnaast blijkt Scorel 

belangstelling te hebben voor de mystiek: de belangrijkste en invloedrijkste auteurs over 

mystiek en ascese van de 14e tot en met de 16e eeuw, als daar zijn Johannes Tauler, Diony-

sius Carthusiensis en de karthuizer Laurentius Surius vinden we in zijn bibliotheek. Preek-

bundels en verzamelingen van heiligenlevens zullen gediend hebben bij zijn missionaire 

werkzaamheden. Dat gold uiteraard ook voor het boegbeeld van de Contrareformatie, de 

Cathechismus van Petrus Canisius, tijdgenoot van Scorel, die niet alleen tot doel had om 

de ketterijen te weerleggen, maar ook om de gelovigen weerbaarder te maken door ver

groting van hun kennis van de geloofswaarheden. Wat Scorel zo vurig wenste te bestrij

den vond hij in de Heidelbergse Catechismus, die hij gebruikt zal hebben om een beter 

inzicht te krijgen in de denkwereld van de tegenstander. Daarnaast had hij de beschik

king over een aantal gerenommeerde bestrijdingsgeschriften, waaronder die van de Ita

liaanse jezuiet Robertus Bellarminus, tijdgenoot van Scorel en gedurende een aantal ja

ren theologieprofessor te Leuven.Twee andere polemisten van naam, beiden in hun leven 
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bisschop van Wenen, Johannes Fabri en Fredericus Nausea, waren bewonderaars van 

Erasmus. 

Slechts enkele boeken hadden betrekking op de filosofie (o.a. de wijd verbreide De conso-

latione philosophiae van Boetius), de rhetorica en de grammatica. Op het gebied van de 

geschiedenis, vooral de kerkgeschiedenis, vinden we behalve de vertrouwde werken van 

Flavius Josephus en Caesar Baronius een ratjetoe van werken van auteurs uit de oudheid 

tot eigentijdse historici. Opvallend is de internationale spreiding van de werken, die na

tuurlijk in de hand werd gewerkt doordat in Europa gedrukte boeken voor het merendeel 

waren geschreven in het Latijn, dat toen nog algemeen als de taal van de wetenschap 

werd gehanteerd. 

Van enige litteraire belangstelling geven blijk de werken uit de klassieke oudheid, zoals 

Virgilius, Ovidius, Sallustius en Cicero, maar ook van de vroeg-christelijke dichter Pruden-

tius en eigentijdse, humanistische dichters (Vida, Spagnoli). 

Men zou verwachten dat Scorel om zijn kennis als cartograaf op peil te houden de vaklit

teratuur uit zijn tijd zal hebben bijgehouden. Het aantal nagelaten boeken in zijn biblio

theek valt evenwel tegen. De Elementa van Euclides, het handboek voor wiskundig onder

wijs tot in de 19e eeuw, en een niet nader gespecificeerd werk of werken van de Duitse 

wiskundige Christophorus Clavius.jezuiet en tijdgenoot van Scorel, zijn de enige titels op 

het gebied van de wiskunde. Ook het aantal geografische en astronomische werken is 

teleurstellend. De belangrijkste zijn werken van de Nederlanders Gemma Frisius en Orte-

lius. De veel gedrukte Wereldatlas (Theatrum orbis terrarum) van Ortelius werd door Sco

rel nagelaten aan de kapittelbibliotheek. Maar het standaardwerk Cosmographie/ van 

Sebastiaan Munster (1488-1552), dat tussen 1544 en 1628 een 40-tal edities kende, ont

breekt. 

Wat zegt ons deze bibliotheek over de persoon van Victor Scorel? Was een boekenbezit 

van 150 of wellicht 200 verschillende werken, vooral religieus van aard, voor een privé-

persoon uitzonderlijk te noemen? Hoewel we niet beschikken over cijfers en statistieken 

uit die tijd mogen we aannemen dat de geestelijkheid vóór de Reformatie, en zeker die op 

het platteland en in de kloosters boekerijen van een dergelijke omvang niet gekend heb

ben. Het ontbrak hun aan intellectuele vorming, vaak kenden ze niet voldoende Latijn om 

ze zelfs maarte kunnen lezen. Zoveel valt wel af te leiden uit de bewaard gebleven visita-

tieverslagen."'Victor Scorel beantwoordt dan ook duidelijk niet aan dit type geestelijke. 

Anders was het gesteld met de kapittelgeestelijken. Hiervan hadden sommigen een aca

demische opleiding te Leuven of Keulen genoten, en anders dan de meeste parochiegees

telijken beschikten zij ook over de middelen om kostbare boekwerken aan te schaffen. 

Bovendien hadden de kapittels hun eigen bibliotheek, waaruit zij konden putten. Maar 

vaak waren de vermogende kapittelheren meer geïnteresseerd in de bevordering van hun 

kerkelijke loopbaan en hun persoonlijke belangen dan in hun religieuze verplichtingen. 

Dat gold natuurlijk niet voor alle kapittelheren en -vicarissen. Sommigen, en daaronder 

mogen we Victor Scorel rekenen, hebben hun taak als geestelijke serieus genomen en - in 
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zijn geval - zich met hart en ziel ingezet ten dienste van de moederkerk, die zij niet wil

den verlaten. Anderen vonden hun bestemming in de Hervorming of zaten hun tijd uit 

zonder zich speciaal te committeren. Een prosopografische studie over deze categorie 

geestelijken zou hierover helderheid kunnen verschaffen. 

Victor Scorel heeft als zoon van een schilder ongetwijfeld van huis uit een gevoel voor de 

artistieke waarde van de beeldende kunst meegekregen. Dat in zijn nalatenschap een 

flink aantal schilderijen en beelden werd aangetroffen is dan ook niet zo verwonderlijk. 

Toch is het onwaarschijnlijk dat hij deze heeft bijeengebracht als kunstverzamelaar. Eer

der zal hij dat hebben gedaan ter bevrediging van zijn devotionele interesses. Het betreft 

de volgende kunstwerken: 

Schilderijen en prenten 

- Een taffereeltken van print wande vier dochteren der heylige kerck 

- Een schilderije van Sinte Jan in Padmos op doeck 

- Een schilderije vant heylich graffop doeck 

- Een memorietaeffel van Lokhorst met syn deuren 

- D'effigies van Macropedius 

- Een schilderije van des overledens eygen persoon 

- Een rondeeltgen daer inne des overledens moeder is geschildert 

- Des overleden conterfeytsel 

- Conterfeytsel vanden coninck van Vranckrijck 

Het Lokhorsttriptiek, door Jan van Scorel. Middenpaneel, voorstellend de intocht van Christus in Jerusalem, en hiernaast de buiten
zijden van de linker- en rechterpanelen met leden van de familie Lokhorst, gestorven in de 15e en 16e eeuw. Dit schilderij bevond zich 
in de boedel van Victor Scorel uit i6rj. Via een omweg over Duitsland is het in de 20' eeuw in gedeeltes teruggekeerd in Utrecht. 
Utrecht, Centraal Museum, cat. 1952, nr 256. 
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- Een taeffereel van Carmina accordeerende mitten naem van Victor Scorel 

- Een schilderye van Hieronymus 

- Een landschap van Tobias 

- Een schilderye vont vrouken aende puth 

- Een schilderye op doeck van Tobias 

-Een schilderye van onsen beeren int hoffken 

- Twee rondeeltgen van Salvator ende Maria 

- Sancta Ursula 

- Een schilderijckgen vande geboorte mit een glas overdeckt mit vergulde lijstgens 

- Noch een Salvator mit een LieffVrauw mit vergulde lijstgens 

- Een schilderije van een Lieff Vrouw mit haer kynt 

- Een bordeken van onse Lieve Vrouw inde son 

- Het dode effigies vande prins van Parma 

- Een taeffereel van waterwerffop doeck van Johannes ende Petrus 

- Een schilderye op doeck inde bedstede hangende 

Beelden 

- Een houdt beeldt van Sinte Rochus 

- Een houdt beeldt van Joseph 

- Ons Lieve Vrouw beeldt mit een tabernaekeltghen 

Vermoedelijk het belangrijkste kunstwerk is het zogenaamde Lokhorsttriptiek (een me-

morietaeffel van Lokhorst met syn deuren) geschilderd door Jan van Scorel in de jaren 1525-

1527, dat bestemd was voor de familiekapel in de Dom. Opdrachtgever was Herman van 

Lokhorst, deken van Oudmunster.su Waarschijnlijk was het bijtijds in veiligheid gebracht 

door de familie of door Victor Scorel zelf, toen de Dom in de nacht van 7 maart 1580 slacht-
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offer werd van een nieuwe beeldenstorm volgend op het verraad van Rennenberg.81 In 

zijn testament legde Scorel expliciet vast dat de executeurs het drieluik niet mochten 

verkopen. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat het weer op zijn oorspronkelijke plaats 

zou worden teruggebracht als de tijd rijp was, d.w.z. als de katholieke leer was hersteld en 

de kerken weer beschikbaar waren voor de katholieke eredienst. Wel mocht het triptiek 

zonodig bij de erven van de familie Lokhorst, heer en vrouwe van Nijenrode, worden on

dergebracht. 82 Kennelijk is dat wat de executeurs hebben gedaan, want het triptiek was 

sinds 1617 in het bezit van Bernard vanden Bongard, heer van Nijenrode, en zijn vrouw 

Maria van Lokhorst. De schilderijenverzameling vererfde aan de familie Wyttenhorst, rond 

1650 keerde het drieluik tijdelijk terug naar Utrecht in het huis van Willem Vincent Wyt

tenhorst aan de Drift,en uiteindelijk is het beland in het Centraal Museum te Utrecht.s! 

Het Lokhorsttriptiek is het enige met zekerheid te identificeren schilderij in de collectie, 

maar er worden twee andere stukken genoemd, die intrigeren en vragen oproepen. In de 

eerste plaats betreft dit het 'rondeeltgen daer inne des overledens moeder is geschildert'. 

Mevr. de Jonge heeft in 1929 in het tijdschrift Oud-Holland een samenvatting gegeven van 

de portretten, waarvan men op dat moment aannam dat zij Jan van Scorels concubine ver

beeldden.8' Drie hiervan achtte zij authentieke portretten.de andere werden door haar op 

goede gronden als een voorstelling van Agatha verworpen. Eén van deze drie betreft een 

portret van Agatha van Schoonhoven weergegeven als Maria Magdalena. Van de twee over

gebleven portretten was er een van de hand van Maarten van Heemskerck, volgens De 

Jonge een pendant van het portret, dat Van Heemskerck rond 1540 van Jan van Scorel schil

derde. Waarschijnlijk zijn deze beide portretten altijd bij elkaar gebleven, ze waren het in 

ieder geval in 1929. Dat zij in het bezit waren van Victor Scorel valt te betwijfelen. De boedel

beschrijving noemt de pendant met de afbeelding van zijn vader niet.ss Blijft over het prach

tige halfrond portret dat Jan van Scorel van zijn Agatha schilderde en signeerde anno 1529. 

Het bevindt zich nu in de Galleria Doria Pamphilj te Rome. Over de herkomstgeschiedenis is 

bekend dat het in 1819 behoorde tot de collectie in het Palazzo Doria Pamphilj, maar op welk 

Landschap met Tobias en de engel, door Jan van Scorel. Paneel, mogelijk deel uitmakend van de nalatenschap 

van Victor Scorel. Museum Kunst Palast Düsseldorf, Gemäldegalerie. 
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moment het in bezit is gekomen van deze Italiaanse adellijke familie heb ik niet kunnen 

achterhalen."0 We mogen aannemen dat dit portret, dat met zoveel liefde door Jan van 

Scorel was gemaakt de eerste jaren bij de familie is gebleven. Andere portretten van Agatha 

zijn, zoals aangetoond, niet bekend of komen niet in aanmerking. De conclusie ligt dan voor 

de hand dat we hier vermoedelijk te doen hebben met het portret van Victors moeder, dat 

zich nute Rome bevindt. Maar hoe het daar is terechtgekomen blijft een raadsel.8 

Het tweede schilderij is Een landschap van Tobias. Jan van Scorel heeft in 1521 een tafereel 

geschilderd, dat nu bekend staat als Landschap met Tobias en de engel. In de 19e eeuw duikt 

het op in Duitsland.88 Op dit moment maakt het deel uit van de collectie van het Museum 

Kunst Palast te Düsseldorf. Nu is de voorstelling van Tobias met de engel door meer schilders 

verbeeld, maar dat een schilderij met deze titel wordt aangetroffen inde nalatenschap van 

zijn zoon, legitimeert de vraag of het hier wellicht gaat om de Düsseldorfse Tobias.89 Het is 

dus mogelijk dat zich in Victor Scorels woning een drietal schilderijen gemaakt door zijn 

vader Jan bevonden, die na zijn dood alledrie in het buitenland zijn terechtgekomen. Hier

van is het Lokhorsttriptiek als enige in later tijd naar Utrecht teruggekeerd. 

In de boedel bevond zich een ander doek, dat in verbinding zou kunnen worden gebracht 

met werk van Jan van Scorel: een schilderije van SinteJan in Padmos op doeck. Maar hier is de 

onzekerheidsfactor erg groot te noemen. In het Nationaal Museum te Praag bevond zich in 

1930 een doek met de afbeelding van Johannes op Padmos, dat kort daarvoor was aange

kocht van een kunsthandel in Wenen. Het is door de Duitse kunsthistoricus Friedrich Win

kler toegeschreven aan Jan van Scorel, maar deze toeschrijving is zeer twijfelachtig.9" In de 

latere literatuur is deze toeschrijving niet overgenomen en het schilderij zelf komt niet meer 

voor in de catalogi van het museum, die ik heb kunnen raadplegen. Het is zeer onwaar

schijnlijk dat het schilderij dat onder deze titel in de nalatenschap van Victor Scorel is be

schreven daadwerkelijk als een werk van zijn vader Jan van Scorel kan worden beschouwd. 

Wel te identificeren is het portret van Macropedius (d'effigies van Macropedius), dat haast 

zeker betrekking heeft op de gravure door Philip Galle uit 1572 met daaronder een lofdicht 

door Arias Montanus. Macropedius of Joris van Lanckvelt (1487-1558) sloot zich aan bij de 

Broeders van het Gemene Leven, hoeders van de Moderne Devotie, en gold als een orthodox 

katholiek. Vanaf 1530 was hij rector van de Hieronymusschool in Utrecht. Dat Scorel deze 

prent aan de muur had hangen zou kunnen wijzen op een bijzondere achting, die hij koes

terde voor deze Utrechtse humanist. Boven hebben we er boven al op gezinspeeld dat Scorel 

mogelijk leerling op de Hieronymusschool is geweest. Dit portret geeft steun aan die veron

derstelling. In dat geval zal Scorel de invloed hebben ondergaan van deze verdediger van de 

katholieke kerk en dat kan mede zijn houding ten tijde van de invoering van de Reformatie 

hebben bepaald. 

Behalve nog meer religieuze voorstellingen bevonden zich ook twee portretten van de over

ledene zelf - een 'schilderije' en een 'conterfeytsel' - in diens boedel. De vraag die direct op

komt is of het hierbij ging om werk van zijn vader of dat hij was geportretteerd door een 

bevriend tijdgenoot, of een leerling of vriend van zijn vader. Dat laatste is natuurlijk heel 
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goed mogelijk, maar dat Jan van Scorel zijn zoon ooit heeft geportretteerd is niet uit te slui

ten." In dat geval moet dat gezien het sterfjaar van Jan van Scorel zijn gebeurd, toen Victor 

nog jong was, niet ouder dan 22 of 23 jaar. Dit portret is dan echter verloren gegaan of staat 

als dat van een niet geïdentificeerd personage geboekstaafd. Datzelfde kan overigens ook 

gezegd worden, indien de portretten door een ander zijn geschilderd. Buiten deze twee por

tretten van de overledene wordt nog genoemd een taeffereel van Carmina accordeerende 

mitten naem van Victor Scorel. Het is niet duidelijk of hiermee een portret of een emblema

tische voorstelling met verwijzing naar Victor Scorel wordt bedoeld en wie de schilder zou 

zijn geweest. Klaarblijkelijk ging het niet om een prent, er zijn tenminste voor zover bekend 

geen exemplaren van overgeleverd. 

Van de overige schilderijen is het moeilijk te achterhalen wie de maker is. Behalve voorstel

lingen van bekende thema's ontleend aan de Bijbel en afbeeldingen van OLV is nog sprake van 

enkele prenten van o.a. de koningvan Frankrijk (Hendrik IV is de meest voor de hand liggende 

kandidaat) en de dode hertog van Parma, de succesvolle landvoogd en opperbevelhebber van 

de Spaanse troepen na Alva en waarschijnlijk om die reden gewaardeerd door Scorel. 

Conclusie 

Waarom bleven sommige geestelijken trouw aan de katholieke leer, terwijl anderen, 

soms collega's met wie zij jaren in dezelfde koorbanken hadden gezeten of in hetzelfde 

klooster hadden vertoefd, kozen voor de Reformatie? Dat is een interessante vraag, om

dat het antwoord daarop iets vertelt over de mentale processen, die tijdens turbulente 

gebeurtenissen de mensen in hun handelen beïnvloeden. 

Helaas zijn dit vragen die moeilijk, zo niet onmogelijk zijn te beantwoorden. Autobiogra

fische bronnen, voor zover aanwezig, kunnen verhelderend zijn, maar zijn vaak met een 

bepaalde bedoeling geschreven. Biografisch materiaal uit bestuursarchieven maken mel

ding van formele, juridische of maatschappelijke momenten in het leven, zoals huwelijk, 

aan- en verkoop van een huis, aanstellingen in overheidsfuncties. Uitlatingen door der

den zijn interessant, maar moeten eveneens kritisch worden gewogen. Dat geldt ook 

voor Victor Scorel. De brieven die van hem bewaard zijn gebleven gaan over praktische 

problemen in zijn missiewerk. De formele momenten in zijn leven zijn uit de bronnen van 

de geestelijke en wereldlijke overheid te halen. Wat derden over hem hebben te melden 

is maar zeer bescheiden van omvang en in beperkte mate overgeleverd. 

Volgens eigen woorden is hij zijn hele leven trouw gebleven aan de religio waarmee hij 

was geboren.': Er zijn echter geen persoonlijke uitlatingen van hem overgeleverd, waarin 

hij zijn keuze voor Rome toelicht. Was het een kwestie van familiale solidariteit? De na

men van zijn broers en zusters komen niet voor in de vroege bronnen van de gerefor

meerde gemeente, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. In zijn testament worden zijn 

familieleden als legatarissen bedacht, wat er op wijst dat er in ieder geval geen fricties 

met hen opdat punt waren. Maar ook dat sluit niet uit dat sommige ledenvan de familie 
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dan al tot de nieuwe leer waren overgegaan of als liefhebber [belangstellend, maar geen 

belijdend lidmaat] de gereformeerde diensten bijwoonden '\ Mogelijk was zijn vader 

met zijn netwerk van beschermers in de hoogste kringen in binnen- en buitenland, die 

zich in zijn artistieke produktie intensief met de religieuze roomse thematiek had bezig

gehouden, medebepalend geweest. Maar waarom zouden we een bewuste keuze door 

Victor Scorel moeten uitsluiten. Er zijn aanwijzingen dat Victor op jeugdige leeftijd beïn

vloed is door het optreden van de minderbroeder Bartholomeus van Middelburg (1484-

1564). '' Deze, een gevierd prediker, - zijn tijdgenoten noemden hem de 'vuist tegen Lu

thers dwalingen' - werd door zijn ordesoverste ingezet bij de bestrijding van de 

wederdopers in Amsterdam. Vanaf 1540 was hij broeder-vanaf zeker moment gardiaan 

- van het franciscaner klooster te Utrecht. Ook hier te stede trok hij met zijn preken veel 

toeloop, onder meer met zijn passiepreken in de kerk van Oudmunster in 1560. In het bij

zonder drong hij er bij zijn toehoorders op aan het katholieke geloof trouw te blijven.95 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Victor Scorel zich onder de toehoorders van broeder Bartholo

meus bevonden. Dat mogen we wel afleiden uit het feit, dat drie van de zeven banden 

met preken, door broeder Bartholomeus zelf afgeschreven en bewaard in het minder

broederklooster te Utrecht, in handen waren gekomen van Scorel. Hij liet ze na aan de 

Rijsselse kanunnik Floris van der Haer, die ze naar eigen zeggen in 1634 nog in bezit had."' 

Deze drie delen zijn op de een of andere wijze gespaard bij de plundering van het minder

broederklooster tijdens de beeldenstorm van 25 augustus 1566. Daarbij hadden de plun-

deraars 'haerlieder librarien ende boecken' op een hoop gesmeten en in brand gestoken, 

Zuiderzijbeuk van de S.Pieterskerk. Tekening door P. Saenredam, 1636. In deze hoek moet het graf van Victor 

Scorel worden gesitueerd. Vermoedelijk betreft het een van de grafstenen op de vloer. Links de deur tot de oude 

librije. HUA, cat. no. 28603. 
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'ende opdat die te beter branden souden, hebben allen die boteren ende olie, die in de 

conventen was daerinne geworpen'. ' r Heeft Scorel ze in eigen persoon uit de brandstapel 

weten te redden? Het is een mooie gedachte, maar evengoed kan hij ze later hebben 

verworven. Hoe dan ook, uit het feit dat Scorel deze preken in zijn bezit had en deze ken

nelijk koesterde mogen we afleiden dat hij de pater persoonlijk en met instemming had 

horen preken. Scorel heeft ook van nabij de afkondiging van de besluiten van het concilie 

van Trente in Utrecht meegemaakt. In juni 1566 werden na veel verzet van de kant van de 

kapittels de conciliebesluiten in de Dom voorgelezen, eerst een aantal dagen voor de 

geestelijkheid in het Latijn, daarna enige dagen achter elkaar voor het volk in het Neder

lands. Hij had dat zelf samen met de domvicaris N. Blokhoven (die later predikant te 

Utrecht zou worden) als getuige bevestigd in een openbare attestatie.'8 

De boekerij die hij naliet doet Victor Scorel kennen als een geestelijke, die in niets meer 

herinnerde aan de gebrekkig geschoolde priesters van vóór het concilie van Trente, die 

niet opgewassen waren tegen de overtuigingskracht - al of niet met politieke dwang -

van de hervormingsgezinden. Hij had zich weten te ontwikkelen tot een effectief instru

ment van de Contrareformatie, ingezet door de katholieke kerk om de aanval van de re

formatoren te pareren, de gelovigen te sterken in hun geloof en de afvalligen terug te 

voeren tot de Moederkerk. Zelf kwam hij nog uit de oude school, in tegenstelling tot de 

nieuw gevormde priesters in het Hollands College te Keulen, later Leuven. Hij was echter 

voldoende gevormd om zich van een indrukwekkende bibliotheek te bedienen, en zich 

vol ijver te storten op de missie en de moeilijke taak om tegen de verdrukking de katho

lieke leerte verdedigen. Hij liet daarvoor zelfs zijn werkzaamheden als ca rtograaf varen. 

Gebruikte afkortingen 

AAU = Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 

HUA = Het Utrechts Archief 

HZ = Hollandse Zending 

OH = Oud Holland 

Bronnen 

Het Utrechts Archief 

Archief van het kapittel van S. Pieter: 

-41c: testament en boedelbeschrijving 1617 

50: Kapittelresoluties 

115,116: lijsten van grafsteden 

rekeningen Grote Kamer 

rekeningen Kleine Kamer 

rekeningen Grote fabriek 

1092: rekeningen gemene vicarissen 

Archieven van de apostolische vicarissen van de Hollandse Zending 

- 2-6,8-10,13,16: ingekomen brieven bij Sasbout Vosmeer 

-19: uitgaande brieven van Sasbouw Vosmeer 

-169: Manuale Rovenii 
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-442 : uitgaande brieven van Sasbout Vosmeer aan Tilman Vosmeer 

Archief S.Servaasabd ij: 

- 337-339: acten van losrenten t.b.v. Victor Scorel 

Archief Broederschappen: 

-171-2: rekeningen Grote Kalandebroederschap, 1595-1614 

Archief Barthomeusgasthuis: 

-1603: Memorieboek leden der gasthuisbroederschap (1407-1814),1609 

Archief fundaties Drieleburg en Schoormond 

- 292: Boedelscheiding Matheus van Zijpenesse 
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Noten 

1. Pol Imann, 2000. De auteur erkent dat de figuur Buchel weliswaar niet als typisch voor zijn tijd kan worden gezien-daarvoor zijn te weinig 

eigentijdse persoonlijke uitlatingen overgeleverd-maar voegt er aan toe dat hij evenmin atypisch kan worden genoemd, Idem, 226. 

2. Groot Utrechts Placaatboek, 111,466-467. Dit was feitelijk een bekrachtiging van art.i5van de Unie van Utrecht, aangenomen 23 jan. 1579. 

3. Plakkaat van 26 aug. 1581, Groot Placaatboek, I, 350-351. Al een jaar daarvoor hadden de Staten tot een verbod voor het platteland 

besloten, maar dit was niet in een plakkaat afgekondigd en had weinig effect gesorteerd. Zie Rengers Hora Siccama, 1905, 315/316. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de religieuze omwenteling zie Dekker, 1997, II, 156 e.V., en Pietersma, 2000,223 e.v. 

4. Nog gedurende lange tijd werden katholieken - zelfs geestelijken - benoemd als kanunnik. Dat was het gevolg van het systeem dat 

bij een vacature in de oneven maanden de Staten een kandidaat mochten aanwijzen, in de even maanden een van de zittende kanun

niken (de turnarius). De Staten namen in deze het recht over van de paus, die dit had vastgelegd in een concordaat met de Duitse 

natie in 1448. Als de turnarius een katholiek was wees hij een katholiek aan. Dat was de reden dat pas in 1680 de laatste katholieke 

kanunnik, Gerard van der Steen, stierf, precies een eeuw na de invoering van de reformatie. 

5. Voor een uitgebreide behandeling van de geestelijke goederen in Utrecht na de Reformatie zie: VerLoren van Themaat, 1881, en Ren

gers Hora Siccama, 1905. 

6. De andere kinderen waren Petrus (1529/1530-1621), die zich vanaf 1566 van Sijpenesse noemde, wijnkoper en wijntapper. Zijn zoon 

Mattheus van Sijpenesse werd 1573 benoemd tot kanunnik van S. Pieter (Acta 31 aug. 1573, HUA, S. Pieter, 50-2); hij krijgt afwezigheids-

verlof wegens studie te Keulen (ibidem, 1 sept. 1576) (zie ook noot 22); een andere zoon, Johan van Sypenes, kanunnik van S. Marie, 

stierf 1610 aan de pest, Buchel (zie noot 30); Maria (ca. 1531-1571), gehuwd met Cornel is van Muyden, procureur, rentmeester van de S. 

Laurensabdij te Oostbroek; Paulus (ca.i532-na 1599), kaarsenmaker, burgerhopman 1576-1580, levert in 158018 toortsen voor lijkstoet 

van de laatste aartsbisschop Schenk van Toutenburg, idem, Dodt van Flensburg, 1844,44; Anna (vóór i537-na 1564, ongehuwd; Felix 

(1544?-! 603). Het is niet zeker of Victor wel de jongste was of Felix (zie hierna noot 8). Met dank aan Marten Jan Bok, die mij zijn ge

nealogische gegevens over Jan van Scorel en zijn nakomelingen ter inzage gaf. 

Drie van de vier broers (Peter, Felix en Victor) treden op in een een attestatie over het ophalen van een erfenis te Antwerpen door 

Peteren zijn Victor, waarmee Felix, niet accordeerde, HUA, Not. Archieven Uoo3aog (notaris Jacob van Herwerden) d.d. 8 juni 1592. 

7. Post, 1954,119-125. Fruin ed., 1893. Een mooi voorbeeld van een priesterdynastie treffen we aan in Groessen, waar pastoor Aegidius 

Va Mick in 1546 werd opgevolgd door zijn zoon Jacob, die zelf in 1571 de magistraat van Arnhem uitnodigde om de eerste mis van zijn 

zoon Nicolaaste Groessen bij te wonen, AAU, 46 (1921) 7-8. Jan van Scorel zelf werd gelegitimeerd in 1541, kort nadat Victor was gebo

ren. Zie: Gelder, Van, 1918. 

8. Er is enige onduidelijkheid of Victor of Felix de jongste zoon was. In een contract met de kerkmeesters van de Nieuwekerk te Delft 

over het maken van een altaarstuk uit 1550 eist Jan van Scorel een lijfrente voor ieder van zijn zes kinderen, waarvan de oudste 20 en 

de jongste 6 jaren oud was (aangehaald Faries, 1972,270-272; vermeld bij Kramm, 1857-1864, V, 1487). Als Victor de jongste was, moet 

hij in 1543 of 1544 geboren zijn. Dat lijkt echter weinig waarschijnlijk, want vanaf 1555 (de naam van Johannes van Duthen is doorge

haald en vervangen door die van Victor Scorel) wordt hij in de rekeningen van de Grote Fabriek (S. Pieter, 191-5) genoemd als possessor 
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(bezitter) van de vicarie van 55. Jacob en Christoforus. Hij zou dan 12 of 13 jaar zijn geweest. Twee jaar later, op 28 juni 1557, wordt hij 

als vicaris geadmitteerd. HUA, 5. Pieter, 50-1. Hij wordt dan nog juvenis (jongeman) genoemd en niet presbyter (priester). Als getuige 

treedt op Augustinus van Zeist, rector scolarum, wat erop zou kunnen duiden dat Victor nog onder zijn hoede stond. In 1564 komt hij 

voor het eerst voor als lid van de Priesterbroederschap van de vijf kapittelkerken, A4U, 7 (1879) 40. Een geboorte rond 1540 sluit beter 

aan bij deze chronologie. Dat betekent dat het Felix was, die werd geboren in 1543 of 1544, en dus de jongste zoon was. 

9. Het betreft het pand Nieuwegracht 165 op de hoek van de Eligenstraat. Het perceel besloeg een deel van de latere Hortus Botanicus. 

Op 17 januari 1551 verkocht Jan van 5corel dit huis aan Willem Claess. van Diemen, HUA, 5tad, 1,704-38. Zie ook Hoogewerff, 1915,45. 

Vanaf 1558 was hier het franciscanessenklooster Mariënhage uit Arkel neergestreken om het oorlogsgeweld te ontlopen. Zij hadden 

het omgebouwd tot een klooster met een kapel. In 1572 vestigden zich om dezelfde redenen de zusters van het klooster Nazareth in 

't Gein in het Utrechtse Arkelklooster. Zij zijn er tot na de Reformatie blijven wonen. Zie Luykx, 1968. 

10. Wolfert was een broer van de regerende heer van Vianen,Reinoud III, en stamvader van de latere heren van Vianen. Hij overleed in 1548. 

11. Octrooi voorde indijking werd door Karel V verleend in 1551.00k de stadsarchitect Willem van Noort was een der vennoten. Scorel 

trok zich eenjaar voor zijn dood terug uit de onderneming, zie Hoogewerff, 1915,57. 

12. Voor de eerste maal krijgt hij a\s chorisocius \r\ 1557 een presentiegeld van 5 gulden, 19 stuivers en 2 penningen uitbetaald, HUA, S. Pieter, 

167/4 (Rekeningen kleine kamer). Deze betalingen gaan door tot 1617. 

13. Anno LVII die lune 28 Junii domini decanus et copitulum in domo capitulari capitulariter congregati de canonica resignatione vicarie 

fundate in altare [niet ingevuld] in ecclesia S. Petri ex causa legitime permutatlonis facta ac per juvenem Victorem filium Johannis 

Schorel débita cum instantia requisiti eundem ad possessionem admiserunt, HUA.S. Pieter, 50-1 (Acta kapittel). Uit de rekeningen van 

de Grote Fabriek (HUA, 5. Pieter, 191-5) blijkt dat dit het altaar van 5S Christoforus en Jacobus betrof. 

14. Resoluties 12 april 1576, HUA, S.Pieter, 50-1. 

15. Rekeningen Kleine Kamer, HUA, 5. Pieter, 176-4 -176-6. 

16. HUA, Dom kapittel, 2464-95 (afkondiging 1567), 2464-96 (benoeming 1568 of 1569). Hij volgde de overleden Wouter van Bochold op. Pastoor 

van de Geertekerk was Willem Petersz. van Beest, die evenals 5corel lid was van de priesterbroederschap, AAU, 7 (1879) 3^1385 en 387. 

17. HUA, Servaasabdij, nr 337. 

18. In de boedelbeschrijving van Victor Scorel uit 1617 is een rekening van de Caiandebroederschap uit 1585 opgenomen, wat er op wijst 

dat hij al in dat jaar lid was. HUA, 5. Pieter, 41c. 

19. HUA, Broederschappen, 171-2. De rekeningen geven een interessant beeld van wat zo allemaal werd geserveerd, o.a.'acht pont aerdt 

akelen'[verschrijving voor aardappelen?]. 

20. Riemsdijk, 1882,162 e.v. Voor Scorels lidmaatschap zie AAU, 7 (1879) 40,381 (laatste vermelding 1608). Zie ook Hofman, 1879. 

21. Ruitenberg, 1979. 

22. In 1597 en in 1608 was een der huismeesters Aelbert Proeys, later een van de executeurs-testamentair van heer Victor. Een latere 

huismeester, Mattheus van Sypenes (1628/29), voert hetzelfde familiewapen als Scorel. Ongetwijfeld is deze een zoon van Scorels 

broeder Peter, die zich van Sypenesse was gaan noemen. Mattheus, kannunik van S. Pieter, ingekomen in 1592 (waarschijnlijk op 

aanbeveling van zijn oom) als geestelijk broeder, resigneerde en keerde terug als wereldlijk broeder (geen jaar vermeld). Matheus van 

Sypenes was kanunnik van 5. Pieter en wordt in 1603 nog als zodanig genoemd. In 1597 komt hij voor als lid van de Priesterbroeder

schap, in 1605 ontbreekt zijn naam op de overgeleverde lijst. Rond 1603 moet hij zijn prebende in S. Pieter hebben opgegeven en zijn 

getrouwd met zijn nicht Alpharda Blocks (Buchel, zie noot 30). Zijn oudste dochter Anna werd met toestemming van het kapittel 

begraven in de S.Pieter, terwijl dat kort daarop ook vergund werd aan hemzelf en zijn overleden vrouw, HUA, S.Pieter 50-3(30 sept.en 

19 nov., 1616). Hij hertrouwde met Eleonora de Bourgoigne en stierf als weduwnaar in 1643, HUA, Archief fundaties Drielenburg en 

Schoormond, inv. no. 292 (boedelscheiding). Hoewel men hieruit zou kunnen afleiden dat hij was overgegaan tot de gereformeerde 

kerk, is dat blijkens de boedelscheiding niet het geval. Een dochter Maria renuncieert haar erfdeel na haar 'incieedinge tot Vrouw-

perck', vermoedelijk een kloostergemeenschap buiten de Republiek; voorts wordt verwezen naar een Mariabeeld, rozenkrans, kruis

beeld e.d., typische roomse attributen. Mattheus van Sypenesse was betrokken bij de afwikkeling van Scorels nalatenschap. 

23. Een geestelijke functie (pastoor, kanunnik, vicaris, kapelaan enz.) bestond uit twee componenten: het officium of het eigenlijke ambt 

(waarin men werd benoemd door de geestelijke overheid) en het beneficium, de daaraan verbonden inkomsten (door de stichter en zijn 

of haar rechtsopvolgers toe te wijzen). Men kon zijn ambt door iemand anders laten uitoefenen (tegen een overeen te komen vergoe

ding) en tegelijkertijd de daaraan verbonden inkomsten blijven genieten. Dit lag ten grondslag aan veel van de misstanden inde kerk. 

Met de Reformatie viel het geestelijke ambt {officium) weg, maar de beneficia werden in stand gehouden. Van kerkelijke zijde is gepoogd 

deze anomalie op te heffen en de verbinding met het officium, maar dan in gereformeerde vorm, te herstellen. Dat is maar gedeeltelijk 

getukt, doordat een opportunistische overheid de kerkelijke goederen in noodgevallen als een welkome financieringsbron zag. 

24. De art. 4 en 5 van de Orde, en eveneens 4 en 5 van het Redressement. Zie Rengers Hora Siccama,i905,279 e.v. en 324 e.v. en samenvat

tend 508. 

25. Volgens het Statenbesluit van 4 juli 1588 alleen de beneficies, waarvan de begeving toekwam aan leken [iuris patronatus laicalis) en 

die sinds 1581 van bezitter waren veranderd, Rengers Hora Siccama, 1905, 517-518. 

26. Resolutie van 12 juli 1612, HUA, S.Pieter, 50-3. De andere ziel priester, Johan Sloot vander Goude, overleed twee maanden later. Zijn na

derende dood was kennelijk aanleiding geweest voor dit besluit. 

27. Het bewaard gebleven archief van de Geertekerk bevat slechts twee stukken over vicarieën, het overige archiefgedeelte betrekking 

hebbend op de vicarieën is klaarblijkelijk na de Reformatie weggegooid. Aan de vicarieën in de stadskerken werd wel hard getrokken, 

maar de opheffing en de verandering van de bestemming van haar inkomsten verliep met kleine schokjes onder touwgetrek van de 

overheden en de betrokkenen. Zie Rengers Hora Siccama, 1905,506 e.v. 

28. HUA, S. Servaas,337 en 338; de lijfrente van 18 gulden in rekeningen van de S. Servaasabdij, 162-179. 

29. HUA, S. Pieter, 41c. In de rekening van 1586 door Floris van Weede, rentmeester van de geestelijke goederen, (HUA, Stad, II, 3580) wordt als 

possesseur van de kapel te Dwarsdijk (waarvan de abdis van S. Servaas collatrix was) nog genoemd Evert van Codenoort, kanunnik van S. 
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Pieter (inkomsten 53 gld.10 st.). Dit is ook nog het geval in 1593 (dan eigenaar der daaraan verbonden vicarie). De inkomsten worden dan 

gesteld op 88 gld jaarlijks. Visitatie, 1884,201-202. 

30. UB Utrecht, Ms. 1780 ('Lib. Lat'), deel 4 (VIII.F.31), fol. ii8v. Mededeling van Marten Jan Bok. Hieruit mogen we afleiden dat Victor klein 

van postuur was. Overigens was volgens Dürer ook zijn vader Jan van Scorel'ein kleins Männlein', Hoogewerff, 1915, 67. 

31. Datum van overlijden in lijst van broederschap Barthomeus, HUA, Broederschappen, 1603-1. In de catalogus van priesters in de 

Utrechtse kapittels van i6i4(HUA, Apost. vicarissen, 169, fol. 3626V) is in de kantlijn foutief 8 October bijgeschreven. Alleen October in 

lijst van priesters werkzaam in de Hollandse Zending (HUA, Apost. vicarissen, 14) 

32. HUA, 5. Pieter, 41c. 

33. HUA, S. Pieter, 50-3 (14 dec. 1609), en 116-1 (lijst uit de tweede helft van de 17e eeuw). 

34. Arnoud van Buchel,Monumenfa,fol.4ir [p. 77]. 

35. Een lijst uit ca. 1760 noemt zijn graf wel, maar noteert inde kantlijn:'niet te vinden', HUA, S. Pieter, 115. 

36. Een van zijn twee vennoten was de Utrechtse stadsbouwmeester Willem van Oort. In de loop der jaren zouden geldschieters uit 

Brabant het project grotendeels overnemen. Scorel zelf bezat in 1561 nog slechts 400 van de 8400 morgen drooggelegd land. Hooge

werff, 1941,156 e.V. 

37. Zie bijlage I. 

38. HUA, S. Pieter, 41c (testament). 

39. Hunc librum ego postea colohbus distingui et de novo compaginari sumptibus meis procuravi. 

40. 31 januari 1590 (vaststelling grenzen met de tiendblokken van Oudmunsterte Oudwijkerveld); 30 juni 1590 (idem met die van vrouwe 

Taets van Amerongen te Woudenberg); 14 juli 1593 (verkoop tienden te Woudenberg), alle in rekening Grote Kamer, HUA, S. Pieter, 

165-6. Voor de overgeleverde kaarten zie bijlage I. 

41. Storms, 2007,74. 

42. Zie de visitâtieverslagen van vóór de hervorming, Rappard, Van, en Mui 1er, 1911, en die van de Staten van Utrecht in 1593 (Visitâtie, 1884). 

Mul 1er, 1914, geeft op basis van deze bijzondere, vaak zeer menselijke bronnen een mooi beeld van de vóórreformatorische situatie. 

43. 'In doopen ende trouwen hem hout [---] niet na éénewijse, maer accommodeert hem als noch nadat de lieden gesintsijn', Visitatie, 

1884,207. 

44. In 1606 bezat Odijk nog steeds geen predikant, wel een paap (waarschijnlijk dezelfde flexibele pastoor als dertien jaar tevoren). Pas in 

1612 blijkt deze verdwenen of overleden en is sprake van een door de synode aangestelde predikant, Reitsma en Van Veen, 1897,330. 

45. Dit was niet geheel zonder risico, zoals jhrAdriaan Ram, heer van Schalkwijk, nog in 1651 moest ondervinden, nadat hij met geweld 

de maarschalk de toegang tot zijn slot, waar een priester de mis had gevierd, had ontzegd. Hij werd voor io jaar verbannen, hem werd 

de heerlijkheid ontnomen en de toren, waaromheen zich alles had afgespeeld, werd gesloopt. 

46. Zie de aantekeningen van G.G. Calkoen over S. Pieter, in getypte vorm aanwezig inde bibliotheekvan HUA. 

47. HUA, S. Pieter, 191-6 (rekening Grote Fabriek, 1585). Aangezien de rekening was opgemaakt door de kameraar Jacobus van Cleeff zal 

het dus om zijn woning zijn gegaan. In hetzelfde jaar werd door het kapittel 320 gulden in vier termijnen aan de stadskameraar uit

betaald ten behoeve van de predikanten van de gereformeerde religie. 

48. H UA, S. Pieter, 1092-5 t /m 1092-7. Twee jaar vóór zijn dood was hij nog steeds kasbewaarder, misschien nog wel langer (volgende reke

ning is van 1637). In 1608 betaalde hij in die functie 100 gulden losrente aan Henrick Axelius van Suylen, gevestigd op diens'camere' 

aan de Eelgissteeg [nu: Eligenstraat]. HUA, II, 3243-61 (plechten en transporten, 12 april 1608). In deze acte heet hij Victor van Schorel. 

49. 'Tradidi ex mandato capituli domino Victori Schorelio clavem templi nostri'. HUA, S. Pieter, 191-6 (rekening Grote Fabriek, 1597/98). 

50. HUA, S. Pieter, 191-6 (rekeningen Grote Fabriek, 1585), en 41c (boedelbeschrijving 1617). Onder de nagelaten papieren van Scorel bevon-

denx zich ook de testamenten van Johan Ludolphsz. van Rhenen, vicaris te Vleuten (zie over hem Staal, 1996), en Johannes Gerritsz. 

Sloot [van der Goude], zijn in 1612 overleden collega zielpriester, waarvan Scorel executeur was, HUA, S. Pieter, 50-3 (24 sept. 1612). In 

1609 was hij ook opgetreden als executeur-testamentair van zijn medevicaris Cornells van Doorn, ibidem (3oct.i6o9). 

51. HUA, S. Servaasabdij,337. 

52. In zijn nalatenschap bevond zich een rekening van de Kalandebroederschap uit 1585. 

53. Zie noot 29. Hieraan zullen weinig werkzaamheden zijn verbonden, maar de inkomsten daaruit worden in 1593 gesteld op 88 gulden. 

54. In een missieverslag [Relatio status ad nuntium directa) op 4/14 jan. 1614 door Vosmeer toegestuurd aan de nuntius karakteriseert hij 

Scorel als 'fidelis multorum adiutor a longo tempore Clemens et mitis' (sinds lange tijd een trouwe hulp van velen, vroom en zacht

moedig), HUA, Apost. vicarissen HZ, 169, fol. 3626V. 

55. Broedersen, 1763,138-139. Voor de achtergronden van deze kwestie zie Bosch, Vanden, 2000. 

56. In de repliek werd dit niet ontkend, maar werd ter verdediging aangevoerd dat het vooral oude vrouwen betrof. Zie Schulte van Kessel, 

1980,95-99. 

57. Boedelscheiding 1617 in HUA, S. Pieter, 41c. 

58. HUA, S.Pieter,4ic (koopcontract,9 maart 1582). Getuige was o.a. Wilger van Moerendael,deken van S. Pieter. Na zijn dood wordt het huis 

door zijn executeurs verkocht aan mr Otto van Hemert voor 4800 gulden, HUA, Stad II, 3243-83 (plechten en transporten stad, 20 april 

1619}; ook in S. Pieter, 41c. 

59. HUA, S. Pieter, 41c (boedelbeschrijving 1617). Hierin is sprake van een 'devotiecamer'. Een 'memoryboeckgen vanden overledenen', een 

verguld wierookvat en kaarsen wijzen op het opdragen van de mis. 

60. Diarium van Arend van Buchel, Brom en Van Langeraad, 1907,413. In de rechterlijke archieven heb ik geen sporen van een vervolging 

aangetroffen. Ook de deken van S. Pieter, Wilger van Moerendael, en de kanunnik Matheus van Sypenes (Scorels neef) en Ruysch 

werden om dezelfde reden vervolgd. De schout eiste zelfs tegen Moerendael, Sypenes en Scorel ontheffing uit hun prebendes (poenae 

nomine... sacram praebendam petiit). Hieruit blijkt dat het kapittel van S. Pieter 16 jaar na dato nog steeds sterk katholiserend was. 

61. Idem, 417. Sasbout Vosmeer (HUA, Apost. vicarissen HZ, 442) spreekt over Scorels vrijlating in zijn brieven aan zijn broer Tilman van 20 

juni, 3 juli en na 16 juli. Scorel werd bevolen een schikking treffen met het gerecht en de predikanten over de boetes en kosten (iussus 

E & l HU1B LEEUWENBERG 'EEN CURIEUS PAEPGEN' 



cum judice et ministris de multis et sumptibus componere). Zowel Van Buchel als Vosmeer verwijzen naar een apologie van het oude 

geloof door Scorel opgesteld. Vermoedelijk is deze nooit gedrukt. Er zijn in ieder geval geen gedrukte exemplaren bekend. 

62. Fruin, ed., 1893,377-378. Men proeft de verontwaardiging van Dusseldorp, als hij de weigeraars bestempelt als'die mooie mijnheren' 

(isti pulchri domicelti). 

63. Idem, 466-467. Aan het slot verzucht Dusseldorp: zie, lezer, wat er van de in het begin zo bejubelde vrijheid is terechtgekomen! Na 

Scorels dood werd door deken Wiiger van Moerendael als executeur-testamentair nog 126 gulden uit de boedel bestemd 'om daer 

mede vanden officier der stadt Utrecht sekere kerlijcke (sic) ornamenten te redimeren [= terugkopen]', HUA, 5. Pieter, 41c. 

64. Brief Adriaan van Oirschot aan Sasbout d.d. 4/14 maart 1598, HUA, Apost. vicarissen, 3 

65. BriefScorel aan idem d.d. 4/14 juli 1600, ibidem, 4. 

66. Brief Adriaan van Oirschot aan idem d.d. 18/281601, ibidem, 5. 

67. In 1612,1614 en 1615.De/Vovorscher, 71 (1922) 198-200. 

68. Reitsma en Van Veen, 1897,302 en 321. 

69. Een brief van Cravius, Sasbouts agent te Rome, uit 1610 noemt b.v. Gouda, waar Scorel is geweest, HUA, Apost. vicarissen, 21 

70. Een andere brief van Cravius van 14 jan. 1612 [nazien] In een brief van 28 jan. o.s. 1605 van Scorel aan Vosmeer geeft hij het 

verzoek door van eenaantal landlieden (die hij placht te bezoeken) om een draagbaar altaar te mogen houden om de risico's die het 

vervoer met zich brengt te verminderen. HUA, Apost. vicarissen, 6. 

71. Scorel aan Vosmeer, 20 sept. 1605 o.s., HUA, Arch. Apost. Vicarissen, 6. 

72. Scorel aan Vosmeer, 4 aug. 1596 o.s. en 20 mei 1608, HUA, idem, 2 en 9, en . Zie over deze kloosters Kohl e.a., 569-580 en 633-642. 

73. Scorel aan Vosmeer, 4 juli 1600,20 sept. [1605], 20 mei 1608,27 juni o.s. [1612], en Vosmeer aan Scorel, 14JUÜ 1612, HUA, idem, 4,6,9,13 

en 19. 

74. Volgens de de inventarisatorC. van Kalveen was Scorel in 1588 tevens rentmeester van de abdij. Ik heb daar echter geen aanwijzingen 

voor kunnen vinden. 

75. Testimonium gedrukt inA4L/, 7 (1879) 105-106. Scorel wordt hierin genoemd'pius et doctussacerdos'[vroom en geleerd priester]. Ook 

in 1615 vormde Scorel met Wiiger van Moerendael ende kanunnik va nS. Mariejacob Bool een commissie, die de inhoud van een kist 

met relieken van Cunera inventariseerde en inspecteerde. Deze was in bezit van de Rhenense vicaris Johannes Ludolphi van Rhenen, 

die op bedevaart naar Den Bosch was overleden. Zie Staal, 2008. 

76. HUA, S.Servaasabdij, 337-339. 

77. De anderen waren: Johanna de Voocht van Rynevelt, Beatrix de Voocht van Rynevelt, Judith van Zuylen van Nyvelt, Maria de Wael van 

Vronesteyn en Bartha van Hartevelt. Hij had zelfs een eigen dienaar bij de abdij, Gerrit Goch, die hij met een kleine som bedacht in 

zijn testament. 

78. Zie specificatie in bijlage II. 

79. Rappard,Van,en Muller, 1911. Zie ook Rogier, 1945,11,39 e.v. 

80. Jonge, De, 1929a. 

81. 'Des nachts zijn door het woedend graauw alle de beelden en schilderijen der altaren in de kerke van Sint Jan, gelijk meede in alle 

kerken te Utrecht omvergehaald, waardoor alle diensten en ceremoniën ingevolge de der Roomsche kerke, tot hiertoe geobserveerd, 

hebben moeten ophouden', notulen kapittel S. Jan in 18e eeuwse vertaling, aangehaald bij Hallema, 1932,167. Dat bezorgdheid het 

motiefis geweest om het triptiek in veiligheid te brengen bleek, toen bij restauratie beschadigingen van de koppen der beide geeste

lijken door krassen aan het licht kwamen, evenals de bewuste uitwissing van het woord Salvator in het onderschrift. Dit moet in 1580 

zijn gebeurd, want in 1566 werd de Dom met rust gelaten. Zie Jonghe, De, 1929a, 84. Hoogewerff dateert het testament abusievelijk 

op 1570 en geeft daarmee een datum ante quem voor de verwijdering van het triptiek uit de Dom, die niet erg waarschijnlijk is. 

82. Scorel zelf had de hoop op een herstel van de katholieke kerk nog niet opgegeven. In zijn testament regelt hij de uitkering van een 

bedrag aan de kanunniken en vicarissen van S. Pieter, uit te betalen op zaterdagen bij het begin van de mis aan de aanwezigen,'als 

de vervolging der katholieken zou zijn opgehouden en de vrije en openbare eredienst in de kerk weer zou zijn toegestaan' [quandoper 

Deigratiam cesset horum temporum persecutio et concedotur liberum et publicum in Ecclesia divini officii exercitium). 

83. Jonge, De, 1929a. 

84. Jonge, De, 1929b. 

85. De identificatie van dit dubbelportret, afgebeeld bij De Jong op blz. 268 en 269, is kennelijk later losgelaten. In de catalogus van de 

grote Van Scoreltentoonstelling van 1955 en in de latere litteratuur komt zij niet meer ter sprake. 

86. DeCatalogodella Galleria ex-fidecommissario Doria Pamphilj werd in 1819 opgemaakt door Pasquale Belli, die het portret toeschreef 

aan Hans Holbein. 

87. Mogelijk is dit portret identiek aan het portret, dat in 1643 werd aangetroffen in de boedel van Mattheus van Zijpenesse, zoon van 

Peter van Sijpenesse en dus neef van heer Victor, beschreven als'conterfeytsel van desoverleedens grootmoeder', HUA, Archief fun

daties Drieleburgen Schoormond,inv. no. 292 (Getty Provenance Index Databases, N-1680). 

88. H.J.Boden, Keulen, 1848. 

89. Met een andere afbeelding in de nalatenschap, omschreven als'Een schilderyeop doeck van Tobias', kan niet de Jan van Scorel zijn be

doeld, daar dit op paneel is geschilderd. 

90. Winkler, 1930,38-39. 

91. Het geeft wel te denken dat van zijn andere kinderen evenmin portretten door Jan van Scorel bekend zijn. 

92. In zijn testament heet het:'in ea relligione me veile mori in qua natus atque subobedientia sedis Apostolicae in qua semper vixi' (ik 

wil sterven inde leer, waarin ik geboren ben, en in gehoorzaamheid aan de H. Stoel, waarin ik altijd heb geleefd), HUA, S. Pieter, 41c. 

93. Zijn broer Peter.die vier jaar na Victor zou overlijden, wordt niet als legataris genoemd, wat zou kunnen worden gezien als een incompotibi-

lité des humeurs op het gebied van de religie. Diens zoon Matheus van Sypenesse, die zijn kanonikaatvan S. Pieter opgaf en in het huwelijk 

trad, kan zich in eerste instantie van het katholicisme hebben afgewend, maar was bij zijn overlijden duidelijk roomsgezind (zie noot 22). 
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94. Breidfeldt, 1902. 

95. Idem, 307-309. 

96. Vermeld door Andreas, 1653,108, in: Idem, 310. In de inventaris van Scorels bibliotheek, na diens dood opgemaakt (zie bijlage II) komen 

deze drie delen niet voor. Kennelijk waren ze al vooraf als legaat aan Van der Haerter hand gesteld. 

97. Brugmans, 1904,32. 

98. Getuigenis in 1613 door Victor Scorel (opgevoerd als kanunnik van S.Marie, kennelijk verward metzijn vader, die toen al vier jaar dood 

was) aan een niet nader genoemd persoon, Heussen,Van,en Van Rijn, 1725,358. 

Bijlagen 

I. Kaarten door Victor Scorel 

Kaart van twee percelen aan de Jutphase dijk (in het Nedereind van Jutphaas), 1584. 

HUA.S. Pieter,544. 

Kaart van vier percelen land ten oosten van de Vecht onder Breukelen, behorende aan het kapittel, de 

zielproven.de vicarie van S. Bartholomeus en Cornells Gerritsz. Spijcker, 1586. 

HUA,S.Pieter,48o. 

Kaart van vier percelen land onder Kockengen behorende aan de fundatie van Johan Poortvliet, 1587. 

HUA, S.Pieter, 1157. 

Kaart van een hofstede met bijbehorende landerijen aan de Vaartse Rijn, 1587. 

Leiden UB, Bijzondere collecties, COLLBN Port 41 N 88. 

Kaart van 2 percelen land op Linschotereng, genaamd de Peerdecamp, behorend aan de Grote Kalende

broederschap, 1591. 

HUA, Stad bewaarde archieven, 1,162. 

Kaart van de hofstede De Wel met de daarbij behorende landerijen, gelegen tussen de Heikopen de Bijle-

velt onder Vleuten, 1593. 

HUA, Oudmunster, 1170 

Kaart van twee percelen bouwland tussen de Koppeldijk (Rijnsdijkje) en de Bunnikse wetering (Oudwul-

vense wetering) bij de Covelaarsbrug onder Houten,1595 mei 5. 

HUA, Kaartboek van S. Pieter, No 1, S. Jan, 328 

Kaart van drie percelen land aan de Steenstraat onder Wittevrouwen bij Utrecht, 1595 mei 6. 

HUA, Kaartboek van S. Pieter, No 2, S. Jan, 328 

MC'IB LEEUWENBERG TEN CURIEUS PAEPGEN' 

http://zielproven.de


II. Bibliotheek van Victor Scorel 

Folio 

i Opera Chrysostomi tomis 4 
Johannes Chrysostomus (344?-4oy), kerkvader 

2 Biblia Latina Benedicti [i.m. Cornelii Wilhelm!] 
Betreft waarschijnlijk de Biblia Sacra juxta Vulgatam quam dicunteditionem, uitgegeven door Johannes Benedicti (Jean Benoît [ca. 

1484-1573]), waarvan verschillende Parijse edities bestaan. 

3 Opera Gregorii tomis duobus 
Betreft waarschijnlijk pausGregorius I (ca. 540-604), waarvan de Opera begin i6eeeuwin verschillende uitgaven verschenen. Een 

andere gegadigde is Gregorius van Nyssa (tea. 385) of Gregorius van Nazianze (ca. 325-389), waarvan eveneens edities van Werken 

uit deze tijd zijn overgeleverd. 

4 Augustinus in Joannem 
Betreft Augustinus' In Joannis Evangelium Tractatus of diens In epistolas Joannis ad Parthos Tractatus, commentaren op resp. de 

brieven van Johannes aan de Part hen en op het Evangelie volgens Johannes. Beide werken waren gericht tegen het pelagian isme, 

dat in zijn ogen een te grote rol toebedeelde aan de menselijke vrije wii en te weinig aan de genadewerking. 

5 Opera divi Bernard! 
Bernardus van Clairveaux (1090-1153), de grote organisator van de Cisterciënser orde. Gedurende de gehele 16e en 17e eeuw ver

schenen zijn werken in verschillende edities. 

6 Hugo Cardinalis in 4 Evangelistas 
Hugo de Sancto Caro [S. Cher],genoemd Cardinalis,O.P. ( t i 2 6 3), Posft//a in altosquatuorevangeliorumApices (Parijs, 1545). 

7 Vita Christi 
Onder deze titel zagen versies van verschillende auteurs in deze ja ren het licht. 

8 Opera divi Ambrosii tomis 2 
De kerkvader Ambrosius (ca. 340-397), bisschop van Milaan, was onder meer de vader van de zgn Ambrosiaanse liturgie. 

9 Opera Dionysii Charthusiani 
Dionysius (1402/03-1471), ka rthuizer te Roermond, bekend om zijn mystieke, theologische en canoniekrechtelijk geschriften. 

io Augustinus in psalmos 
Augustinus' Enarrationes in psalmos mysticos of zijn Explanatio psaimorum. 

11 Calepinus duarum linguarum 
Ambrogio Calepino (t 1510 of 1511} was de auteur van een veel gebruikt en vaak herdrukt Latijns woordenboek. Caiupinus werd 

synoniem voor Woordenboek. 

12 Tres tomi decretalium d. Gregorü 
De Decretales van paus Gregorius IX (1227-1241) vormen een van de onderdelen van het kanonieke recht en waren bijeengebracht 

op aanwijzing van Gregorius. 

13 Herbarium Lopel 
Niet identificeerbaar 

14 Opera Theophylacti 
Theophylactus van Bulgarije (ca. 1050 - ca. 1107), auteur van belangrijke exegetische werken. In de i6e eeuw verschenen vele edi

ties. 

15 Epistole Hyeronimi 
De H.Hieronymus(S. Jeroen) (ca. 347-420), bisschop van Milaan, een der vier grote kerkvaders. Zijn Latijnse vertalingen van het OT 

en NT vormen de Vulgaat, die tot de dag vandaag uitgangspunt voor de Bij bel kunde is gebleven. 

16 Cathena d.Thome 
Thomas van Aquino, fnarrationes, quas Cathenam vere auream dicunt, in quatuor evangelia, waarvan verschillende edities uit de 

16e eeuw bekend zijn. 

17 Historia Ecclesiastica 
Verschillende versies van een Historia ecclesiastica vonden hun weg naar de drukker, van Eusebius van Caesarea tot de eigentijdse 

theoloog Michael Buchinger (1520-1571). 

18 Opera Basilii magni 
Basilius (4e eeuw) was een der grondleggers van het kloosterleven in het oosten. 

19 Christophorus Clavius 
Duits jezuiet (1538-1612). Schreef verschillende mathematische werken, o.a. Ceometria Practica (1604). Zijn verzamelde werk gaf hij 

uit in de Opera Mathematica (1611/12). Clavius was nauw betrokken bij de Gregoriaanse kalenderhervorming. 

20 [Adagiorum] Chiliades Erasmi 
Door Erasmus uitgegeven verzameling van spreuken met toelichting en vanaf 1515 met beschrijving van het fenomeen spreek

woord en zijn maatschappelijke betekenis. De laatste tijdens zijn leven verschenen editie (1536) bevatte 4250 spreuken, meest 

ontleend aan de klassieke oudheid. 

21 Opera Johannis Damasceni 
Johannes Damascenus (676-749), oosters theoloog. 
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22 Opera Athanasii 
De kerkvader Athanasius van Alexandrie (ca. 298-373). 

23 Opera P. Chrysologi 
Petrus Chrysologus (ca.405-ca.455}, aartsbisschop van Ravenna, bekend vooral om zijn preken, die in ruime mate zijn overgele

verd. 

24 Eusebius Pamphîlus 
Eusebius, vader van de kerkgeschiedenis (ca. 2630.340) uit de derde eeuw. Voegde de naam van zijn vriend Pamphylus aan de 

zijne toe, nadat deze als martelaar was gestorven. 

25 Opera Johannis Fabri 
Johannes Faber of Fabri (1478-1541), bisschop van Wenen, humanist en bevriend met Erasmus, anti-luthers polemist. Zijn bekendste 

werk is zijn Opus adversus [- - -] dogmata M. Lutheri (1521). Hij bestreed ook Zwingli, met wie hij aanvankelijk in goede betrekking 

stond. 

26 Divus Hylarius 
S. Hilarius, bisschop van Poitiers (ca. 300-368), bestrijder van het arianisme in de Franse kerk. Zijn Opera beleefden verschillende 

drukken in de 16e en begin 17e eeuw. 

27 Laurentius Justinianus 
LaurentiusJustinianus (1381-1456), patriarch van Venetië, asceticus en mysticus. Zijn Opera omnia kenden edities in o.a. 1560,1568, 

1606,1616. 

28 Laurentius Surius 
Laurentius Surius (1523-1578), karthuizer monnik te Keulen, schrijver en vertaler (in Latijn) van talloze, veelal mystieke werken. Hij 

schreef een vervolg op de Vitae sanctorum van Aloysius Lipoma ni (zie verderop). 

29 Opera Clementis 
Het betreft waarschijnlijk Titus Flavius Clemens (t ca. 215), die aan het hoofd stond van de catechetische school te Alexandrie, 

toendertijd een intellectueel centrum, waar verschillende culturen en godsdiensten elkaar ontmoetten. Zijn Opera Omnia ver

schenen voor het eerst in druk in 1550. 

30 Simon de Cassia 
Bedoeld zal zijn Simon Fidati deCascia (f1348), Italiaans prediker en mysticus, vooral bekend om zijn De gestis Christi, meermalen 

gepubliceerd (1517,1533 en 1540). 

31 Joannes Thaulerus 
Tauler (ca. 1300-1361), dominicaan, was een gerenommeerd prediker en mysticus. Zijn preken werden opgeschreven door toehoor

ders en later in het Duits uitgegeven, o.a. door Petrus Canisius (Keulen, 1543). Een Latijnse editie, verzorgd door Laurentius Surius, 

verscheen in 1615. 

32 Plotini philosophi opera 
Een editie van Plotinus' Enneaden, verzorgd door de Florentijnse humanist Marsilio Ficino, verscheen te Bazel in 1580. Plotinus 

(204/5-270) was een der vaders van het neo-platonisme en werd door de kring van Florentijnse humanisten rond Lorenzo dei 

Medici grotelijks vereerd. 

33 Epistole ad Fredericum Nauseam 
Fredericus Nausea (ca. 1480-1552), bisschop van Wenen, erasmiaan en bestrijder der lutheranen. De door hem ontvangen brieven 

gaf hij uit \ndeEpistolarum miscellanearum ad Frid. Nauseam [-- -] libri X (Bazel, 1550). 

34 Hugini Muti logicorum 
Het betreft hier dezgn. Fabulae, een verzameling van genealogieën en fabels uit de wereld der mythologie, die waarschijnlijk een 

2e-eeuwse bewerking is van een oorspronkelijk werk van Gaius Julius Hyginus, bibliothecaris van keizer Augustus. In de Middel

eeuwen was dit werk bekend als Geneaiogiarum Libervan de auteur Hyginus Mythographus. 

35 Commentarîa J. Fabri in evangelia 
Jacques Lefèvre d'Etaples, Commentant initiatorii in quatuor Evangelia (Keulen, 1541). 

36 Epistole Judicis 
Niet identificeerbaar 

37 Harmonia evangelica 
Mogelijk Georgius Oenopola, Harmonia evangelica ex quatuor evangelistis conscripta.Een 2e editie (Frankfurt, 1607) in UBU. 

38 Homiliarius doctorum 
Verzameling preken bijeengebracht door Paulus Diaconus (ca. 720-799). 

39 Epitome operis Augustini 
Omnium operum Aureiii Augustini epitome. Editie van 1537 in UBU. 

40 Augustinus de Civitate Dei 
Aureiii Augustini, De civitate Dei libri XXII. 

41 Blondus de Roma instaurata 
Flavio Biondo (1392-1463), humanist en geschiedschrijver. Zijn eerste werk De Roma instaurata gaf een reconstructie van de topo

grafie van Rome in de Romeinse tijd (1444-46). 

42 Josephus de antiquitate 
Flavius Joseph us, Antiqu'ttatum Judaicarum libri XX. Er bestaan meerdere i6een i7eeeuwse edities. 

43 Biblia d. Hyeronymi cum concordantiis 
De kerkvader Hieronymus (S.Jeroen) Stridonensis [uit Stridon] was een der grote exegeten van de Bijbel, met name zijn interpre

taties van het OT hadden grote invloed. Zijn bijbelvertalingen worden tot de dag van vandaag uitgegegeven. 
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44 Decretum aureum Gratiani 
Johannes Gratianus, hoogleraar te Bologna in de 12e eeuw, was met zijn Concordantie discordantium canonum, bekend als het De
cretum Gratiani, grondlegger van het canonieke recht. In enkele edities wordt de titel met het epitheton aureum verrijkt (Lyon, 1545; 
in UBU). 

45 Vocabularium theologie 
Niet identificeerbaar. 

46 Divus Thomas tomis 2 
Een der edities van Thomas van Aquino. 

47 Martini Sabellici opera 
Mogelijk een verschrijving voor Marco Antonio Coccio Sabellico (ca. 1436-1506), humanist en historicus van o.a. Venetië? Van hem 

verscheen een editie van de Opera omnia te Bazel in 1560. Een Martinus Sabellicus is niet traceerbaar. 

48 Gesta Romanorum 
Cesta Romanorum cum applicationibus moralisatis acmysticis de virtutibus et vitiis. Een middeleeuwse verzameling van anecdotes 

van niet alleen Romeinse, maar ook Griekse en andere oorsprong. Vanwege de moralistische strekking dienden de Gesta als hand

leiding voor predikanten. Doordat iedereen het naar believen kon aanvullen, zijn versies van verschillende omvang overgeleverd. 

Een Nederlandse vertaling verscheen al in 1481. 

49 Rationale divinorum 
De Rationale divinorum ojficiorum van Gu il lel m us Du rand us (ca. 1237-1296), ka noniekrechtel ijk auteur en trouw aanhanger van de 

ghibellijnse politiek van de pausen. De Rationale beschrijft zeer gedetailleerd de gebruiken, ceremonies en de allegorische symbo

liek van de Romeinse rite. Het heeft door de tijd een enorme invloed gehad op de vormgeving van de eredienst. Er bestaan meer

dere zestiende-eeuwse uitgaven. 

50 Concordantie bibliorum 
Concordanties op de verschillende Bijbelboeken verschenen vanaf de 13e eeuw als hulpmiddel voor Bijbelvorsers. Het waren op 

woorden gesorteerde indexen, die verwijzen naarde plaatsen waar deze in de Bijbel worden aangetroffen. Er zijn Concordantiae 

Bibliorum door verschillende auteurs rond 1600 verschenen. 

51 Giulli. Budeus de asse partibus 
Guillaume Budé (1467-1540), humanist en beroemd grecist, stond in briefcontact met Erasmus (die hem le prodige de France noem

de). Zijn De asse et partibus eius (^4) was een verhandel ing over oude munten en maten. 

52 Cuprianus et Ireneus 
Betreft de kerkvaders Thascius Caecilius Cyprianus (200-258), belangrijke figuur in de Afrikaanse kerk, en Irenaeus (ca.140-ca. 202), 
bisschop van Lyon en bestrijder van de gnostici. 

53 Textus Sententiarum 
Betreft waarschijnlijk de Quatuor libri sententiarum van Petrus Lombard us (11e eeuw), een verzameling van vragen en antwoorden 

over de theologische doctrine, gesystematiseerd en daardoor bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden. De scholastieke me

thode leunde zwaar op de Sententiae als handboek. Maar in de 16e eeuw waren de Sententiae als leermethode achterhaald. 

54 Babtista Mantuanus 
Battista Spagnoli (1447-1516), geboortig uit Mantua en Renaissance dichter. 

55 Terre Sancte Descriptio 
Betreft waarschijnlijk de Descriptio Terrae Sonctoe van de dominicaan Burchardus de Monte Sion (13e eeuw), een geografische be

schrijvingvan het H.Land en het NabijeOosten.dat hij langdurig doorkruiste. Uitgaven verschenen indruk vanaf 1475. 

56 MissaleTraiectense 
In 1540 werd voor het laatst het Utrechtse missaal gedrukt, waarin de misritus en de kerkelijke kalender zoals die in het Utrechtse 

diocees werd aangehouden was opgenomen. Sedertdien werd hier het Romeinse Missaal gebruikt. 

57 Aloysii vite sancte 
Luigi Lippomano, Historiae Aloysii lipomani-- - de vitis sanctorum (Leuven, 1564). Lippomano (1500-1559), kardinaal en hagiograaf 

[schrijver van heiligenlevens]. Voor zijn hagiografische publicaties deed hij onderzoekin bibliotheken en archieven, waarmee hij 

vooruitliep op de Bollandisten, die de hagiografie van een wetenschappelijk methode voorzagen. 

58 Dionysius Chartusianus in psalmos 
Dionysii Carthusani Insigne opus commentariorum in psalmos omnes Davidicos. Een derde ed. bij Quentell te Keulen, 1558, berust in 
UBU. Laurentius Surius schreef een vervolg op dit werk. 

59 Jacobus Latomus 
De Leuvense theoloog en inquisiteur Jacobus Latomus (1475-1544) was een criticaster van zowel Erasmus en diens filologische 
methodes ten aanzien van de H. Schrift als van Luther en diens hervormingsideeën. Een andere Jacobus Latomus, Vlaams dichter, 
sterft in 1596. Cf Trajecta, 11 (2002). 

60 Opera Quintiliani 
Marcus Fabius Ouintilianus, beroemd rhetoricus uit de eerste eeuw n. Chr. Zie nr 96. 

6i Institutiones theolo.Joannis Gratia. 
Welke Institutiones theologiae hier worden bedoeld is niet duidelijk 

62 Insti. doctrine Christiane 
De Catechismus sive brevis Institutio christianae docrinae luidde de titel van Heidelbergse Catechismus, die op instigatie van de 
gereformeerde keurvorst van de Palts in 1563 werd uitgegeven.Talloze uitgaven in vele talen verschenen sindsdien. Scorel zal wel 
een Latijns exemplaar hebben gebruikt. 

63 Plinii opera 
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Waarschijnlijk Gaius Plinius Secundus maior (de oudere),die omkwam tijdens de uitbarsting van deVesuviusin7g n.Chr. Van diens 

Historiae naturalis verschenen tijdens Scorels leven verschillende edities. 

64 Officia Ciceronis 
MarcusTullius Cicero (106 v.Chr.- 43 v.Chr.), redenaar,filosoof en politicus. Zijn De officiis is een verhandeling over plichten, ge

schreven voor zijn zoon. 

65 Catechismus Frederici Nausée 
Fredericus Nausea (zie 33) deed in 1543 te Keulen een Catechismus Catholicus het licht zien. Meer edities zouden volgen. Hierin 

verdedigt hij de werkzaamheid der goede werken (door de reformatoren ontkend). 

66 Pars Chrysostomi 
De kerkvader Johannes Chrysostomus. 

67 Seneca tra[gedia] cum eorum commentarüs et Lactantius 
De tragedies van Seneca (t 65), Stoisch filosoof, werden in de 13e eeuw ontdekt en werden tijdens de Renaissance gewaardeerd 

vanwege de retorische kracht van Seneca's Latijn. Zij hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de 16e en 17e eeuwse dra

maturgie. Talloze uitgaven werden met commentaar vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst gepubliceerd, in 1605 nog door 

Justus Lipsius. 

Lucius Caelius Firmianus Lactantius (ca. 240-ca. 320) bekeerde zich tot het Christendom, dat hij sindsdien in geschrifte verdedigde. 

Hij werd om die reden wel genoemd de christelijke Cicero. De connectie met Seneca is niet duidelijk. 

In quarto 

68 Ephemeridum Johannis Anthonii celestium motuum continuatio 
De Continuatio ephemeridum coelestium motuum ab anno Domini 1610. usque ad annum 1630. iuxta Copernici observationes ac-

curatissimè supputatarum (astronomische tabellen voor 1610-1630) door Giovanni Antonio Magini (1555-1617) verscheen in 1607. 

Ondanks de expliciete verwijzing naar de waarnemingen van Copernicus was Magini een aanhanger van de theorie van de aarde 

als centrum van het heelal. In 1614 verscheen een Supplementum Ephemeridum ac tabularum secundorum mobilium (Venetië, 

1614), waarin zijn correspondentie met Kepler is opgenomen. 

69 Epitome analum Cesaris Baronii torn. 2 
De Annales Ecclesiastici van de belangrijkste apologetische katholieke historicus Cesare Baronlo (1538-1607) verschenen tussen 

1588 en 1607. 

70 Eterna Dei predestinatio Johannis a Bononia 
Niet identificeerbaar 

71 Boetius de consolatione philosophie 
De christelijke laat-romeinse auteur Anicius Manlius Boetius schreef zijn immens populaire en veel gedrukte De consolatione 

philosophiae in de gevangenis vóór zijn executie in 525. Het wordt beschouwd als het meest invloedrijke filosofisch geschrift, dat 

in West-Europa tot laat in de middeleeuwen werd gelezen. De christelijke auteur baseerde zich niet zozeer op de christelijke leer 

als wel op de klassieke filosofie. 

72 Breviarium Romanum 
Een breviarium of brevier bevatte de verzameling van gebeden, gezangen en de psalmen voor het dagelijks gebruik, met name 

voorde geestelijkheid. Het kon van diocees tot diocees verschillen. De dominicanen (zie 102) en franciscanen gebruikten een door 

hen zelf ontwikkeld brevier. Het Breviarium Romanum, dat de rites aanhield zoals die in Rome zelf golden, werd na het concilie als 

algemeen geldend voorgeschreven. 

73 Stephanus Negrini 

Niet identificeerbaar. 

tn octavo 

74 Bellarminus de indulgentüs 
Roberto Bellarmino (1542-1621), Italiaans jezuiet, professor theologie te Leuven (1570-1576), bestrijder van protestantisme. Zijn De 

indulgentüs et iubileo verscheen in 1599 te Venetië. 

75 Pratum spirituale Climaci Abbatis 
Johannes Climacus (ca. 525-606) ook bekend als Scolasticus ofSinaicus, was de auteur van de Scala Parodist (vanwaar zijn naam 

Climacus, afgeleid van Klimax), een immens populair tractaat over de weg [scala = trap] naar perfectie. De Pratum Spirituale was 

evenwel van een tijdgenoot, de asceticus en monnik Johannes Moschus (ca. 550-619). Vermoedelijk betreft het de Keulse editie 

van 1601, waar beide werken in één band zijn uitgegeven (de Pratum werd toen nog toegeschreven aan Sophronius). 

76 Condones Balduini Junii 
Van Boude wijn de Jonghe (1583-1634), minderbroeder gardiaan te 's Hertogenbosch, verschenen vanaf 1610 enkele uitgaven van 

zijn preken voor het kalenderjaar. Van hem werd na zijn dood gezegd: aut calamus aut rosarium [hij had of een pen of de rozen

krans in de hand], 

77 Vergilius 
Publius Virgilius Maro (70-19 vC) was ook in de Middeleeuwen bekend als de dichter van óe Aeneide en de de Eclogae, waarin hij 

(volgens de middeleeuwers) de komst van Christus had voorspeld. Virgilius fungeerde als de leidsman van Dante in de Inferno en 

het Purgatorio. 

78 Sallustius 
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Gaius Sallustîus Crispus (86-35 v.Chr.), romeins historicus, vooral bekend om zijn beschrijving van de samenzwering van Catalina 

en zijn boek over de oorlog tegen de Numidische koning Jugurtha. 

79 Cessionis conciliî Tridentini 
Verschrijving voor Sessiones [= zittingen] (?) 

80 Sphera S. Bosco 
Johannes de Sacro Bosco (John Holywood), schrijver van de Tractatus de Sphaera (ca. 1233), was in de middeleeuwen het astrono

mische standaardwerk, dat vanaf 1472 tot in de 17e eeuw meer dan 200 maal werd gedrukt. 

8i Heriberti dissertatio de hereticis servanda fide 
De fide hereticis servanda ex decreto concilii Constantiensis dissertatio (Antwerpen, 1610) van Heribertus Rosweyde (1569-1629), 

geboren in Utrecht, jezuiet en hagiograaf en als zodanig voorloper van de Bollandisten, die zich tot doel stelden op wetenschap

pelijke wijze heiligenlevens uit te geven. 

82 Valerius Maximus 
Latijns schrijver en rhetoricus uit de eerste eeuw. Zijn Factorum etdictorum memorablium libri novem had geen bijzondere kwali

teiten, maar werd in de Middeleeuwen veelvuldig gebruikt. 

83 Opera Thome a Kempis 
Thomas van Kempen (ca. 1380-1472), Nederlands (of: Duitslands) grootste vertegenwoordiger van de Devotio moderna. Zijn Navol

ging van Christus was na de Bijbel het meest gelezen boek. 

84 Manuale confessariorum et penitentie autore Martini Aspilcueta 
De auteur (1491-1586), ook bekend als Doctor Navarrus, was een bekend moraaltheoloog. Zijn Enchiridion, siveManuaie confessari

orum et poenitentium voor het eerst verschenen Rome 1568, was lange tijd het klassieke handboek voor biechtvaders en werd nog 

vele malen herdrukt. 

85 Thome Stapletonii Promptuarium Morale 2 tomis 
Thomas Stapleton (1535-1598) week uit naar Dowaai en Leuven, waar hij doceerde; later werd hij deken van Hilvarenbeek. Zijn 

Promptuarium morale super Euangelia dominicalia totius anni werd in 1591 en 1592 in twee delen uitgegeven te Antwerpen. 

86 Eiusdem tomi 4 
87 Rossei resp. Christiana 

Guillelmus Rosseus wasde schrijversnaam van de onder Hendrik VIII geëxecuteerde John Fisher (1469-1535), bisschop van Roches

ter, die met Thomas More Luther in geschrifte bestreed. 

88 Psalmi Genebrardi 
Gilbert Genebrard, Psalmi Davidis. Een derde editie (Parijs, 1588) berust in UBU. 

89 Antiquitates liturgie tomi 3 
90 Ovidius 

Publius Ovidius Naso (43 v.Chr.-i7 n.Chr.) was als dichter gedurende de gehele middeleeuwen populair. Zijn bekendste werken zijn 

de Metamorphoses (Gedaanteverwisselingen) en c\e Ars Amatoria (Over de minnekunst). 

91 Canones concilii Coloniensis 
Van de Canones conciliiprovincialis Coloniensis (1536) zijn meerdere edities uit de 16e eeuw bekend. 

92 Gemme Frisü medici 
De Leuvense hoogleraar Régnier Gemma Frisius (1508-1555) was behalve medicus geograaf en wiskundige. Decartograaf Gerardus 

Mercator was zijn leerling en medewerker. Zijn belangrijkste werk De principibus astronomiae etgeographiae.een sterrenkundig 

en aardrijkskundig handboek, werd doorhem in 1530 uitgegeven als toelichting op een gecombineerde aard- en hemelglobe.werk 

van hem en Gaspar van der Heyden. Vanaf 1533 verschenen verschillende bijgewerkte edities met aanvullingen. 

93 Elegantie Laurentii Valle 
De humanist en filoloog Lorenzo Va IIa werd beroemd wegens zijn ontmaskering van de zgn. Constantijnse schenking, waarop de 

pauzen hun wereldlijke macht baseerden, als een vervalsing. Als verklaard epicurist verdedigde hij een levenswijze die de zinnen 

vrij baan liet. Zijn Elegontiarum Latinae linguae libri sex bepleitten niet alleen het gebruik van het Ciceroniaanse klassieke Latijn, 

maar gaven tevens een analyse van de rhetorische toepassing ervan. Er zijn verschillende 16e eeuwse uitgaven bekend. 

94 Aurelius Prudentius 
Prudentius Aurelius Clemens (348^.410), vroeg-christelijk Latijns dichter 

95 Dialectica Titelmanni 
De minderbroeder, later capucijn Frans Titel mans (1502-1537) doceerde filosofie en theologie in het franciscaner college te Leuven. 

Hij streefde er naarde leerstof voorde niet-theologische vakken zo bondig mogelijk over te dragen om al zijn aandacht te kunnen 

besteden aan detheolgie. De Dialecticae considerationis libris sex, waarvan talloze uitgaven na zijn dood verschenen, behandelt de 

logica van Aristoteles.Titelmans polemiseerde met Erasmus over de exegese van de Paulusbrieven. 

96 Quintiliani Institutiones 
Marcus Fabius Ouintilianus' Institutiones orotoriae kregen, vooral na ontdekking van een volledige versie door Poggio Bracciolini 

in Sankt Gallen, een groot aanzien bij humanistische auteurs. 

97 Euclides 
Het beroemdste wiskundeboek in de middeleeuwen, de Elementa van Euclides (ca. 330-260 v.Chr.), vormde de grondslag van het 

mathematica-onderrichtEen eerste druk verscheen te Venetië in 1482. Sindsdien zijn meer dan 1000 edities gevolgd. 

98 Erasmi parap. in Marcum et in Johannem 
De vertalingen van de boeken van het Nieuwe Testament, bestaande uit de Griekse tekst tegenover de Latijnseen een parafrase 

van de tekst verschenen tussen 1523 en 1525 te Bazel. 

99 Psalterium Reyneri 
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Reynerus Snoy van Gouda, Psalterium Davidicum paraphrasibus brevibus iiiustratum, waarvan verschillende edities uit de zestien

de eeuw zijn overgeleverd. 

100 Hyeronimus Vida 
Marco Girolamo Vida (1485-1566), Italiaans humanist, bisschop van Alba, dichter van onder meereen gedetailleerd werk over de 

teelt van de zijdeworm (De bombycum cura et usu). Zijn Opera kenden verschillende uitgaven. 

101 Marcus Marullus 
Marcus Marullus (1450-1525), Kroatisch theoloog. 

102 Breviarium predicatorum 
Betreft waarschijnlijk het Breviarium secondum fratrum predicatorum, een brevier in gebruik bij de dominicanen, dat voor het 

eerst in druk verscheen te Milaan in 1476. Sindsdien zijn meerdere edities hiervan bezorgd (o.a. in 1552 te Venetië). 

103 Similia Chrysostomi 
Verschrijving voor Homiliae? 

104 Promptuarium Catholicum 
Het Promptuarium Catholicum ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis, een verzameling preekaanwijzin-

gen gericht tegen ketterijen door Thomas Stapleton (zie 85), waarvan in 1591 een eerste editie te Lyon verscheen. Vele zouden vol

gen. 

105 Haymon in prophetas minores 
Haymonis in XII. Prophetas minores ennaratio (Keulen, 1529 en 1533). Haymo (t 853}, uit Engeland naar Fulda getrokken, waar hij 

benedictijner monnik werd en later bisschop van Halberstadt 

106 Titelmannus de sacramentis 
Franciscus Titel ma nnus (zie 96), Den Spieghel des kersten levens [- --] ende vanden vil Sacramenten der heyiigher Kercken, waarvan 

edities uit 1532,1537 en 1569 in UBU. 

107 Hyeronimus Vida hymni 
Van Vida (zie 100) verschenen in 1527 (Rome), 1534 (Bazel) en 1536 (Lyon) zijn Hymni samen met andere dichtwerken ïn één band. 

Zijn Poemata omnia, waaronder de Hymni, werden in zijn geboorteplaats uitgegeven in 1567. 

108 Usuardi Martyrologium 
Het Martyrologium van deze benedictijner monnik van St. Germain-des-Prés (tea. 875) was gedurende de gehele Middeleeuwen 

de meest gezaghebbende bron voor de kennis van de levens der martelaren. Scorel zal vermoedelijk een der Leuvense edities heb

ben bezeten. 

109 Suetonius 
Gaius Suetonius Tranquil lus (ca. 70-140), Romeins historicus en biograaf van keizers, maar ook van beroemde filosofen en literato

ren,verzameld in zijn De viris illustribus. 

110 Erasmus in epistolas Pauli 
Waarschijnlijk ó\er)s Paraphrasis in duas epistolas ad Corinthios (uitgegeven door Froben te Bazel in 1519), waarmee Erasmus begon 

direct na de uitgave van het Nieuwe Testa ment in het Grieks (1516). Het was bedoeld als een commentaar op de Paulusbrieven voor 

de ontwikkelde leek en werd daarom spoedig vertaald in de meeste Europese talen. 

111 Antiquitates Berosi 
Beroso, een historicus uit Babyion (4^-3' eeuw v.Chr.), schreef een geschiedenis van de wereld, die tot in de late middeleeuwen 

werd gelezen. De titel van een Antwerpse editie uit 1552 luidde Berosi libri5 antiquitatum totius orbis. 

112 PhisicaTitelmanni 
Frans Titelmans (zie 95), Physicae compendium ad libros Aristotelis de naturaii philosophia, waarvan sedert 1545 meerdere edities 

verschenen. 

113 De primatu Petri apostoli tractatus per Fran. Agricolam 
Franciscus Agricola, Tractatus de primatu 5. Petri Apostoli et successorum ejus Romanorum Pontißcum. Een Keulse editie uit 1599 in 

UBU. Agricola (ca. 1540-1621) was een fel bestrijder van de mennonieten en de hekserij. 

114 Commentarius Surii 
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno salutis 1500 usque in annum 7568, door de karthuizer Laurentius Surius, uit

gegeven onder meer te Keulen, 1566 en volgende jaren. 

Boeken in het testament genoemd en gelegateerd 

Abraham Ortelius, Theatrum orbis 
De Theatrum orbis terrarum van Abraham Ortelius (1527-1598), waarvan nog tijdens zijn leven 25 edities het licht zagen, in het La

tijn, in het Nederduits en andere talen, was de eerste moderne wereldatlas atlas. Dit exemplaar werd hem indertijd nagelaten 

door Joannes Verhaer, medekanunnik. 

- Augustinus Torniellus, Annales Ecclesiastic'! et Prophani 
Betreft de Annales sacri et profani ab orbe condito ad eundem Christi Passionem redemptum door de barnabiter monnik Agostino 

Tornielli (1543-1622), een kerkgeschiedenis, die werd gebruikt als een inleiding tot óe Annales van Baronius (zie 69). De eerste uit

gave verscheen in 1609 te Milaan. Dit aan de kapittelbibliotheek nagelaten werk is haast zeker identiek aan de Frankfurter editie 

uit 1611, die zich in 1672 in die bibliotheek bevond. ' 

Roberto Bellarmini, De controversüs 
Bellarmini (zie 75). In zijn Disputationes de Controversüs Christianaefidei ad versus huius temporis haereticos verdedigt hij de ka

tholieke kerk tegen de reformatoren. Het was zijn hoofdwerk en kende talloze uitgaven. Door Scorel vermaakt aan de kapittelbi-
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bliotheek. !n een latere catalogus van deze bibliotheek treffen we een uitgave aan uit Ingolstadt van 1590. ' 

Caesar Baronîus, Annales (12 vols) 
Zie 69. Deze editie van 1603, uitgegeven door Plantijn te Antwerpen, werd door Scorel vermaakt aan de kapittel bibliotheek en vinden 

we later terug bij de opheffing van de bibliotheek.; 

Sixtus Senensis, Bibiiotheca Sancta 
Sixtus Senensis (1520-1569) was een bekeerde jood. Hij trad in bij de dominicanen en werd een vooraanstaand theoloog. Zijn hoofd

werkwas de Bibiiotheca sancta ex praecipuis Catholicae Ecclesiae auctoribus collecta (Venetië, 1566), waarin op encyclopedische wijze 

de dogmas werden uiteengezet, geheel in de geest van het concilie van Trente. 

Petrus Canisius, Opus cotechisticum sive De Summa doctrine Christiane 
Petrus Canisius (Pieter de Hondt) (1521-1597), jezuiet afkomstig uit Nijmegen, schreef zijn catechismus te Wenen (1555) voor studen

ten. Na enkele bewerkingen en aanpassingen is zij eeuwen langde basis geweest voor de overdracht van leer en zeden van de katho

lieke kerk. Zij werd algemeen geacht een uiterst effectief middel te zijn ten dienste van de Contrareformatie. Door Scorel gelegateerd 

aan de kapittelbibliotheek, een uitgave uit 1569 te Keulen bevindt zich in die bibliotheek in 1672.f 

ZieGeurts, 1980,236. 
Idem, 229. 
Ibidem. 
Idem, 235 
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