
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 lti:it\ Vlti» ZWAERDECROON VOORNAAMLIJK IN DESZELFS BETREKKING TOT DE Vtrechtsche School. lit heigene Maithaeus (\) medegedeeld heeft, weetmen, dat het bij de school aangestelde leer-personeel, in 4586ontbonden werd (2). Het was bepaaldelijk op den 7en dermaand Maart van dat jaar (o), dat de raad besloot eene her- vorming (4) der school voor te nemen, tot welken behoeve toenreeds last gegeven was, om eenen anderen rector en anderemeesters te beroepen. In gevolge van dat besluit werden defungerende leeraars uit hunne

respective betiekkingen ontsla- gen ; terwijl bij eene andere resolutie, van den 46dcn derzel- (1) Anal. (ed. in-quarto) U. 307 sq. (2) Het was dit: Mr. Rein. Sarccrius, rector Mr. Arnoldus Eicliius, lect. IV cl. J o. E v. Avezaet, lect. V cl.M'. Corn. Judoci, lect. VI cl.M'. Adr. ab Oirschot, lect. VII clMr. Aert Hozo Boxtel., lect. VIII cl.Zie miju Geschiedk. Arch. IV. 71 sq. (3) n Alsoe de raet geresolveert es, te procederen tot reformatievande schole van Sint Hierouymus, ende tot sulx oock alreeds eni- gen last gegeven hebben, om eenen anderen rector ende meesterste beroepen ende aan te nemen, soe heeft die raet den tegenwoor-digeu rector ende

schoolmeesters vau horen dienst ge'ieentieert.&quot;Raadsdagcl. boek, 7 Maart 1586. (4) Over die hervorming hoop ik nader t« handelen in het levenvan den rector, Sarccrius.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 169 Zwaerdecroon's betrekking tot do Uirechtsche school ,was niet van langen duur. Het stedelijke bestuur, in aanmer- king nemende de groote kosten, welke de stad van de schoolte dragen had, zonder dat hij zag, dat dezelve in bloei toe- nam , maar in tegendeel wel, dat zij dagelijks verminderde (1),werd daardoor, reeds in den jare 1588 bewogen, om opnieuw de aangestelde leeraars uil hunne respeetive betrekkin- gen te verlaten (2). Het schijnt echter, dat men dit achter- uitgaan van de school bepaaldelijk aan de mindere geschikt- heid der respeetive

onderwijzers gemeend heeft te moeten toe- schrijven. Zulks schijnt althans daaruit te mogen worden af- geleid, dat men dadelijk tot beroeping van andeVe leeraarsoverging, ja, tot wederaanstelling van den roomschen oud- rector Sarcerius, in de plaats van den afgaanden proteslant-schen rector Arcerius. Wat met Zwaerdecroon van dien tijd of aan tot hetjaar 1595, wanneer hij door Orlers (3) gezegd wordt helLeijdsche rectoraat ie hebben aanvaard, is omgegaan, kan ikniet stellig bepalen. Dezelfde Orlers meldt, dat hij hofmees- ter en leermeester van den grave van Gulenborch zou zijngeweest. Is dat zoo , dan mag men wel naauwlijks

twijfelen,of het is in dien tusschentijd geweest, dat hij tot den jongen (1) Ook hierover denk ik uitvoeriger te spreken in het leven vau Sarcerius. (2) » Geordouecrt de schoolmeesters van S. Hieronymus hunnendienst tegen den tyt, op te seggen endc bequame weder aen te ne- men. De raet, enz. insiende de groote kosten, die dese stadt dra- gende is van den rectoir ende schoolmeesters van Sint Hieronymus choole, sonder dat hetselve yet toeneemt, maer dagelyk verargert,heeft, om dcse cnde andere consideraticn den voorsz. rectoor cndeschoolmeesters gcliccutieert ende van horen dienst bedanct, welver-staendc, dat sy in dcnselven

horen dienst continueren eude hoereoude gaigc genieten sullen tot paeschen naestcomende, enz,&quot; Raads-dagel. boek, 2 December, 1888, (3) Beschrijving van Leyden, p. 217.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 171 Van langercn duur dan Zwaerdecroon's lectoraat teUtrecht, was deszelfs betrekking als rector te Leijden, waarinhij blijkt van den jare 1595 tot 1607 te zijn gebleven. Omdeszelfs leven en bedrijf in die betrekking nader te doen ken- nen, daarloe ontbreekt het mij aan de noodige hulpmiddelen;want naauwlijks, dal ik in gedrukte werken omtrent hem ge- durende dat tijdperk eenige melding gemaakt vinde; en overhiertoe betrekkelijke handschriftelijke berigten, ben ik niet inde gelegenheid, om te beschikken (1). Ik heb elders uit de besluiten des raads, de nadere

omstan- digheden doen kennen, onder welke Joannes Luntius in1607 van zijn' post als rector te Utrecht afstand deed. Het wasin dezelfde vergadering, waarin over dal vertrek spraak viel,dat de bedienaars des woords , Gaesarius en Sps'enho-vius mede « zeer demoedelyk, amptshalven, naar d'exem-pelen vande Patriarchen ende outvaders,&quot; verzogten, datmen mogte gelieven, « om uit te zien , niet alleen naar eenwel ervarenen, gequalificeert ende bequaem persoon, doendeprofessie van de ware chrislelycke religie, wel geverseert inde griecxe ende latynsche talen, om weder als rector in deschole te dienen; nemaer oock, daerop

neerstich te letten,dat alle andere meesters (2) d l'advenant gequalificeert moch- zij over Floris I. van Pallant gezegd worden te zullen in 't lichtgeven. (1) Het attum der Leijdsche latijnsche school, hetwelk de HeerBodel Nijenhuis, de vriendelijkheid gehad heeft, op dit stukvoor mij te raadplegen, behelst diesaangaandc slechts: » Mr. Ber-nardus Swaerdekroon, evocatus est l Vee. 1593, renunciavitmuneri et rector creatus Vltrajecti, eo profectus est circa Sanctorumdiem, a. 1007.&quot; (2) Het leer-personeel der school was in 1606 dit:Mr. Johanues Lontius, rector aangenomen 1897. Sym. Willerasz. Wytfclt, Icct. UI cl. aang. in 1603, om

mer-helijke redenen gelicentieert in KiOO.Corn. Cnoop, lect. IV cl. aang. in 1594.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 172 len wcsen.&quot; Er werd hun op dit verzoek van 's raads we- gen geantwoord, dat men, door de gecommitteerden in denHage, verstaan liad , dat L u n t i u s zijne dienst had opgezegd,en dat hij deswegen zelf met Wtenbogaert had gespro- ken , daar hij wist, dat deze den bloei dier school behartig- de; voorts, dat men aan Wtenbogaert had verzocht, omnaar een' voor die betrekking geschikt persoon te vernemen,die den rector van Deventer (1) als zoodanig aanbeval, zonderevenwel te weten , of deze zich eene zoodanige keus zou la- ten welgevallen; eindelijk, dat de raad mede naar een zoodanigbekwaam persoon, zou blijven omhooren, terwijl hij de ker-kenraad uitnoodigde,

in die gewiglige aangelegenheid mede hetzijne te willen doen, denzelven daartoe bepaaldelijk autorise- rende (2). J)e verdere gang der bemoeijingen in dezen is mijniet bekend. Het leed echter niet lang, of het bleek, datmen het met den voormaligen lector quartae classis, nu Leid-schen rector, was eens geworden, die naar besluit des raads Peter Couck, lect. V cl., aang. in 1588 als lect. VII cl. Aert Hoze van Boxtel, lect. VI cl., aang. in 1886 als lect.VIII cl. Andrics Jansz. Kennewech, lect. VII cl., aang. in 1598als lect. VII cl. Barthol. Christaensz, lect. VII cl., aang. in 1G03 als lect.VIII cl. Daarenboven was, bij besluit des raads van den 20 Oct. 1606,zeker Wilh. Wirtscns aangenomen, » om de jeugt te instruerenin secunda classe (des rectors klasse), in logica,

physica ende sphaera,eude dat hy hem, des noots ende daartoe versocht synde, zou latengebruiken in theologia,&quot; op een jaarlijksch inkomen van 300 gl.Men vergelijke voor 't overige over de lotgevallen dezer mannen inbetrekking tot de Utrechtsche school, mijn Geschiedk. Archief, IV.,volgens het register. Wij zullen ook hier nog eens op hen terugkomen. (1) Naar de berigten bij de beschrijvers der Deventersche zakenvoorkomende, laat zich niet stellig bepalen, wie hiermede bedoeldwordt. Vergel. Dumbar, K. en W. D. p. 307. (2) Zie dit in 't breede iu mijn Geschiedk. Archief, IV. p. 343 sq.






