
CAROLUS CLUSIUS EN GENT 

Uit de levensgeschiedenis van Clusius blijkt dat hij voor zijn tijd 
een zeer bereisd man is geweest. Ook Vlaanderen heeft hij naar alle 
kanten doorkruist. Te Leuven heeft hij gestudeerd, te Mechelen is 
hij te gast geweest bij Dodoens, te Antwerpen was hij bevriend met 
apoteker Petrus Coudenbergh en de drukker Plantijn ; hij woonde 
een tijdlang te Brugge, doch over zijn verblijf te Gent is weinig be-
kend. Wei weten wij dat hij in betrekking stond met de Gentenaar 
Nikolaas Biese (Biesius), de lijfarts van Keizer Maximiliaan II : ook 
onderhield hij relaties met de beroemde Gentse drukkersfamilie Man-
lius o. m. met Arnold, die professor werd te Keulen en met Geogius, 
professor te Marburg ; ook liet hij zijn Stirpium Nomenclator Pan-
nonicus te Nemet-Ujvar (Hongarije) drukken bij de rondreizende 
drukker Joannes Manlius. Doch heel wat belangrijker is wat Clusius 
zelf mededeelt in een eigenhandige autobiografie (1) n.l. dat hij te 
Gent gedurende twee jaar de latijnse school heeft gevolgd : « In 
pucritia Gandavum missus in triviali schola latinae linguae ediscendae 
dedit operam per biennium ». Dit moet geweest zijn van 1544 tot 1546. 

Deze Latijnse school is een der verdwenen Gentse monumenten, die 
ofschoon haar bestaan van korte duur is geweest (1516-1547), heel 
wat vermaardheid heeft verworven. Ze werd opgericht door Dr. Elooi 
van Hoecke in 1516. Deze Eligius Houcarius (zoals toen gebruike-
lijk) promoveerde te Parijs tot meester in de wijsbegeerte en werd 
later priester. In 1544 werd hij opgevolgd als dirccteur van de school 
door zijn breeder Pauwel van Hoecke ; deze stierf in 1547 en met hem 
was het ook met dc Latijnse School afgelopen. Deze wijdvermaarde 
school heeft benevens Clusius heel wat later beroemde leerlingen ge-

(1) Zie Facsimile in Hunger : Charles de I'Escluse. Deel I. Bijlage I. 
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had o. a. Mgr. Janssens (Jansenius), de eerste bisschop van Gent. 
Marchantius, geschiedkundige. Panhaes de Zouter, Joris Cassander 
en Joannes Laetens, letterkundigen, e. a. 

Heden zijn nog overblijfselen van de school te zien op de vermaarde 
Zandberg (Mons Arenosus), in de middenstad van Gent (te Gent 
is men zeer gul met de « berg »-benamingen). Het huis waar Hou
carius zijn school inrichtte, werd toentertijd genaamd « De Cleene 
Roose *. Hunger haalt aan zonder bronvermelding : « au haut du 
Sablon, in Monte Arenoso, a I'enseigne de la Rose, vis-a-vis de la 
cour de Saint-Georges ». 

Veel meer valt er over deze school niet te vertellen, ze is de geschie-
denis ingegaan met de befaamdheid van een uitstekend onderwijs in 
de klassieke talen. Clusius' eruditie kan hiervan getuigenis afleggen, 

Voor ons evenwel is het van belang te weten dat Carolus Clusius 
gedurende zijn Gentse periode Nederlands heeft geleerd. Clusius was 
immers, geboren te Atrecht, een franssprekend Vlaming en het ware 
moeilijk aan te nemen dat hij elders dan te Gent Nederlands heeft 
kunnen aanleren. Immers de twee volgende jaren verbleef hij te Leuven 
en daar zal de jonge Clusius met zijn tweejarige Latijnse scholing 
geen behoefte gevoeld hebben Nederlands te leren, doch al zijn aan-
dacht besteed hebben om de lessen, die in het Latijn gegeven werden, 
te kunnen volgen, om er na twee jaar het licentiaat in de Rechten te 
kunnen verwerven. In 1548 vertrok hij naar Marburg, vandaar reisde 
hij naar Montpellier en was op 't einde van 1554 te Antwerpen. Hij 
vatte onmiddellijk dc vertaling aan van het lijvige Kruidboek van 
Dodoens en reeds in 1557 verscheen ter pers zijn : Histoire des 
Plantes... Par Rembert Dodoens, Medecin de la Ville de Malines 6 
Nouvellement traduite de bas Aleman en Francois par Charles de 
I'Escluse. En Anvers, De I'lmprimerie de Jean Loe MDLVII. Dit 
verdient m. i. wel een vermelding. 

L. J. Vandewiele. 
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