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Ter inleiding

Waarom een biografie?
Johannes Goropius Becanus (1519-1573), in zijn kinderjaren nog simpelweg Jan
van Gorp, was een erg kleurrijke verschijning in het zestiende-eeuwse laathumanistische milieu rond de Antwerpse drukkerij en uitgeverij van Christoffel Plantijn. Al vrij snel na zijn dood werd Becanus (of Goropius) een drukbesproken,
maar amper gelezen auteur. Het gegeven dat zijn oeuvre – in kilo’s uitgedrukt –
bijzonder zwaar doorweegt, is daar wellicht niet vreemd aan. Enkel één van zijn
vermeende hoofdstellingen blijft tot vandaag nagalmen en de aandacht trekken:
Adam en Eva woonden in Antwerpen, en dus was het Nederlands de voertaal in
het aards paradijs. Maar zodra nieuwsgierige journalisten ontdekken dat Goropius zijn ideeën nooit op die manier heeft geformuleerd, bekoelt hun belangstelling
vaak. Ten onrechte, zoals uit deze biografie hopelijk mag blijken!
Samenvallend met de vierhonderdste verjaardag van Goropius’ overlijden bezorgde classicus Eduard (Eddy) Frederickx (1944-1981) in 1973 een proefschrift
over het leven en werk van deze eigenzinnige taalkundige pionier. Dankzij Frederickx’ nauwgezette lezing van Goropius’ omvangrijke oeuvre leverde deze dissertatie een goudmijn aan nieuwe gegevens op. Wellicht is Frederickx de enige lezer
die de twee vuistdikke pillen van de Antwerpse arts van A tot Z heeft doorgewerkt:
Goropius zelf gaf aan dat hij zijn boeken in één ruk had geschreven, zonder ze ook
maar eens één keer na te lezen! Door het onverwachte overlijden van Eddy Frederickx in 1981 werd het proefschrift helaas nooit tot een handelseditie omgewerkt
en kenden de onderzoeksresultaten ervan geen grote verspreiding.
In 1973 kon Frederickx nog stellen dat de wetenschappelijke waardering die
Goropius later genoot, omgekeerd evenredig was aan de vorderingen die gemaakt
werden in de algemene en de vergelijkende taalkunde (p. 5). Anno 2014 lijkt het tij
gekeerd. Door de gegroeide belangstelling voor de wetenschapsgeschiedenis bestaat nu meer aandacht voor de manieren waarop ‘kennis’ tot stand komt door de
tijden heen. De vraag of deze kennis, gemeten naar onze huidige wetenschappelijke
maatstaven, al dan niet correct is, vinden we nu minder relevant. Vele publicaties
steken vandaag weliswaar nog steeds de draak met Goropius’ vreemde – en gro-
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tendeels ontvreemde – ideeëngoed, maar het stimulerende belang van Goropius als
humanist en als taalkundige ante litteram wordt nu wel erkend. En hoewel hij zijn
onsterfelijkheid in de eerste plaats aan zijn taaltheorie heeft te danken, liet Goropius ook op tal van andere wetenschapsdomeinen opmerkelijke proefballonnetjes
op. Deze eerste uitvoerige biografie, een grondig herziene en substantieel verrijkte uitgave van Frederickx’ doctorale proefschrift, komt daarom wellicht niets te
vroeg.
De voorliggende levensbeschrijving is niet het enige initiatief dat nieuw licht
werpt op Goropius’ leven en werk. Ik ben bijzonder verheugd dat de Eindhovense
classicus Nico de Glas na zijn ‘verdietsing’ van Hadrianus Junius’ Batavia (2011)
meteen zijn tanden in een nieuw vertaalproject wilde zetten. Voor het eerst is er nu
een Nederlandse vertaling van langere uittreksels van Goropius’ werken voorhanden. De biografie en de vertaling zijn twee onafhankelijke projecten, maar zijn wel
ontstaan in onderling overleg dat heeft geleid tot een vruchtbare kruisbestuiving.
We hebben, waar mogelijk, getracht de inhoudelijke overlap tussen de twee initiatieven tot een minimum te beperken en het complementaire karakter van beide
werken zo goed mogelijk te waarborgen.

Wat voor een biografie?
Deze biografie houdt het midden tussen een ‘materiële’ en ‘intellectuele’ biografie:1
naast de biografische feiten wil dit werk ook een schets bieden van Goropius’
denkbeelden. We gaan uitvoerig in op de verscheidene levensetappes van Goropius, brengen zijn uitgebreide netwerk van nationale en internationale contacten in
kaart en documenteren de moeizame totstandkoming van zijn werken. Daarnaast
biedt deze levensbeschrijving een groot aantal ontsluitende bijlagen. Op conceptueel vlak staan we in het bijzonder stil bij Goropius’ taalkundige denkbeelden, die
veel subtieler en rijker blijken te zijn dan de luchtige pastiche die latere denkers er
veelal van hebben gemaakt. We schenken bijzondere aandacht aan het paradoxale gegeven dat een humanist, die nu algemeen als schertsfiguur geboekstaafd staat,
vanuit het perspectief van de wetenschapsgeschiedenis toch verrassend veel heeft
teweeggebracht.
Het hier afgeleverde portret is niet volledig. De betekenis van Goropius als historicus, theoloog, filosoof, filoloog, natuurkundige en medicus, waartoe dit werk
niet meer dan enkele aanzetten biedt, blijft noodgedwongen grotendeels braakliggend terrein. Dit boek is, kortom, in geen enkel opzicht een sluitstuk, maar wil net
een uitnodiging zijn voor een verdere verkenning van Goropius’ denkbeelden. Het
zou mooi zijn als aan deze oproep gehoor zou worden gegeven voor de herdenking
van Goropius’ 500ste geboortedatum en de 450ste verjaardag van het verschijnen
1 Bödeker (2003) biedt een overzicht van de soorten en evoluties binnen het biografische genre.
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van zijn roemruchte Origines Antwerpianae, die samenvallen in 2019.
Als eerbetoon aan Johannes Goropius Becanus en Eddy Frederickx werd uiteindelijk geopteerd om het Nederlands als publicatietaal te behouden. Want deze studie hinkt doelbewust op twee benen: het doet een poging om zowel de verwachtingen van het ruimere geïnteresseerde publiek als die van de professionele navorser in
te lossen. Daarom wordt de zo toegankelijk mogelijk gehouden hoofdtekst – met
daarin de nodige aandacht voor de belangrijkste historische gebeurtenissen en de
wezenlijke kentrekken van de toenmalige tijdsgeest – vergezeld van een uitgebreid
en droog notenapparaat. Dat neemt niet weg dat het de voorkeur verdient om toekomstig onderzoek over Goropius in een internationale context te voeren en in een
dito forumtaal vast te leggen. Dat Goropius zich bij deze opmerking zou omdraaien in zijn graf, is niet alleen onwaarschijnlijk – hij schreef zijn eigen uitgesponnen
pleidooien voor het Nederlands toch in het Latijn, de zestiende-eeuwse verkeerstaal bij uitstek – maar ook volstrekt irrelevant. Want laat dit duidelijk zijn: in geen
geval bevat dit boek verdoken propaganda voor Goropius’ eigengereide opvattingen. De lezer zal zelf kunnen vaststellen dat dit caveat niet geheel overbodig is: tot
op de dag van vandaag heeft Goropius nog een kleine, maar trouwe groep van volgelingen.
Vanzelfsprekend werden ten opzichte van Frederickx’ originele proefschrift –
een als dusdanig niet voor publicatie bestemd werkstuk, nu al meer dan veertig jaar
oud – tal van inhoudelijke en vormelijke aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast
werd het werk met vele nieuwe hoofdstukken verrijkt. Deze vallen grofweg samen
met de delen ‘Denkbeelden’ en ‘Nawerking’. Deels steunen deze onderdelen op
het hoofdstuk gewijd aan Goropius Becanus in de uitgegeven dissertatie van Van
Hal (2010). De verantwoording (p. 218-219) stelt de lezer in staat zich een beeld te
vormen van de verantwoordelijkheid van beide auteurs.

Woorden van dank
Ik dank collega’s Gilbert Tournoy en Dirk Sacré, omdat ze als opvolgers van Jozef IJsewijn, de begeleider van Eddy Frederickx’ doctorale proefschrift, groen
licht hebben gegeven voor dit project. Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar Karel Bostoen, John Considine, Tom Deneire, Luc De Grauwe, Anthony Grafton,
Hans Hauben, Dirk Imhof, Bob Legrève, Jan Noordegraaf, Jan Papy, Luc Pay,
Pierre Swiggers, Alisa van de Haar, Joop van der Horst, Hendrik – Goropius –
Van Gorp, Toon Van Houdt, Christophe Vielle en de leden van de Heemkundige
Kring Hilvarenbeek voor de aanmoedigingen en de tips. Het meeste dank ben ik
verschuldigd aan collega’s Nico de Glas, Lambert Isebaert en Han Lamers, die het
manuscript, of grote delen ervan, hebben doorgelezen en gecorrigeerd. Heel in het
bijzonder wil ik Jeanine De Landtsheer bedanken, die dit manuscript zelfs meer
dan één keer heeft nagelezen en bijgeschaafd. Het is niet de eerste keer dat ik een
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beroep kan doen op haar belangeloze en energieke hulp. Talrijke formele en inhoudelijke suggesties ontving ik ook van Anja van Leusden van Uitgeverij Verloren.
Dient het nog te worden vermeld dat voor alle overblijvende onvolkomenheden
enkel de auteurs de verantwoordelijkheid dragen?
Goropius mag vandaag dan wel ietwat anachronistisch geboekstaafd staan als
een bekende Belg, maar dit boek is geheel en al met Nederlands geld gefinancierd.
Niet minder dan vijf verscheidene fondsen hebben deze uitgave mogelijk gemaakt.
Mijn grote dank gaat uit naar de Gravin van Bylandt-Stichting, Stichting Professor
Van Winter Fonds, de J.E. Jurriaanse Stichting, het Van den Eerenbeemtfonds en
de Thijssen-Schoute Stichting. Dankzij het erg ruimhartige reproductiebeleid van
het Rijksmuseum van Amsterdam bevat deze biografie ook meer plaatjes dan eerst
verhoopt. De familie Frederickx dank ik voor de aanmoedigingen en vooral voor
het geduld. Oorspronkelijk was deze herwerkte biografie in het vooruitzicht gesteld voor 2009. Ik hoop dat de vijf jaren uitstel ook tot een gerijpter eindproduct
hebben geleid.
Toon Van Hal
Leuven, 30 april 2014
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