
STEPHANUS WINANDUS PIGHIUS
(Steven Winand Pigge)

Een vermaarde 16e eeuwse Kamper humanist

door
Dr. C. N. Fehrmann

Dank zij een zeer gewaardeerde aanwijzing van Drs. S. van Tuinen, bur
gemeester van Kampen, kon het Frans Walkate-Archief in 1974 de hand
leggen op een vrij zeldzaam boekwerkje, getiteld Themis Dea. 1 Het werd
geschreven door de in Kampen geboren humanist Stephanus Winandus
Pighiusen in 1568 gedrukt door Christoffel Plantijn te Antwerpen.
Deze aankoop had destemeer zin, daar dit archief reeds in het bezit was
van een eveneens zeldzame druk uit het jaar 1520 van Stevens beroem
de oom, de theoloog Albertus Pighius.?
Hoewel Prof. Dr. H.J. Jongkees reeds in 1954 een uitvoerig opstel aan
deze Steven Pigge wijdde' en vijf jaar later de Belg Henri de Vocht
's manscorrespondentie met zijnvelegeleerdevriendenuitgaf'," kwam het
mij toch nuttig voor om naar aanleiding van deze aankoop, nogmaals,
en nu in de Kamper Almanak, de aandacht te vestigen op deze in onze
stad geboren geleerde, die in zijn tijd een hele beroemdheid was.
Steven Piggemoet omstreeks 1520 te Kampen geboren zijn." Zijn vader
was Hendrick Wijntgens, zijn moeder Gese Pigge, een zuster van de
reeds genoemde theoloog Albert Pigge.Waarschijnlijkuit bewondering
voorhun oom, noemden dekinderen uit dit huwelijk zich niet Wijntgens,
maar Pigge.Zowel Stevensvader alsmoeder behoorden tot de welgestel
den in Kampen. Leden van het geslacht Wijntgensblijken reeds in het
begin van de 15e eeuw te Kampen woonachtig te zijn. Een andere tak
van deze familie vestigde zich in de tweede helft van de 16e eeuw te
Kampen. Verscheidene leden van deze tak kregen bekendheid alsmunt
meesters in Overijssel.

1. Volledige titel: Themis Dea, seu de Lege Divina; Stephani Pighii Campensis ad
Ampliss. Antonium Perrenotum Cardinalem Granvellanum. Item, Mythologia .
eiusdem in quatuor anni partes, ab auctore recognita. Antverpiae, ex officina
Christophori Plantini: M.D. LXVIII.

2. Zie mijn opstel in de Kamper Almanak 1955-'56: Albert Pigge, een vermaard
Kampenaar, blz. 174, noot 21

3. J.H. Jongkees, Stephanus Winandus Pighius Campensis in Mededelingen van
het Nederlands Historisch Instituut te Rome, 3e reeks, deel VIII, blz. 119-
186.

4. H. de Vocht, Stephani Vinandi Pighii Epistolarum, Leuven 1959.
5. Hij stierf volgens zijn biograaf Winterus op vierenachtigjarige leeftijd.
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Stevens vader, Hendrick Wijntgens, was schipper en koopman; hij dreef
o.m. handel op de Oostzeelanden.v Stellig was hij iemand die in Kam
pen meetelde, want van 1509-1519 maakte Wijntgens deel uit van de
kleine Meente, in 1519 was hij lid van de grote Meente en vanaf dit jaar
tot zijn dood in 1532 had hij zitting in de Raad van Kampen."
Ook Stevens moeder, Gese Pigge, behoorde tot een invloedrijke familie
die, evenals haar mans geslacht, eerst in het begin van de 15e eeuw een
rol in onze stad ging spelen. Het is vrijwel zeker, dat de Pigge's oor
spronkelijk uit Drente kwamen." Als stamvaders van het kamper ge
slacht, beschouw ik Egbert Pigge, die in 1434 land in Mastenbroek
kocht.? Zonen van hem waren wellicht Albert Pigge en zijn zoon Steven
die in 1442 burgers van Kampen werden. 10 Hun voornamen correspon
deren met die der Drentse Pigge's in de 15e eeuw, evenals hun wapens.
De vermoedelijke vader van deze Gese Pigge (en dus ook van de theo
loog Albert) is waarschijnlijk Arent Pigge geweest die in 1493 (of reeds
eerder) lid werd van de kleine Meente en van 1519-1525 zitting had in
de grote Meente. 11 Hij werd in 1527 in de St.-Nicolaas- of Bovenkerk
te Kampen begraven. 12 Er zijn twee aanwijzingen, dat wij inderdaad
Arent Pigge als de vader van Gese mogen beschouwen. In de eerste
plaats was hij gehuwd met een zekere Alijt en het echtpaar Wijntgens
Pigge noemde een van zijn dochters eveneens Alijt. Verder blijkt dat
Hendrick Wijntgens en Arent Pigge compagnons waren, ook treden zij wel
op als dadings- of moetsoenslieden in geschillen.':' Wij hebben hier dus
waarschijnlijk te maken met schoon vader en schoonzoon. Uit het boven
staande volgt, dat ook Arent schipper en koopman is geweest, hetgeen
klopt met een mededeling van de theoloog Albert Pigge die ergens zegt,
dat zijn vader handel dreef op Rusland. 14

6. Uit het werk van R. Seeberg, Revaller Regesten, blijkt dat Arent Pigge
2-5-1511 als mede-compagnon genoemd wordt van Hendrick Wijntgens
en Hans van Epen. Vriend. mededeling van ir. G.L. Meesters te Utrecht.

7. G.A. Kampen, inv.Don I, nrs 275 en 282
8. Zie Kamper Almanak 1955-'56, bIz. 172 en 173. In de 15e eeuw moct zich

ook een tak der Piggc's in Zwolle hebben gevestigd, zoals uit het burgerboek
van deze stad uit de periode 1423-1657 blijkt. Een Albert Piggeverwerft hier
in 1436, een Johannes Pigge in 1441 het burgerrecht. Er zijn aanwijzingen,
dat ook deze personen uit Drente komen. In de 17e eeuw blijken in Drente
nog Pigge's te wonen.

9. J. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden in het Oude
archief van Kampen, deel V, nr CDLXX, bIz. 134.

10. G.A. Kampen, inv. Don I, nr 332 Burgerboek 1302-1469, fol. 116
11. G.A. Kampen, inv. Don I, nr 282 Inschrijvingsregister schepenen, raden en

meenten 1475-1599.
12. Idem
13. G.A. Kampen, inv. Don I, R.A. nr 79 d.d, 14-4-1521.
14. Zie Kamper Almanak 1955-'56, bIz. 17l.
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Stephanus Winandus Pighius (onbekende meester)
Museum De Waag,Deventer.
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Zoals reeds werd vermeld, stierf Hendrick Wijntgens in 1532. 15 Zijn
weduwe bleef toen met tenminste vijf kinderen achter, drie zonen:
Wijnolt, Steven en Hendrick, en twee dochters: Anna en Alijt. 16 Het
leeftijdsverschil tussen deze kinderen moet vrij groot zijn geweest. Van
Steven weten wij, dat hij in 1604 op ruim 84-jarigeleeftijd overleed. In
het sterfjaar van zijn vader zal hij dus een jaar of twaalf zijn geweest.
Maar zijn zuster Anna blijkt in 1536 reeds getrouwd te zijn met een
zekere Geert Grachtssen. 17
Na de dood van haar man, bleef de weduweWijntgensstelligniet onbe
middeld achter. Uit latere akten blijkt, dat zij minstens drie huizen in
eigendom heeft gehad, twee in. de Oude straat, waar destijds de beter
gesitueerden van Kampen woonden, 18,19 en een in de Boven-Nieuw
straat, hoek St. Jacobssteeg. 20 Het door haarzelf bewoonde huis in de
Oudestraat grensde aan de woning van Herman Kruser, de auteur van
het bekende 'Ontwerp-Stadsregt van Campen's' Tevensbezaten de Pig
ge's land in Mastenbroek en inkomsten uit twee vicarieen, namelijk uit
het St.-Barbara-altaar in de St.-Nicolaaskerk te Karnpen'" en uit het
St. Anna-altaar in de Sr.-Michaelskerkte Zwolle. 23
Wijkunnen alleen maar er naar gissenwat Gese Piggebewogen heeft om
enkele jaren na de dood van haar man, de opvoeding van haar twee
jongste zonen Steven en Hendrick toe te vertrouwen aan haar broer
Albert te Utrecht. Misschien is het de wens van deze zelf geweest om

15. G.A. Kampen, inv. Don I, nr 282 Inschrijvingsregister schepenen, raden en
meente enz. Bij Hendrick Wijntgens is zijn sterfjaar vermeld.

16. G.A. Kampen, inv. Don II, regest 1706 (biz. 564) Hierin worden genoemd
Anna Pigge, wed. Geerdt Grachtss, Hendrick Pigge, haar dochter Alijdt, ge
huwd met Pelgrom van Hardenstein, Steven en Wijnold Pigge.
Jongkees oppert de mogelijk, dat ook een Christina Wijntgens, gehuwd met
Dirck Oelbeke een dochter zou kunnen zijn van het echtpaar Pigge-Wijnt
gens. Deze veronderstelling is niet juist, Christina behoorde tot de muntmees
terstak.

17. G.A. Kampen, inv. Don I, R.A. nr 57 d.d. 29-5-1536 'Albert Pigge met zijn
zwager Gheert Krachtsz'.

18. G.A. Kampen, inv. Don I, R.A. nr 58 (2-7-1544, folio 47v 'huis in de Oud
straat, doorgaande in de Hofstraat'.

19. Idem, fo1. 129 d.d. 18-2-47 'huis in de Oude straat tussen Croesserhuis en
Jacob Neffken, goudsmid; loopt door tot aan de stads IJsselmuur'.

20. Idem R.A. nr 59 d.d. 21-3-1565, folio 158 v. 'huis met erf in de Nieuwstraat
op de hoek van de St. Jacobssteeg.

21. Uitgegeven door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis 1891.

22. R.E. Hattink, Acta visitationis diocesis Daventriensis ab Aegidio de Monte
factae (Werken O.R. en Gesch. Nr 17), biz. 27 en 201

23. Idem, biz. 134
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I Zegel van Egbert Pigge
(Archiefklooster Dikninge, inv. nr 156)
31 okt. 1412

II Zegel vanAlbert Pigge
(Archiefklooster Dikninge, inv, nr 58)
1 febr. 1421

I en Jl: De zegels van twee
Drentse Pigge's

III Zegel vande Kamper koopman
Arent Pigge
(G.A. Kampen, inv. Don 11.
Armenkamer Nr. 191)
29 augustus 1532
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zich over de twee vaderloze knapen te ontfermen, mogelijk heeft ook
een betere prae-universitaire stu die te Utrecht de doorslag gegeven. Ik
acht het zelfs niet uitgesloten, dat Gese zelf met de twee jongens naar
Utrecht is gegaan om het huishouden van haar broer, die geestelijke was,
te bestieren. Dit zou dan wei betekenen, dat haar overige kinderen to en
reeds op eigen benen konden staan.
Hoe dan ook, zeker is dat Steven en Hendrick in Utrecht bij een belang
rijk man in huis kwamen. Albert Pigge was in zijn tijd een der bekendste
katholieke theologen, een vurige verdediger van de Moederkerk en om
zijn scherpe, maar welversneden pen gevreesd door de Protestantse god
geleerden.P" Na lang in Italie te hebben vertoefd, waar hij bevriend was
met pausen en kardinalen, was deze Piggena zijn benoeming tot proost
van de St. -1anskerk te Utrecht omstreeks 1536 teruggekeerd naar de
Nederlanden. In de Domstad leefde Albert als een grand-seigneur.Hij
bewoonde een statig huis aan het St.-1anskerkhof gelegen, dat rijk ge
meubileerd was en voorzien van een goede wijnkelder. In de stallen
naast dit huis stonden 'twee castanye bruyn merrypeerden', een 'muyl'
en een 'henxtpeerd'. En dat was nog niet alles. Buiten de Weerdtpoort
had Piggenog de beschikking over de ridderhofstede Mijdrecht, waartoe
een hele veestapel behoorde.
in materieel opzicht zullen Steven en Hendrick in het huis van hun oom
dus wei niets te kort zijn gekomen. Niettemin had Albert Pigge on
danks zijn aanzienlijke inkomsten toch voortdurend geldzorgen, een ge
volg van zijn hoge, ja, te hoge levensstandaard. En hij was er de man
niet naar om deze te verheimelijken. Integendeel, Albert Piggehing zijn
financiele moeilijkheden graag aan de grote klok, miskend als hij zich
voelde, dat een man van zijn formaat niet 'onbezorgd' kon leven! Zijn
beide neven zullen, wat dit betreft, heel wat jeremiades van oomlief
hebben moeten aanhoren.
Een gezellig en gemoedelijk mens zal Albert niet zijn geweest. Een
groot deel van de dag en avond moet hij achter zijn schrijftafel hebben
doorgebracht, want juist in zijn Utrechtse tijd heeft deze Pigge zijn
hervormde tegenstanders, zoals Luther en Calvijn,op de meest militante
wijzebestreden. En geliefd in Utrecht was hij waarschijnlijkook niet. In
zijn brieven beklaagt hij zich voortdurend in de Domstad te moeten
omgaan met mensen die uitsluitend aan hun maag denken en met wie
geen behoorlijk gesprek is te voeren.
Maar ondanks zijn literaire beslommeringen, waarbij nog tal van reizen
in en buiten de Nederlanden kwamen, heeft oom Albert de opvoeding

24. Zie Kamper Almanak 1955-'56, biz. 169-213.
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van zijn beide neven toch niet verwaarloosd. Hij zond ze naar een
voortreffelijke Utrechtse onderwijsinstelling, de St. Hieronymusschool
achter de St.-Pieter 'in de Regenboogh'. Deze school was in 1474 door
de fratres hieronymini uit Delft gesticht, die op hun beurt waren voort
gekomen uit de Deventer school van Geert Grote.2:; De Hieronyni
mianen wijdden zich niet alleen aan volksonderwijs, maar leidden ook
op tot universitaire studie. In de eerste helft van de 16e eeuw was deze
Hieronymusschool niet alleen vermaard om haar uitstekende docenten,
maar ook om de vele geleerden die zij in de loop der jaren had voortge
bracht. Steven Pigge is er een van geweest. Zijn later zo grote belangstel
ling voor de Oudheid, zal hier vooral gewekt zijn geworden door do
centen als Macropodius (George van Langhveldtj.P'' een specialist op het
gebied der oude talen en het hebreeuws, en Lambertus Hortensius.?" een
tuinmanszoon uit Montfoort, die het yak geschiedenis onderwees. Maar
ook de invloed van zijn oom Albert mag niet onderschat worden. In diens
Leuvense studententijd had deze ook met de klassieken gedweept en
eerst later was in hem de theoloog ontwaakt.
Over de vorderingen der beide broers op de Utrechtse Hieronymus
school is niets bekend. Vast staat aileen, dat Steven zich op 28 augustus
1540 als student aan de Leuvense universiteit kon laten inschrijven. 28

Hij zal toen een jaar of twintig zijn geweest. Geen vroege student dus!
De universiteit van Leuven, gesticht in 1425, bloeide in de eerste helft
van de 16e eeuw als ooit te voren. Het aantal studenten bedroeg jaar
lijks een kleine drieduizend en zij stak met dit aantal de zoveel oudere
Sorbonne te Parijs naar de kroon. Niet aileen haar theologische faculteit
was beroemd, maar zij had haar vermaardheid tevens te danken als
centrum van het westeuropese humanisme. 29

Over het wezen van dit humanisme (niet te verwarren met het he den
daagse) is veel geschreven en een definitie van deze geestelijke stroming
die zich in de 14e eeuw voor het eerst in Italie manifesteerde, is moei
lijk te geven. In de tijd der Renaissance (weer zo'n moeilijk te omschrij
yen begrip) heeft het in ieder geval geleid tot een zeer intensieve bestu
dering der klassieke geschriften, en daarmee ook van de Griekse en
Romeinse cultuur. En dit niet, zoals in de Middeleeuwen veelal het
geval was, uitsluitend ter wille van de exegese, de bijbelverklaring, maar

25. A. Ekker, De Hieronyrnusschool te Utrecht; Utrecht 1863
26. Pigge zal deze geleerde wel hebben gckend, maar toen Macropodius in

Utrecht kwam, had Steven juist deze stad verlaten.
27. Geboren te Montfoort 1500 of 1501, gest. te Naarden 1574.
28. Jongkees, blz. 127
29. Een uitstekend overzicht van de geschiedenis der Leuvense universiteit in:

L. van der Essen, l'Universite de Louvain, BrusseIl945.
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in de eerste p1aats juist om de inhoud en geest van deze geschriften. De
humanisten waren de overtuiging toe gedaan, dat de schrijvers der Oud
heid een wezenlijke bijdrage konden 1everen tot een beter begrip van
eigentijdse prob1emen. Ret spreekt van ze1f, dat dit humanisme het
kritisch denken en de ze1fstandige ontplooiing van het individu, sterk
heeft bevorderd.
V66r de uitvinding van de boekdrukkunst was dit humanisme, zoa1s De
1a Fontaine Verwey 30 terecht zegt, slechts een aangelegenheid van de
'happy few', zoa1s vorsten en rijke pre1aten. Zij immers konden het
overschrijven van klassieke handschriften beta1en. Dank zij de uitvin
ding van Gutenberg (omstreeks 1450) kon de verspreiding van deze
oude handschriften op vee1grotere schaal plaats vinden. Desondanks is
dit 15e- en 16e eeuwse humanisme ook een elitaire stroming gebleven.
Zijn beoefenaars kwamen immersvoort uit de 0, zo dunne boyenlaag der
bevolking die lezen en schrijven kon, en ook de klassieke talen
beheerste. Run geschriften werden niet alleen in het latijn ge
drukt, maar onderling correspondeerden deze geletterden bij voorkeur
ook in deze taa1.
Ret is interessant na te gaan, hoe in de 15e en l6e eeuw de verhouding
tussen het humanisme en de R.K. Kerk is geweest. Deze nieuwe geestes
gesteldheid was voor deze Kerk in principe een gevaar. Zij bevorderde
immers het kritische denken en verdedigde het recht op een eigen me
ning van het individu, hetgeen stellig de risico van ondergraving der
katholieke dogma's en het kerkelijk recht, zoals deze in de Middel
eeuwen waren gegroeid, inhield.
Toch is aanvankelijk van een openlijk conflict tussen dit 15e en begin
16e eeuwse humanisme weinig te bespeuren. Hiervoor zijn verscheidene
oorzaken aan te wijzen.
Voorop moet gesteld worden, dat de humanisten in het algemeen, en in
de Nederlanden in het bijzonder, stellig geen ongodsdienstige mensen
waren. Integendeel, v66r het optreden van Luther waren zij vrijwe1allen
trouwe zonen van de Moederkerk, na de Hervorming soms oprechte
Protestanten. Hun kritiek op de kerkelijke toestanden was positief be
doeld, hun liefde voor de Oudheid betekende geen verering van het
heidendom.
Ook tilde de Kerk aan deze vaak felle kritiek niet a1te zwaar. De kans,
dat de grote massa hierdoor in negatieve zin beinvloed zou kunnen
worden, leek aanvankelijk niet groot. Deze kleine besloten groep van
ge1eerdenpub1iceerdeen correspondeerde immers hoofdzakelijk in het
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pers en Rebellen in de zestiende eeuw; Amsterdam 1975, biz. 14.



latijn, een taal die de grote vrijwel analfabete massa niet kon bereiken.
Daarbij kwam, dat tal van hoge geestelijken, zelfs pausen en kar
dinalen, in deze periode eveneens zo'n grote belangstelling voor de
Oudheid hadden, dat zij zich geestelijk nauw verwant met deze hurna
nisten voelden, hen daarom in dienst namen en zelfs begunstigen. Deze
begunstiging bestond vee1al in het verlenen van lucratieve kerkelijke
ereambten, zoals kanonikaten, prebenden en beneficien. En op haar
beurt was die materiele afhankelijkheid van de patroon voor menig
humanist een waarschuwing om het met zijn kritiek niet te bont te
maken, want van de pen aIleen kon men niet leven!
Dit laatste is wellicht een der oorzaken, dat verscheidene humanisten na
de Hervorming toch niet hebben willen of kunnen breken met de
R.K.kerk, hoe weI uit hun geschriften blijkt, dat zij weI degelijk sympa
thie voor de Nieuwe Leer hadden. Eerst wanneer Protestantse vorsten
hun beschermers worden en niet-katholieke universiteiten hen in staat
stellen om op redelijke wijze in hun levensonderhoud te voorzien (Lei
den!), zal een aantal kleur bekennen.
Eerst in de tweede helft van de 16e eeuw, wanneer met de zogenaamde
Contra Reformatie een nieuw tijdperk voor de R.K. kerk begint, gaat
deze in de katholieke landen stelling nemen tegen dit humanisme, dat
dan trouwens al van karakter is veranderd: het bestuderen der klassie
ken en van de Oudheid in haar geheel wordt dan doel op zichzelf, een
yak, men zou zelfs van een modeverschijnsel kunnen spreken. Zo kon de
Leuvense universiteit lange tijd een der brandpunten van het West-Euro
pese humanisme blijven en toch bekend staan om haar onwankelbare
trouw aan de Moederkerk. Haar theologische faculteit was in 1520 de
eerste die de leerstellingen van Luther verwierp en veroordeelde!
Dat juist Leuven zoveel geleerde humanist en heeft voortgebracht, is
vooral te danken geweest aan het in 1517 gestichte 'Collegium Trilin
gue', ook wel het 'College van de Drie Talen' of het 'College van Bus
leiden' genoemd. Hoofddoel van deze instelling was, zoals -de twee eer
ste namen al zeggen, het bestuderen van de twee klassieken talen, het
latijn en het grieks, benevens het hebreeuws. 31

Steven Piggeis een van de vurigste adepten van dit 'CollegiumTrilingue'
geweest en zonder overdrijving kan gezegd worden, dat de daaraan ver
bonden docenten, zoals de graecus Rutger Rescius,32 de latinist Petrus

31. Van der Essen, biz. 20 en 21
32. Rutger Rescius (Ressen), geb. te Maeseyck 2e helft 15e eeuw, gest. te Leuven

2 oct. 1545. Werd op aanbeveling van Erasmus aan het College der Drie
Talon verbonden. Vooral bekend als uitgever. .
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Nannius 33 en de hebraist Andreas Gennepius, 34 zijn latere leven en
werken als humanist toen reeds hebben bepaald.
Uit de Leuvense matrikelen blijkt, dat de jonge Pigge ondergebracht was
in het zogenaamde College van Standonck, dat in 1490 was gesticht
voor beursstudenten.V De bewoners van dit gebouw waren gedwongen
het habijt van Franciscus van Paulo te dragen, een Heilige voor wie de
stichter een grote bewondering koesterde. Hieruit kunnen wij conclu
deren, dat onze Steven het in Leuven niet breed heeft gehad - een wat
wonderlijke zaak aangezien noch zijn oom Albert, noch zijn moeder
zoals wij weten bepaald armlastig waren.
Of Pigge een briljant student is geweest, is de vraag. Wei promoveerde
hij op 15 maart 1543 als licentiaat in de 7 vrije kunsten, maar op de
ranglijst der 137 geslaagden, nam hij slechts de 113e plaats in. 36 Een
heel verschil met zijn oom Albert die, toen deze in 1509 dit examen
aflegde, niet alleen tot de allerbeste _groep studenten, de zogenaamde
'rigorosi' behcorde, maar tevens als primus van Leuven werd uitgeroe
pen. 37

Als verontschuldiging voor Stevens magere resultaat, zou misschien de
dood van zijn oom Albert op 29 december 1542 aangevoerd kunnen
worden.P" Dit overlijden, nog geen drie maanden voor zijn examen,
moet Steven niet alleen diep getroffen hebben, maar hem ook vele
zorgen hebben gebaard. Albert Pigge's financien leken immers na diens
dood danig in de war te zijn, zijn schulden overtroffen de baten en
slechts met moeite heeft Steven uit de nalatenschap een aantal niet-uit
gegeven manuscripten van zijn oom weten te redden.
Ook was de zomer van 1542 een roerige tijd voor Leuven geweest.
Tijdens een strooptocht door Brabant, deed de Geldersman Maarten van
Rossum een poging om zich van de stad meester te maken, hetgeen
hoofdzakelijk mislukte door het heldhaftige verzet der Leuvense stu
denten die naar de wapens grepen om hun stad te verdedigen. Allemaal
gebeurtenissen die een gevoelige jongeman als Steven ongetwijfeld be
lemmerd hebben om zich rustig op zijn examen voor te bereiden. Maar
dit zijn allemaal speculaties. Mogelijk is ook, dat Steven te veel aan
dacht heeft besteed aan de Oude Talen en de overige vakken wat ver
waarloosde. Geboemeld heeft hij stellig niet, dat lag niet in zijn aard.

33. Petrus Nannius (Nanningh), geb. te Alkmaar 1500, gest. te Leuven 31 juli
1557. Vertrok in 1537 naar Leuven en werd daar op I [ebr. 1539 hoogleraar.

34. Dr Andreas Gennep van Baelen.
35. Van der Essen, biz. 262 en 263
36. Jongkees, biz. 127
37. Kamper Almanak 1955-'56, biz. 173
38. Idem, biz. 194
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Enfin, hoe dan ook, in maart 1542 kreeg Pigge zijn bul, het verwerven
van de magistertitel was toen niet veel meer dan een formaliteit. De
grote vraag was toen natuurlijk: wat nu? Persoonlijke inkomsten had hij
vrijwel niet; vergeefs heeft hij getracht het thesaurierschap en kanonikaat
van de Domkerk, die oom Albert nog voor hem had gereserveerd, werke
lijk te bemachtigen. Een ander ging uiteindelijk met deze kerkelijke amb
ten strijken. Zes jaar lang schijnt Steven min of meer werkeloos te zijn
geweest, financieel vrijwel geheel afhankelijk van zijn moeder die ver
moedelijk daarom in de jaren 1544, '47 en '48 gedwongen was rente uit
haar huizen te verkopen.P? Zijn tijd zal hij verdeeld hebben tussen
Kampen, Utrecht en Den Haag. In de laatstgenoemde stad woonde zijn
inmiddels getrouwde broer Hendrick, die wij daar later als deurwaarder
bij het Hof van Holland zullen aantreffen.r'" Wellicht heeft deze Hen
drick hem in contact gebracht met de familie Van Wassenaer die interes
sante oudheden bezat, welke afkomstig heetten te ziin van de Britten
burg bij Katwijk. Zijn belangstelling voor de resten uit dit historische
verleden die men toen nog als Romeins beschouwde, toont al aan in
welke richting hij zich later vooral zal ontplooien.
Toch zou hij het nog, zij het ook posthuum, aan wijlen zijn oom Albert
te danken hebben, dat hij aan de slag kwam. Diens oude vriend kardi
naal Marcello Cervini was in 1548 hoofd van de Vaticaanse bibliotheek
en kunstverzameling geworderr en bleek bereid te zijn Steven in
dienst te nemen. En zo vertrok de jonge Pigge in 1548 of begin' 49 naar
Italie, waarmee een allang door hem gekoesterde wens in vervulling
ging. .
Want Italie was in die jaren het summum voor geleerden die archaeolo
gische belangstelling hadden. In vrijwel aIle Italiaanse steden, maar voor
al in Rome, werd vanaf het einde der 15e eeuw geweldig gebouwd,
waardoor tal van resten uit de Oudheid te voorschijn waren gekomen.
Systernatisch onderzoek van deze objecten kon niet uitblijven en zo
werden bijvoorbeeld reeds onder paus Julius II (1503-1513fde grondsla
gen gelegd voor de later zo beroemde Vaticaanse collectie van oud
heden. Deze 'archaeologische renaissance', zoals Jongkees haar aan
duidt, was in volle gang toen Pigge naar Italie reisde.
Toen Steven in Rome aankwam, zat de oude Paulus III nog op de
pauselijke troon. WeI was deze Farnese een ware maecenas, beschermer
van kunsten en wetenschappen, maar onder zijn pontificaat bespeurt
men toch, dat op kerkelijk gebied een verandering in de lucht zat. Na de

39. A. Kampen, inv. Don I R.A. nr. 58, fo!. 47v, 117 v, 129 en 155
40. G.A.'s Gravenhage R.A. inv. 331, fo!. 341. Vriendelijke mcdedeling van de

gem. archivaris aldaar.
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beruchte 'sacco di Roma', de afschuwelijke plundering van Rome in
1526 door soldaten van Karel V, ging het pausdom zijn taak wat serieu
zer opvatten. Een man als Paulus III bestreed met kracht de Hervor
ming, bevestigde de Orde der Jezuieten en opende in 1545 het Concilie
van Trente, dat uiteindelijk de stoot zou geventot de Contra Reforma
tie. In november 1549 zal Pigge de pornpeuze begrafenisvan deze paus
hebben meegemaakt en waarschijnlijk, als nuchtere Nederlander, zijn
ogen uitgekeken hebben bij de intronisatie van zijn opvolger Julius Ill.
In dit Rome, waar kunsten en wetenschappen nog steeds bloeiden en de
belangstellingvoor de Oudheid groot was, heeft Steven zich uitstekend
thuis gevoeld. Zijn patroon, kardinaal Cervini die hem o.m. de samen
stelling van een catagolus opdroeg, was niet aileen een geleerd, maar
ook een zeer beminnelijk man, en - uitzondering toen in die kringen -
tevens bekend om zijn vlekkeloze levenswandel.Hijmoet Piggeook veel
vrije tijd hebben gegund, die deze nuttig besteedde door het verzamelen
van oude handschriften, inscripties en munten. Op verzoek van Cervini
bundelde hij in 1554 de door hem verworven inscripties en schonk ze
aan zijn patroon onder de titel 'Inscriptionum Antiquarum Farrago'.
Niet alle waren echt; ook Steven is het slachtoffer geworden van de
.beruchte vervalseruit die jaren, Pirro Ligorio.
Enkele jaren voor Pigge's komst was in deze stad door Mario Delfini
een belangrijke ontdekking gedaan, namelijk van de later geheten Fasti
Capitolini, een lijst van consuls die het oude Rome hadden bestuurd.
Voor een man als Pigge 'gefundenes Fressen'. Gedurende zijn gehele
leven is hij door dezeFasti gebiologeerdgeweest.
Pigge is in Rome geen liefhebber van het frivole uitgaande leven ge
weest. De talrijke vrienden die hij in de Eeuwige stad maakte, waren
dan ook vrijwel allen gelijkgestemde geesten die evenals hij dweepten
met de Oudheid. Daar heeft hij voor het eerst de twee mannen ontmoet
die later zijn grote boezemvrienden zouden worden, AndreasMasius41
en Hendrik von der Recke.f? beiden uit het hertogdom Kleef afkom
stig. Tot zijn intimi behoorden verdei Johannes Visbroek,43 secretaris

41. Andreas Masius (Maes), geb. 20 nov. 1514 te Lennick bij Brussel, gest. 7 april
1573 te Zevenaar. Studeerde te Leuven. Groot kenner van de klassieke talen
en het Hebreeuws. Studeerde onder leiding van Wilhelm Postel, Arabisch.
Vestigde zich in 1538 in het hertogdom Kleef en was o.m. raadsheer van
Wilhelm III.

42. Heinrich von der Recke, drost van de Lijmers en eveneens te Zevenaar woon-
achtig.

43. Johannes Visbroeck (Visbrucus), in dienst van kardinaal Moroni.
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van kardinaal Moroni, de Haarlemmer Nicolaas Florentius en Anto
nius Morillon.r'" De laatstgenoemde introduceerde Steven bij de geleer
de kardinaal Rodolfo Pio di Carpi, die destijds de grootste verzameling
oudheden van geheel Rome bezat.
In de Eeuwige Stad heeft Pigge ook contact gehad met de schilder
Anton Mor (Antonio Moro), een leerling van Jan van Scorel die hij
waarschijnlijk nog uit zijn Utrechtse tijd kende. Jonkees' aarzelend ver
moeden, dat deze Antonius Mor tot de Kamper familie Morrhe zou
behoren, is zeker niet gewettigd. 45

Aangezien er slechts een brief van Piggeuit zijn eerste verblijf in Italie
bekend is, weten wij niet al te veel van deze periode in zijn leven. Ook
in Rome heeft hij het niet breed gehad, zijn honorarium was niet hoog,
zodat zijn moeder hem ook hier financieel moest steunen.
Pech had hij vooral, toen paus Julius III hem een rijke prebende toezeg
de in ruil voor een onuitgegeven handschrift van zijn oom Albert. De
paus hield zijn belofte niet. Ook andere hem toegezegde beneficien
gingenuiteindelijk, soms door eigen schuld, zijn neus voorbij.
In 1555 stierf Julius III en tot grote vreugde van Piggewerd zijn be
schermheer kardinaal Cervini diens opvolger. Hoe groot echter moet
zijn teleurstelling zijn geweest, toen deze MarcellusII na een pontificaat
van slechts 22 dagen plotseling stierf.
Van diens opvolger Paulus IV, als kardinaal reeds bekend om zijn
strengheid, had Steven weinig te verwachten. Hii raakte inderdaad ziin
aansteiling bij de Vaticaanse bibliotheek kwijt en was gedwongen nog
in dat zelfde jaar 1555 terug te keren naar de Nederlanden, even arm als
hij zesjaar geleden daaruit vertrokken was.
Lang bleef hij hier echter niet zonder betrekking. Zijn vriend Antonius
Morillon, nu bibliothecaris van Antoine Perronet, heer van Granvelle,
introduceerde hem bij deze hoge prelaat en invloedrijke politicus, en
wist te bewerken, dat deze Steven als afschrijvervan diens latijnse brie
ven in dienst nam.
In onze vaderlandse geschiedenis is Granvelle hoofdzakelijk bekend
door de politieke invloed die hij na de abdicatie van Karel V op Marga
retha van Parma, de landvoogdes in de Nederlanden, heeft gehad. Min
der bekend is, dat deze bisschop van Atrecht (later aartsbisschop van
Mechelen en kardinaal), niet aileen een bijzonder bekwaam staatsman is

44. Antonius Morillon, jongere broer van Maximiliaan Morillon, vicaris-generaal
van Granvelle. Antonius was niet alleen klassicus, maar ook een bekwaam
tekenaar!

45. De vage overeenkomst tussen de namen Mor en Morrhe is toevallig, Pigge
kende de familie Mor uit zijn Utrechtse tijd.
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geweest, maar ook een zeer ontwikkeld man met een grote belangstel
ling voor de Oudheid. 46 Granvellebezat in Brusseldan ook een prachti
ge bibliotheek en toen in 1556 Morillon plotseling stierf, volgde Pigge
hem op als beheerder van deze schitterende verzameling boeken en
handschriften. Hoog was zijn honorarium wel niet maar daar stond
tegenover, dat hij zich nu ongestoord aan de studie der klassieken kon
wijden en tevens goede hoop kon hebben, dat zijn nieuwe patroon hem
wel enige lucratieve kerkelijke ere-ambten zou bezorgen.
In zijn functie van bibliothecaris van Granvelle's bibliotheek, kwam
Piggeal heel spoedig in contact met een man die eveneens een belang
rijke rol in zijn leven zou spelen, namelijk met de beroemde l Se-eeuwse
Antwerpse drukker en vrijgeestChristoffel Plantin of Plantijn.
Deze Fransman van origine, had zich in 1546 in Antwerpen gevestigd
aanvankelijk als boekbinder van prachtbanden. Toen hij door een onge
luk zwaar gewond werd en daardoor niet meer in staat was zijn oor
spronkelijk beroep uit te oefenen, was Plantijn zich gaan toeleggen op
het drukken van boeken, waarmee hij zich al spoedig een grote faam
wist te verwerven.
De la Fontaine Verwey heeft er nog eens de aandacht op gevestigd,dat
Plantijn als drukker financieel in het zadel is gezet door Hendrick Ni
claes, de stichter van een merkwaardige l oe-eeuwsespiritualistische sek
te, het Huis der Liefde genaamd."? Zo moet diens bekendste werkDe
Spiegel der Gerechtheid tussen de jaren 1555 en 1560 in het geheim op
Plantijns persen zijn gedrukt.
De aanhangers van het Huis der Liefde gingen er van uit, dat men God
alleen door innerlijke ervaringkon leren kennen. De zichtbare Kerk met
haar instellingenen cerernonienwas van geen enkele betekenis, een ieder
mocht de bijbel naar eigen inzicht uitleggen. Hendrick Niclaes zelf,
een gefortuneerd wolkoopman en vermoedelijk in Munster geboren,
meende dat hij door God uitverkoren wasomvoorhet komende einde der
dingen als middelaar der Openbaring op te treden. In tegenstellingmet
de revolutionair gezinde Wederdopers, waren de aanhangers van het
Huis der Liefde zeer vreedzame lieden. Zijwensten geen enkele rol naar
buiten te spelen, hoedden zich er angstvalligvoor op te vallen en ge
droegen zich uiterlijk geheel volgenshet heersende geloof in hun wcon
plaats. Zeker is, dat Plantijn een aanhanger is geweest van het Huis der
Liefde,mogelijk ook Pigge'sgrote vriend AndreasMasius.
Voor de geschiedenisvan Kampen is het van belang, dat een der trouw-

46. Zie L.Voet, Plantin en de kring van Granvelle, in De Gulden Passer, 37e jaarg.
1559

47. De la Fontaine Verwey, bIz. 92 en 93
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ste aanhangers van het Huis der Liefde, de drukker Augustijn van Has
selt, een tijdlang in deze stad heeft gewerkt onder de naam van Augus
tijn boekprenter. Trouwens de pro feet Hendrick Niclaes zelf moet, na
dat hij in 1560 uit Emden moest vluchten, eveneens voor onbepaalde
tijd in Kampen verblijf hebben gehouden/" Een bewijs, dat deze sekte
ook in onze stad aanhangers heeft gehad.
Het spreekt haast wel vanzelf, dat een drukker als Plantijn die tevens
boekhandelaar was, aasde op de klandisie van Granvelle en zijn biblio
thecaris. Door bemiddeling van een gewezen tweede secretaris van Gran
velle, Jean Taffin geheten, werd dit contact tussen Plantijn en Pigge in
1558 tot stand gebracht. Opmerkelijk is daarbij, dat Taffin zijn betrek
king bij Granvelle had moeten opgeven, omdat hij tot het Calvinisme
was overgegaan. 49

Hoewel Pigge dit waarschijnlijk heel goed wist, ginghij toch op Taffin's
aanbod in om tussen hem en Plantijn te bemiddelen. En dit te gretiger,
omdat Tatfin hem voorspiegelde, dat de Antwerpse drukker wellicht
genegen zou zijn ook enige op stapel staande werken van Piggete druk
ken, zoals zijn TabulaMagistratiRomanorum en een werk van de Ro
meinse schrijverValeriusMaximus.Van de laatstgenoemde auteur bezat
Pigge een handschrift, dat hij de 'Codex Campensis' noemde, een bewijs
dat hij zijn geboortestad nog niet had vergeten.
Uit Plantijns correspondentie met Pigge blijkt, dat eerstgenoemde op
21 januari 1561 inderdaad toestemming heeft gekregen voor het druk
ken van de Tabula en op 10 october de laatste vellen ter correctie aan
Steven verzond. Indien het tot een uitgave is gekomen, moet deze ver
loren zijn gegaan. Voor het overigeresulteerde dit eerste contact tussen
Plantijn en Pigge in de aankoop van enige boeken, bestemd voor Gran
velle's bibliotheek. Deze kocht de Antwerpse drukker echter op de
beroemde Frankforter jaarmarkt. Trouwens, aan dit eerste contact
kwam vrij spoedig een einde. Plantijn geraakte in 1562 in ernstige moei
lijkheden! In dat jaar ontdekte namelijk de Overheid, dat op zijn persen
ketterse boeken waren gedrukt. Hierin had de reeds genoemde Taffin de
hand. Deze had namelijk weten te bewerkstelligen, dat Plantijn twee
drukkersgezellen, Jean d'Arras en Jean Cabaros, die beiden de Nieuwe
Leer waren toegedaan, in dienst had genomen. 50 Tijdens een opont-
48. Idem, bIz. 94, In juli 1561 blijkt Augustin in Kampen te zijn en op 4 sept.

van dat jaar wordt hij burger.
49. Deze Jean Taffin is niemand minder dan de bekende hofpredikant van Wil

lem de Zwijger, Ook zijn broer Jacques was een der vertrouwensmannen van
de Prins.

50. Zie voor Jean d'Arras en Jean Cabaros het artikel van C. de Clerq, Jean et
Jacques Taffin, Jean d'Arras et Christophe Plantin, in De Gulden Passer
36ejaarg.1958, biz. 125 e.v.
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houd in Parijs (Plantijn had hier klan ten die tevens linnengoed afnamen
van zijn vrouw Jeanne Riviere), schon den deze twee mann en Plantiins
vertrouwen en drukten op zijn persen verboden lectuur. d' Arras en
Cabaros werden gegrepen en Plantijns drukkerij en bezittingen werden
verbeurd verklaard. Toen zijn vrouw hem deze droeve tijding in Parijs
kwam brengen, reisde Plantijn onmiddellijk naar Kampen om de daar
wonende Hendrick Niclaes om hulp te vragen. 51 Waarschijnlijklogeerde
hij bij Augustijn van Hasselt. De duur van zijn verblijf in Kampen is
onbekend.
Plantijns drukkerij en inboedel werden voor een prix d'arni opgekocht
door enige hem welgezinde Antwerpse kooplui, waaronder de gebroe
ders Van Bombergen.
Vooral aan Granvelle heeft Plantijn het te danken gehad, dat hij zich na
enige jaren opnieuw als drukker in Antwerpen kon vestigen,waarna zijn
bedrijf tot zeer grote bloei kwam. Zijn relaties met het Huis der Liefde
bleven echter bestaan.
Maar niet aileen voor Plantijn, ook voor Piggeverschenen in die zestiger
jaren donkere wolken aan de horizon, al waren de moeilijkheden van
laatstgenoemde van een geheel andere aard.
Zijn patroon Granvelle werd in de Nederlanden steeds meer een onbe
mind man. Alsvoornaamste raadgevervan Margarethavan Parmahaalde
hij zich vooral de haat van de inheemse hoge adel op de hals, een haat .
die des te groter werd toen de Paus in 1560 de eerzuchtige staatsman
verhief tot aartsbisschop van Mechelenen hem een jaar later de waardig
heid van kardinaal verleende, Zoals bekend is, leidde dit gestook der
edelen in 1564 tot Granvelle's val. Toen ten slotte ook Margarethavan
Parma zich tegen hem keerde, gebood Philips II de kardinaal de Neder
landen te verlaten. Hij trok zich terug in zijn Bourgondischegeboorte
stad Besancon.
Pigge deelde Granvelle's ballingschap niet hij bleef te Brussel diens bi
bliotheek beheren. Aanvankelijk schijnt de kardinaal hem zijn honora
rium nog regelmatig te hebben uitbetaald, maar de geldzendingenstok
ten toen Granvelle, spoedig weer bij Philips in de gunst, in 1566 naar
Rome werd gezonden om daar de Spaanse belangen in Italie te behar
tigen. Het gevolgwas, dat Steven opnieuw in financiele moeilijkheden
dreigde te geraken, te meer daar van de door Granvelle beloofde bene
ficien, ook niets terecht kwam.
In deze jaren van onzekerheid, waarin hij als bibliothecaris min of meer
op de schopstoel zat, is zijn grote steun en toeverlaat Andreas Masius

51. De la Fontaine Verwey, biz. 153
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geweest. Deze geleerde was na veel reizen trekken ten slotte in het
hertogdom Kleef terecht gekomen en daar opgenomen in de Raad van
Wilhelm III. Na uit de geestelijke stand te zijn getreden, trad hij in 1558
in het huwelijk met Elsa up ten Haitzhovel, een nichtje van de invloed
rijke Heinrich von Wese. Pigge voerde niet aIleen een drukke correspon
den tie met Masius, maar ook was hij bij gelegenheid een graag geziene
gast op diens landgoed Borckens Hof, dat in het toen nog Kleefse
Zevenaar was gelegen.
Bij Masius stortte hij zijn hart uit: zijn problemen om zijn geschriften
gedrukt te krijgen, zijn financiele perikelen, zijn zorgen over de steeds
verwarder wordende politieke situatie in de Nederlanden. 't Liefst zou
hij weernaar Italic terugkeren, maar ook polste hij Masiusna Granvelle's
vertrek al voorzichtig of hertog Wilhelmhem wellicht in dienst zou wil
len nemen.
In deze moeilijke jaren denkt hij zelfs aan trouwen, ondanks het feit dat
hij al een flink eind over de veertig was. Het voorbeeld van Masius'
gelukkig huwelijk zal daarbij stellig een rol hebben gespeeld, maar in
zijn omstandigheden was een vrouw met geld waarschijnlijkook niet te
versmaden! Geluk in de liefde heeft Pigge echter niet gehad! Eerst
trachtte hij een oud vriendinnetje uit zijn Utrechtse jaren, dat weduwe
was geworden, aan de haak te slaan. Hij kreeg niet de kans haar als zijn
bruid naar het altaar te leiden; de dame in kwestie (haar naam is onbe
kend gebleven,in zijn correspondentie wordt zij als de 'vidua Trajectina'
aangeduid), yond Steven te min. Indien zij besloot te hertrouwen,
moest haar toekomstige man op zijn minst raadsheer zijn. Na dit echec,
schakelde Piggezijn vriend Masiusals huwelijksmakelaar in. Deze kwam
inderdaad al spoedig met twee mogelijke huwelijkskandidaten aanzet
ten. In de eerste plaats met een dame uit Wesel,kiesheidshalve in de
correspondentie als de Wezelse('Wesia') genaamd. Zij was volgens Ma
sius ruim veertig jaar oud, had een goed figuur, een scherp verstand en
bracht vermoedelijk een flinke bruidsschat mee. Er was echter wel een
maarbij! DeWezelsewas, zoals uit Masius' beschrijvingblijkt, zeer hard
horend en kon zich aIleen maar door middel van gebarentaal verstaan
baar maken. Ook kon ze lezen noch schrijven. Wij zullen wel mogen
aannemen, dat de arme vrouw doofstom geboren was. Geen wonder,
dat Steven, ondanks haar geld, ijlings van een dergelijke levensgezellin
afzag.
De andere kandidate, door Masiusvoorgesteld, was een meisje uit Em
merik, de 'Embrecensis'! Als eventuele bruid heel wat aanlokkelijker:
niet ver over de twintig en eveneens goed voor een aanzienlijke bruids
schat. Steven zou nog vele kinderen bij haar kunnen krijgen, voorspelde
Masius. Of Pigge op zijn leeftijd daar nu zo naar haakte, is een andere
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vraag. Maar helaas, evenals de Utrechtse, voelde deze Emmerikse niets
voor een huwelijk met Steven: ze yond hemveel te oud. Ten slotte zou
Pigge nog een kansje wagen bij de dochter van een van zijn Brusselse
kennissen, Odet de Viron. Maar ook de .Vironiana" bedankte blijkbaar
voor de eer en toen waren Pigge's huwelijksplannen voorgoed van de
baan. Hij trad later zelfs in de geestelijke stand!
Zoals reeds is vermeld, benauwde de politieke situatie in de Nederlan
den hem meer en meer. Geen wonder, na Granvelle's vertrek was er in
deze gewesten geen sprake van een krachtig bestuur. Noch de hoge adel,
noch de landvoogdes bleken in staat te zijn behoorlijk leiding te geven.
En Philips II voelde er niets voor om hier zelf orde op zaken te komen
stellen, hoezeer ook het binnendringen van het Calvinisme, vooral in de
zuidelijke delen der Nederlanden, hem verontrustte.
De born barstte, toen in augustus 1566 de beeldenstorm plotseling door
een groot deel der Lage Landen raasde. Eerst toen besloot de koning
hardhandig in te grijpen en zond hij zijn beste veldheer, de hertog van
Alva, met een leger naar dit deel van zijn rijk.
De komst van Alva en de daarop volgende dominerende rol der Span
jaarden in de Nederlanden, heeft Pigge diep geschokt. Hoewel zelf goed
katholiek en gezagsgetrouw, maar op godsdienstig gebied stellig geen
fanaticus zoals zijn oom Albert, was hij, zoals zovele R.K. Nederlanders
in die tijd, geen vriend van de Spanjaarden. Integendeel, hij had ronduit
het land aan deze vreemdelingen die nu hier het hele bestuur gingen
controleren, geen rekening hielden met de aloude privileges en een ieder
bloedig vervolgden die zij van ketterij of rebellie verdachten. Zijn grote
afkeer van de Spanjaarden wordt door het volgende goed gei1lustreerd.
Toen de Spanjaard Franco Ivara hem in 1569 verzocht zijn twee
zonen naar Italie te begeleiden, sloeg Steven dit aanbod reso
luut af. Een besluit, dat hem toch zeker bijzonder zwaar gevallen moet
zijn, we weten hoe zijn hart nog steeds naar dit land trok. Maar in
gezelschap van twee jonge Spanjaarden, dat nooit!
In deze jaren is zijn hoop nog steeds op Granvelle gevestigd die in Rome
een zeer belangrijk man was geworden en als Spaans gezant er o.m. in
geslaagd was een grote coalitie tegen de Turken tot stand te brengen. De
slag bij Lepanto in 1571, waarbij de Turkse vloot verpletterd werd, was
de kroon op dat werk.
Geheel vergeten was de kardinaal zijn Brusselse bibliothecaris nog niet.
Zo stelde hij Steven een ferculum in Xanten in het vooruitzicht. Ten
einde nogmaals de aandacht op zijn persoon te vestigen, zond Pigge hem
in 1568 als Nieuwjaarscadeautje, de reeds in het begin van dit opstel
genoemde uitgave van de Themis Dea, waarin tevens was opgenomen
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een heruitgave van zijn Mythologia, in 1559 voor het eerst gedrukt bij
Mart. Verhasselt te Leuven. 51 a
De Themis Dea schreef Pigge naar aanleiding van een herme die eens
eigendom was van kardinaal Carpi in Rome, de Mythologia is een ver
handeling over een Romeinse vaas die destijds in het bezit was van
Granvelle. De illustraties in dit boekwerkje werden verzorgd door Peter
van der Borcht en Anthony van Leest.
Jongkees karakteriseert de Themis Dea en de Mythologia ais een voor
ons ongenietbaar produkt van die tijd, maar destijds toespijs voor ge
Ieerden. Ondanks hun gebreken behoren beide verhandelingen toch vo1-
gens hem tot een der vroegste werken op het gebied der wetenschap
pelijke mythologie.V Antiquarisch is deze Plantijndruk uit 1568, die
Steven geheel op eigen kosten liet drukken, natuurlijk bijzonder interes
sant en het verheugt mij dan ook dit gave boekje voor het Walkate
Archief te hebben kunnen aankopen.
Na zo de kardinaal wat honing om de mond te hebben gesmeerd, ver
zocht Pigge Granvelle in het najaar van 1568 in aanmerking te mogen
komen voor een kanonikaat van de O.L.V.-kerk te Antwerpen. Maar hij
had opnieuw geen geluk! In een schrijven, gedateerd 14 december van
hetzelfde jaar, antwoordde Granvelle hem, dat tot zijn spijt in deze
vacature reeds was voorzien. Op aandringen van Alva was dit ambt aan
de Spanjaard Vargas gegeven. WeI beloofde hij zijn medewerking om
Pigge, indien daar een vacature kwam, een plaats in het kapittel van de
St.-Victorskerk te Xanten te bezorgen.
Erg hoopvol klonk dit alles dus niet en Steven zal weI razend zijn
geweest, dat een Spanjaard, en dan nog weI de beruchte Vargas, hem
met het kanonikaat van de O.L.V.-kerk in Antwerpen net voor was
geweest.
In 1567 stierf zijn moeder van wie hij veel gehouden moet hebben. 53

Waarschijnlijk liet zij haar kinderen toch nog een aardig sommetje na.
WeI had zij in 1565 twee van haar huizen verkocht, waarvan een aan
haar schoonzoon Gerrit Grachtssen, 54 maar na haar dood was er nog
een huis te verdelen, benevens land in Mastenbroek en de opbrengst van
twee vicarien. Daar er moeilijkheden over de verdeling van haar erfenis
ontstonden, weten we, dat Stevens oudste broer ten minste f 600 ontving
en dat het land in Mastenbroek voorlopig gemeenschappelijk eigendom

51a. De godin Themis was de dochter van Uranus en Gaea. Zij had drie dochters,
de Horae, verwekt door Jupiter.

52. Jongkees, biz. 153.
53. G.A. Kampen, Begraafboek Bovenkerk (1567: een berucht pestjaar!).
54. G.A. Kampen inv. Don I, R.A. 59, fo!. 158 en 158 v.
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bleef. ss Onze Pigge zal niet veel minder hebben gekregen hetgeen, gelet
op zijn omstandigheden, hem zeer welkom zal zijn geweest. Wei zal hij
dit kapitaaltje na zijn moeders overlijden voortdurend hebben zien slin
ken en na 1567 lezen wij dan ook hoe hij, frequenter dan ooit te voren,
er bij zijn vriend Masius op aandringt dat deze bij de Kleefse hertog een
goed woordje voor hem zou doen.
En hierbij was hij aan het goede adres! Masius was in Kleef een invloed
rijk man met uitstekende relaties. In de eerste plaats was hij goed be
vriend met Heinrich Bars, gen. Olisleger, de almachtige kanselier van het
hertogdom. Deze zond Masius in 1567 als een der Kleefse gezanten naar
Brussel om daar Alva te begroeten. Een delicate opdracht! Verder be
hoorden tot zijn intimi twee andere Kleefse raden die evenals Masius in
Zevenaar woonden, namelijk Heinrich von Wese en Heinrich von der
Recke. De 'III viri' worden ze wei in Pigge's brieven genoemd.
Persoonlijk had Pigge nog een andere waardevolle introductie bij het
Kleefse hof. Zijn oud-stadgenoot en de vroegere buurman van de familie
Wijntgens-Pigge, Dr Herman Kruser, was zowel raad als lijfarts van Wil
helm III. S6 Laatstgenoemde was in 1552 door een beroerte getroffen
en sindsdien bij tijden zwak van geest.
En inderdaad, al deze belangrijke mannen zijn erin geslaagdSteven een
betrekking in Kleef te bezorgen. In 1570 verzocht de hertog hem zijn
oudste zoon Karl Friedrich alsmentor op diens voorgenomen grote reis
naar Oostenrijk, Italie en Frankrijk te vergezellen. In Italie zou Pigge
tevens als tolk en reisleidermoeten optreden.
Deze reis van de jonge, eerst 17-jarige prins, had een tweeledig doe!.
Aangezien zijn moeder een Habsburgse was (een dochter van keizer
Ferdinand I) werd het tijd, dat hij eens kennis maakte met zijn vele
Duitse verwanten. Daarnaast was een reis naar Italic, 't liefst onder
leiding van een klassiek gevormd pedagoog, in die jaren een noodzake
lijk onderdeel der opvoeding van een jongeman van goeden huize.
Maar deze grand-tour van Karl Friedrich en zelfs de benoeming van
Piggetot diensmentor, had ook nog een politieke achtergrond! S7 Her
tog Wilhelmwas eens de grote tegenstander van Karel V geweest. Na de
dood van Karel van Gelre in 1537, meende zowel hij als de keizer
aanspraak te kunnen maken op de opengevallen troon van Gelre. In de
55. Idem. R.A. nr 81, foL 232
56. Dr Herman Cruser (Croeser), geb, te Kampen 1510, gest. 23 dec. 1574 te Ko

ningsbergen. Waso.m. Iijfarts van Karelvan Gelre en na diens dood Iijfarts en
raadsheer vanWilhelm III van Kleef.

57. Max Lossen, Der Kolnische Krieg, biz. 233-285. Gotha 1882. Jongkees kent
blijkbaar niet de rol die het coadjuurschap van Johann Wilhelm heeft ge
speeld bij het bezoek aan Rome van Karl Friedrich.
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daarop volgende strijd tussen de twee pretendenten, had Wilhelm niet
geschroomd de hulp van Frankrijk in te roepen en zelfs getracht de
Duitse Protestantse vorsten, verenigd in het Schmalkaldisch Verbond,
voor zijn zaak te interesseren. Zelfs hield men in die jaren ernstig reke
ning met de mogelijkheid, dat de hertog over zou kunnen gaan naar het
Protestantisme.
Wilhelm was niet opgewassen tegen Karel V en moest deze in 1543 als
hertog van Gelre erkennen. Zijn daarna gesloten huwelijk met een Habs
burgse prinses scheen een waarborg te zijn, dat hij zich definitief bij het
verlies van Gelre had neergelegd en ook het katholieke geloof trouw zou
blijven. Maar vooral van het laatste was men tech niet zo geheel zeker.
Wilhelm bleef sympathie koesteren voor de Protestanten en nam bij
voorbeeld het Heilig Avondmaal in tweeerlei gestalte (brood en wijn)
tot zich. Ook maakte hij geen bezwaar tegen een huwelijk van zijn
dochters met Protestantse vorsten. En toen de opstand in de Lage Lan
den uitbrak, zag men in Madrid en Brussel met grote zorg, hoe tal van
Nederlanders die om politieke redenen of om des geloofs wille hun land
waren ontvlucht, in het aangrenzende Kleef een veilige wijkplaats von
den. Kortom, het wantrouwen tegen de politieke bedoelingen van de
Kleefse vorst en de twijfel aangaande de zuiverheid van zijn geloof,
laaiden weer op.
Maar zowel de Paus als de Spaanse Habsburgers was er alles aan gelegen,
dat de hertog zijn geloof niet verzaakte en Kleef neutraal bleef. Teveel
Duitse vorsten waren reeds tot het Protestantisme over gegaan en daad
werkelijke Kleefse steun aan de Nederlandse rebellen was natuurlijk
zeer ongewenst!
Rome en Madrid hadden daarbij een sterke troef in handen! Hertog
Wilhelm wenste vurig, hoofdzakelijk om politieke redenen, dat zijn
tweede zoon Johann Wilhelm coadjutor van de ziekelijke bisschop van
het aangrenzende Munster zou worden. Oat deze knaap, toen de onder
handelingen over een dergelijke opvolging met het Munsterse kapittel
begonnen, pas negen jaar oud was, behoefde geen bezwaar te zijn. WeI
de dubieuze houding van zijn vader in geloofszaken en diens streven zijn
beide zonen tolerantie ten opzichte van andersdenkenden in te prenten.
Toch wisten de Kleefse diplomaten in Munster te bereiken, dat daar
Johann Wilhelm als coadjutor van de ziekelijke bisschop werd aanvaard.
WeI werd geeist, dat de prins in de geestelijke stand zou treden en in het
vervolg streng-katholiek zou worden opgevoed. Ondanks deze garanties
bleef paus Gregorius VIII aarzelen zijn zegen aan deze opvolging te
geven. Hij wenste tevens zekerheid, dat ook in Kleef een Roomse dynas
tie zou blijven regeren; het bisdom Munster grensde immers aan Kleef!
Het was daarom zaak hem te overtuigen, dat ook de Kleefse troon-
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opvolger zijn katholiek geloof nimmer zou verzaken. Deze mogelijk
heid deed zich voor toen Gregorius aIle katholieke Duitse vorsten, dus
ook Wilhelm van Kleef, uitnodigde om in 1575 in Rome de plechtige
opening van het Heilige Jaar bij te wonen. Om gezondheidsredenenwas
de Kleefsehertog zelf niet in staat deze uitnodiging te aanvaarden,maar
het hoofd van de katholieke partij in Kleef, Werner von Gymnich,
achtte dit een uitgezochte gelegenheid om Karl Friedrich, als represen
tant van zijn vader, tijdens diens grote Europese reis ook naar Rome te
laten gaan. Indien deze jongeman daar een goede indruk op de Paus
maakte, ook wat de zuiverheid van zijn geloof betreft, was de opvolging
van zijn broertje in Munster vrijwel zeker. En zo werd besloten, dat de
Kleefse kroonprins na zijn bezoek aan Oostenrijk, ook de plechtigheden
in Rome zou bijwonen. Om deze goede indruk op de Paus te maken,
moest het gevolgvan de prins natuurlijk uitsluitend uit goed-katholieke
personen bestaan en was de keuze van zijn mentor tijdens deze reis
onder deze omstandigheden, een uiterst delicate kwestie. De man
moest, behalveklassiek gevormd, onverdacht katholiek zijn, maar hertog
Wilhelmvoeldeer niets voor zijn zoon toe te vertrouwen aan een roomse
fanaticus en een vriend der Spanjaarden. En zo werd zowel voor de
hertog als voor Von Gymnich de goed-katholieke, maar tolerante en
anti-Spaansgezinde humanist Steven Pigge de aangewezen persoon om
,Karl Friedrich op zijn reis te begeleiden, Dat Piggehet Italiaans beheer
ste, was natuurlijk ook een punt in zijn voordeel. _
Dank zij Masius, zal Steven wel op de hoogte zijn geweest van al deze
intriges achter de schermen. Of ze hem erg hebben geinteresseerd is de
vraag; voor hem was hoofdzaak, dat hij vaste voet aan het KleefseHof
had gekregen en bovenal, dat hij zijn geliefd Italie zou terug zien. Hij
bood Granvelle zijn ontslag en verliet op 30 augustus Brussel. In Ant
werpen zette hij zijn bezittingen op een boot naar Kampen, regelde in
zijn geboortestad enige familiezaken en reisde van daaruit naar Kleef.
Hier maakte hij wellicht voor het eerst kennis met zijn toekomstige
pupil, een aardige, goed-opgevoedeen sportievejongernan.
Pigge's lotgevallen tijdens zijn Oostenrijkse en Italiaanse reis, kennen
wij voornamelijk uit zijn later gepubliceerd werkHercules Prodicius. S8
Dit is zowel een boeiende reisbeschrijvingals een verheerlijking van de
aan zijn zorgen toevertrouwde pupil, wiens leven zo voortijdig in
Rome afgebroken zou worden, Het volgende is hoofdzakelijk aan Jong
kees' voortreffelijk artikeI in de Mededelingenvan het Nederl.Hist.Insti
tuut te Rome ontleend.
58, Het woord prodicius betekent op zich zelf zoveel als verdediger van recht en

rcchtvaardigheid. Mogelijk heeft Pigge gedacht aan het werk van de Griekse
sofist Prodicus, die de Keus van Hercules schreef.
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Vergezeld door een groot gevolg, waaronder de kanselier von Gymnich
en de hofmaarschalk Arnold von Wachtendonck (wiens zoon Pigge ook
onder zijn hoede zou nemen), vertrok Karl Friedrich midden october
1571 uit de hertogelijke residentie Dusseldorf. Twintig goed gewapende
miters moesten de stoet onderweg tegen overvallen beschermen. Eerst
na vijf weken bereikte men de Oostenrijkse hoofdstad, waar de prins
luisterrijk door het Hof werd ingehaald.
Na de troonafstand van Karel V was diens rijk in tweeen gesplitst. Ka
rels zoon Philips kreeg Spanje, de Nederlanden en de Italiaanse en over
zeese bezittingen. De jongere broer van de keizer, Ferdinand, werd
keizer van Duitsland en erfde de Oostenrijkse bezittingen. Nog voor dat
Ferdinand keizer werd, was tevens bepaald, dat Ferdinands oudste zoon
Maximiliaan II later aileen Oostenrijk, Bohemen, Hongarije en de Duitse
keizerskroon zou erven, maar Tirol, Stiermarken, Krain en Karinthie aan
jongere zonen zou toevallen.
Tijdens het bezoek van hun Kleefse gast, regeerde over Oostenrijk Maxi
miliaan II die gehuwd was met een dochter van Karel V. Dit echtpaar
heeft niet minder dan elf kinderen gehad, Karl Friedrich had dan ook
heel wat familiebezoeken af te steken die meestal met grote feestelijk
heden gepaard gingen. Daarnaast moesten hij en de jonge Von Wachten
donck echter ook dageJijks de lessen van Pigge volgen: 's morgens van
7-9 algemene geschiedenis, 's middags van 1-3 latijn. Ook het gods
dienstonderwijs werd niet vergeten, waarbij aileen zuiver katholieke
leerboeken werden gebruikt. Een lastige leerling was Karl Friedrich, van
jongsafaan door zijn vader aan tucht gewend, niet, wel liet zijn leergie
righeid te wensen over. En in hun element waren de sportieve prins en
zijn weinig snuggere kameraad (Pigge vergeleek deze met het bodem
loze vat der Danaiden) pas wanneer zij zich onder leiding van Von Gym
nich mochten bekwamen in de wapenhandel of te paard op jacht gin
gen. Maar ondanks zijn sportieve aard, had Karl Friedrich toch een
zwak gestel en reeds in Wenen gaf zijn gezondheid reden tot bezorgd
heid.
Steven zal zijn lessen wel hebben stopgezet, toen zijn pupil in Presburg
de grote feestelijkheden mocht bijwonen die gegeven werden ter ere van
de kroning van Maximiliaans zoon Rudolf tot koning van Hongarije.
(Feitelijk had dit te Boedapest moeten plaats vinden, maar deze stad
was nog in handen der Turken.) Hierbij speelde ook Karl Friedrich een rol.
Tijdens een maskerade verscheen hij als Princeps Juventus en werd ver
gezeld door een aantal symbolische figuren. Vanzelfsprekend een be
denksel van de klassicus Pigge die niet weinig trots was op het succes,
dat de voorstelling oogstte.
In zijn vrije tijd zocht Steven natuurlijk contact met de toen in Wenen
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verblijvende humanisten. En dat waren er nogal wat, want keizer Maxi
miliaan was een tolerant man die in zijn jonge jaren zelfs de Hervorming
goed gezind was geweest. Zo trof Pigge in de Oostenrijkse hoofdstad
bijvoorbeeld de toen reeds beroemde Carolus Clusius 59 aan, die even als
hijzelf in Leuven had gestudeerd en door Maximiliaan naar Wenenwas
gehaald om een tuin voor geneeskrachtige kruiden aan te leggen. Het
deerde noch de keizer, noch Pigge,dat ClusiusCalvinistwas.
Ook de vermaarde Justus Lipsius60 ontmoette hij daar, zij het maar
kort, na een verblijf van zes weken aan Maximiliaanshof, vertrok deze
geleerde alweer naar elders. Intensiever was zijn contact met Augerius
Busbequius,61 praeceptor van de aartshertogen Matthias en Maximi
liaan. Deze was in het bezit van een belangrijk afschrift, de Latijnse
tekst van de Res Gestae van keizer Augustus. Van Busbeke vertelde
hem, dat wellicht de keizerlijke gezant te Constantinopel, Karel Rym,
hem weI tegen betaling, een tweede afschrift van deze inscriptie zou
kunnen bezorgen. Enkele dagen voor zijn vertrek uit Wenen werd
Stevens wens om deze te bezitten inderdaad vervuld.Aan een publicatie
is hij echter nooit toe gekomen. -
Dank zij berichten uit Dusseldorf, brieven van Masius en inlichtingen
van de, zoals gewoonlijk uitstekend geinformeerde, Franse gezant in
Wenen, bleef Pigge ook goed op de hoogte met de schokkende gebeur-
, tenissen die in de jaren 1572 en '73 in de Nederlanden plaats vonden.
Hij hoort van de opstand in het Noorden, de wraaktocht van Alvamet
de moordpartijen in Mechelen, Zutphen en Naarden, de belegeringvan
Haarlem en de overgave van deze stad. Zijn oordeel over dit alles is
typerend voor zijn persoonlijkheid: zij die verzet plegen zijn opstande
lingen, want het gezag van de koning moet geeerbiedigdworden. Maar
het is verkeerd dit verzet te doen breken door de zo gehate Spanjaarden.
De katholieke godsdienst is de enige ware religie, maar bloedige ver
volgingenvan ketters zijn in strijd met de menselijke waardigheid.
In deze jaren moet hij ook verscheidenen brieven van zijn Kamper
familieleden hebben ontvangen. Het nieuws, dat zijn geboortestad voor

59. Carolus Clusius (Charles de l'Ecluse), geb. te Atrecht 19 febr, 1526, gest. te
Leiden 4 april 1609. Grondlegger van de beschrijvende plantkunde in de
16e eeuw. Vanaf 1593 hoogleraar te Leiden.

60. Justus Lipsius (Lips), geb. te Overijssche in Brabant, gest. 24 maart 1606 te
Leuven. Zou aanvankelijk Jezuiet worden. Na veel omzwervingen werd deze
veelzijdige geleerde in 1578 hoogleraar te Leiden. Hij verzoende zich in 1591
met de R.K.-kerk en werd daarna hoogleraar te Leuven.

61. Augeruis Busbequius (Ogier Ghijselinck, heer van Busbeek), geb. 1522 te
Commines, gest. te Parijs 28 oct. 1592. Was o.a. in dienst van keizer Ferdi
nand I van Oostenrijk en keizerlijk gezant te Istam boe!. Later grootmeester
van koningin Elisabeth, echtgenote van Karel IX van Frankrijk,

194



het eerst in haar geschiedenis werd ingenomen en dan nog wel door de
feUe Calvinist Willem van den Bergh, grijpt hem bijzonder aan. Zijn
neefje van zusterskant, waarschijnlijk Henrick Crachtssen, geeft hij een
geduchte veeg uit de pan omdat deze lafhartig zijn moeder en zuster in
de steek had gelaten en naar Masius was gevlucht. Zijn door alle ge
beurtenissen in paniek geraakte broer Hendrick in Den Haag, bezweert
hij zijn plicht niet te verzaken, trouw te blijven aan de koning en niet
uit de Nederlanden te vluchten, zoals deze van plan scheen te zijn. Kort
daarop moet hij diens doodstijding hebben ontvangen.
En wat zal er in hem zijn omgegaan, toen hij bericht kreeg, dat op
7 april 1573 in Zevenaar na een langdurige ziekte Andreas Masius was
overleden. Het moet voor Steven een hele troost zijn geweest daarbij
tevens te vernemen, dat deze grate vriend, wiens vrije opvattingen hij
maar al te goed kende, als een gelovig katholiek (althans voor de buiten
wereld) gestorven was.
Maar al deze zorgen schudde hij van zich af toen, na een verblijf van
bijna drie jaren het Oostenrijkse familiebezoek ten einde was en de reis
naar Italie via Innsbruck en de Brennerpas werd aanvaard.
Toen hij voor de tweede maal in zijn leven de Italiaanse bodem betrad,
deed Pigge een voetval en vloeiden zowaar passende versregels uit zijn
mond.
Maar Rome was toen nog ver en het gezelschap had geen haast. De prins
moest ook op deze tocht zoveel mogelijk interessante steden en zaken
bezichtigen.
Eerst ging het in de richting Venetie. In deze stad bereikte Karl Fried
rich de officiele uitnodiging van de Paus om de opening van het Heilig
Jaar bij te wonen. Steven werd daar vooral geboeid door de bedrijvig
heid in het arsenaal, een bewijs dat hij wel degelijk ook oog had voor
eigentijdse zaken. Zo danken wij aan hem eveneens een levendige be
schrijving van het mechanische muntbedrijf in het Oostenrijkse Hall
(Tirol had destijds rijke zilvermijnen) en van de glasblazerijen in het
Italiaanse stadje Murano. -
Stellig ook op aandrang van Pigge, werd het in de nabijheid van Venetie
gelegen Aquileia bezocht, in de Romeinse keizertijd eens een rijke
koopmansstad, toen weI 'het tweede Rome' genoemd. Koortsachtig
zocht hij daar naar oude inscripties en munten en goedmoedig dreven
zijn medereizigers de spot met hem als hij beweerde, dat iedere nieuwe
vondst hem wel een ducaat waard was.
Na Padua, Verona en Mantua te hebben aangedaan, bereikte het gezel
schap ten slotte Milaan, Voor de grap kwamen de prins en zijn gevolg
incognito de stad binnen en Karl Friedrich had dolle pret toen daardoor
hun bagage streng door de douane werd gevisiteerd. Maar de volgende
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dag kwam de Spaanse gouverneur in persoon in de herberg waar men
was afgestapt, zijn opwachting maken.
Na Milaan uitgebreid te hebben bezichtigd (Pigge zag meermalen kans er
op z'n eentje tussen uit te knijpen) ging het weer Oostwaarts in de
richting van de kust. In Bologna, Europa's oudste universiteitsstad,
werd Karl Friedrich uitgeroepen tot beschermheer van de 'Natio Ger
manico'. Met kanongebulder werd de Kleefse hertog in Ferrara ontvan
gen. Daar regeerde Alfonso d'Este, de laatste telg uit een vermaard en
kunstzinnig geslacht. Na zijn dood zou dit pauselijke leen voorgoed bij
de Kerkelijke Staat worden ingelijfd.
Interessant was natuurlijk ook Ravenna, een der oudste Italiaanse ste
den en in de 5de eeuw zetel van verscheidene West-Romeinse keizers,
later van Oost-Gotische koningen en de zogenaamde Exarchen. Pigge
had hier meer belangstelling voor het graf van Theodorik de Grote, dan
voor de prachtige oude kerken met hun vroeg-Christelijke mozaieken.
Midden december, na een lange tocht door de Appenijnen, bereikte de
stoet eindelijk Rome, nog juist op tijd om de opening van het Heilig
Jaar te kunnen bijwonen. De Paus ontving zijn hoge gast - niet zonder
politieke bijbedoelingen - bijzonder hartelijk en bracht hem onder in
de Belvedere, het oude landhuis van Innocentius VIII.
En zo zag Steven na vele jaren opnieuw de hoofdstad van de Kerkelijke
Staat terug. fIij zal Rome alleen maar grootser en schoner gevonden
hebben. Maar het geestelijke klimaat was er wel veranderd! Het Concilie
van Trente en de Contra Reformatie deden nu ook hier hun invloed
gelden. Strengere pausen, meestal van eenvoudige afkomst, had den de
plaats ingenomen van levensgenieters als Alexander VI en Julius III.
Jezuieten, Dominicanen en Theatijnen beheersten de Curie. En deze
strenge orden staken hun afkeer van het Humanisme en de daarmee
gepaard gaande verheerlijking van de heidense Oudheid, niet onder stoe
len en banken. De inquisitie was ook hier het gevreesde wapen van de
Kerk.
Bouwlustig, evenals hun voorgangers, waren deze pausen uit de tweede
helft van de 16e eeuw, nog wel, maar ook in de architectuur bespeurde
men deze veranderde mentaliteit. De barok begon steeds meer de zuivere
Renaissancestijl in Rome te verdringen, de kunst werd meer en meer
dienstbaar gemaakt aan de verheerlijking van de Kerk.
Gastheer van Karl Friedrich was, zoals reeds is vermeld, paus Grego
rius VIII, een vroom en ontwikkeld man en beschermer van kunsten en
wetenschappen. Aan hem hebben wij o.m. de kalenderhervorming te
danken die zijn naam draagt. Maar ook, evenals zijn voorganger Pius V
(1566-'72), een onverzoenlijke vijand van de Protestanten.
Gregorius stelde onmiddellijk alles in het werk om het de Kleefse troon-
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opvolger zoveel mogelijk naar de zin te maken en te feteren. Ter gele
genheid van de opening van het Heilig Jaar, ontving Karl Friedrich uit
zijn handen niet alleen het gewijde zwaard, maar werd de jonge prins
tevens tot Christenvorst van het jaar uitgeroepen. De Kleefse gezanten
waren ondertussen druk in de weer de zaak van zijn jongere broer als
opvolger van de bisschop van Munster te bevorderen.
Ontevreden waren zij niet, hun prins maakte op iedereen een uitsteken
de indruk, de jongeman scheen gelovig katholiek te zijn en was zelfs
bereid op uitdrukkelijk verzoek van de paus, het H. Avondmaal volgens
goed rooms gebruik te vieren.
Zo scheen dit bezoek voor beide partijen een succes te worden. Het
enige waarover men zich wat ongerust begon te maken, was de gezond
heid van de jongeman. De talrijke feestelijkheden, die ter ere van hem
werden georganiseerd met als gevolg te weinig nachtrust voor de bijzon
der populaire Kleefse troonopvolger, bleken ook in Rome zijn gezond
heid te schaden. En dat ook vrouwen in zijn leven een rol gingen spelen
is, gelet op zijn leeftijd, begrijpelijk, al zal Pigge daarover weinig ge
sticht zijn geweest.
Ook voor hem moet het in zekere zin een verademing zijn geweest, toen
begin januari 1575 het gehele gezelschap Rome tijdelijk verliet om een
bezoek aan Napels te brengen.
Na een verbitterde strijd met de Fransen, was het koninkrijk Napels in
het begin van de 16e eeuw definitief onder Spaans bestuur gekomen.
En het moet voor Pigge wel een zeer bijzondere sensatie zijn geweest
daar als onderkoning zijn oude patroon, kardinaal Granvelle, aan te
treffen. Ook deze sloofde zich uit om .het zijn Kleefse gast naar de zin
te maken en de ene festiviteit volgde na de andere. Pigge rept in zijn
Herculus Prodicius met geen woord over uitspattingen, waaraan de prins
zich tijdens zijn bezoek aan Napels te buiten zou zijn gegaan, ~aar on
partijdiger ~chrijvers menen dat dit wel degelijk het geval is geweest.t?
Zeker is, dat een opgetogen, maar wel zeer vermoeide Karl Friedrich op
23 januari Rome opnieuw binnen reed.
En dan eindigt deze tot nu toe zo voorspoedig verlopen reis in een
catastrofe! Karl Friedrich wordt ziek, ernstig ziek zelfs, en op 9 fe
bruari sterft de jongeman op twintigjarige leeftijd. Vergeefs had de Paus
nog persoonlijk bij zijn ziekbed om zijn herstel gebeden. Aan welke
ziekte hij bezweek, is niet duidelijk, zeker is dat zijn toch al zwak gestel
door de vele vermoeienissen totaal ondermijnd was. Heel Rome rouwde
om zijn dood. Een ijlbode werd naar Kleef gezonden om de vader dit
droeve bericht te melden.

62. Lessen, Der Kolnische Krieg, biz. 264, noot 1
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Door 24 adellijke Duitse heren gedragen, werd zijn stoffelijk over
schot voorlopig bijgezet in het koor van de S. Maria dell' Anima, de
kerk der duitse natie in Rome. Maar in 1577 werd het lijk overgebracht
in een schitterende graftombe die in opdracht van Wilhelm III door
Nicolaas van Atrecht en Egidio Fiammingo voor dit doel was vervaar
digd. Dit monument is nog geheel in takt en staat in de Maria dell'
Anima naast het graf van paus Hadrianus VI, de enige Nederlander die
op de stoel van de H. Petrus heeft gezeten.
Met de dood van de Kleefse kroonprins, veranderde de situatie totaal.
Johann Wilhelm, de tweede zoon van hertog Wilhelm, werd nu de recht
matige troonopvolger in Kleef. Op verzoek van zijn vader, zag deze
prins onmiddellijk af van de bisschoppelijke waardigheid in Munster en
trad uit de geestelijke stand. Later zou blijken hoe rampzalig de dood
van Karl Friedrich voor het hertogdom is geweest. Tijdens zijn regering
bleek deze Johann bij vlagen volslagen krankzinnig te zijn. Ook stierf
hij in 1609 kinderloos, waarna een protestantse en een katholiek pre
tendent elkaar de opvolging in Kleef betwistten.
Na de dood van zijn pupil, had een lang verblijf in Rome voor Pigge
geen zin meer. Hij verliet de stad op 20 maart om opnieuw een onze
kere toekomst tegemoet te gaan. Zijn hoop om enige voordelige kerke
lijke ambten in de wacht te slepen, waren maar zeer gedeeJtelijk in
vervulling gegaan. In Rome was hij met beloften afgescheept, gelukkig
had hij in Wenen reeds vernomen, dat hem in Xanten definitief een
kanonikaat en een scholasterie waren toegewezen. Deze vastigheid had
hij ten minste!
Ondanks het tragisch einde van Karl Friedrich, genoot hij toch van de
terugreis en zag nog kans onderweg tal van inscripties af te schrijven en
overblijfselen uit de Oudheid na te tekenen.
In Kleef wachtte hem de droeve plicht de ontroostbare hertog bijzon
derheden te vertellen over de ziekte en dood van zijn zoon. Geruchten,
vermoedelijk door Protestanten in omloop gebracht, dat de jongeman in
Rome vergiftigd zou zijn, kon hij met beslistheid ontzenuwen.
Daarna zal zijn eerste gang wei naar Zevenaar zijn geweest am de we
duwe van zijn vriend Masius met de dood van haar echtgenoot te con
doleren. Deze hertrouwde later met Johann von Rumswinkel. Zij liet,
ter herinnering aan haar eerste man, in de kerk van Zevenaar een fraai
monument oprichten, dat echter spoorloos is verdwenen.
Ook een andere goede vriend trof Pigge bij zijn thuiskomst niet meer
aan. Dr. Herman Kruser lag in Koningsbergen begraven, waarheen hij een
dochter van de hertog als aanstaande bruid van Albert Friedrich van
Pruisen, had begeleid.
Natuurlijk ging hij ook spoedig poolshoogte nemen in Kampen, waar
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immers zijn naaste familie woonde en bij wie hij zijn bezittingen had
ondergebracht. Zoals uit brieven aan zijn vrienden Jacob Kunretorf,
Lambert Tuentius en Gerard Kemp blijkt, 63 verbleef hij hier de zomer
maanden. Erg gelukkig heeft hij zich in zijn geboortestad niet gevoeld.
In de eerste plaats werd zijn verblijf daar vergald door familietwisten
over de erfenis van zijn moeder. Deze werden waarschijnlijkveroorzaakt
door zijn broer Wijnold.Nog tijdens zijn afwezigheid,maar wel met zijn
toestemming, had deze in klinkende munt zijn aandeel uitbetaald gekre
gen in het land dat de Pigge's in Mastenbroek bezaten.r" Nieuwe ruzie
ontstond toen dezeWynold,zonder toestemming van zijn naaste verwan
ten, een familiebank in de St-Michaelskerk in Zwolle verkocht/" Ver
geefs heb ik getracht meer bijzonderheden over deze Wynold te weten
te komen. Het zou mij echter niet verbazen indien deze protestant is
geworden.
Maar er waren ook andere oorzaken, waarom hij zich in Kampen niet
thuisvoelde. Na de aftocht van Willemvan den Bergh had de stad een
garnizoen van Duitse huursoldaten moeten innemen en de financiele
gevolgenhiervan waren bijna ondragelijk voor de toch al op haar retour
zijnde Ilsselstad. Steven voelde zich in deze 'uithoek' zoals hij schamper
schrijft dan ook absoluut niet meer thuis. Hij dacht er dan ook niet over
zich voorgoed in zijn geboortestad te vestigen.
Toen hij zo goed en zo kwaad als mogelijk was zijn zaken hier had
geregeld,zette hij zijn bezittingen op een boot met bestemming Xanten.
In dit kleine, aanvankelijk zeer rustige Rijnstadje, heeft hij de rest van
zijn leven doorgebracht. Zijn keus zal in de eerste plaats bepaald zijn
geworden door de kerkelijke ambten die hij daar gekregen had, een
scholasterie en een kanonikaat aan de St.-Victorskerk.MaarXanten had
ook het voordeel gelegen te zijn in het neutrale hertogdom Kleef, gere
geerd door de tolerante WilhelmIll, dus als woonplaats heel wat aan
lokkelijker dan welke stad ook in de verscheurde Nederlanden die deels
in handen waren van de Protestantse opstandelingen, deels in de macht
waren van de door hem zo gehate Spanjaarden. Daarbij kwam nog, dat
hij in Xanten onmiddellijk een geschikt huis kon vinden, de woning van
de proost stond namelijk leeg. Geen wonder, deze proost was niemand
minder dan de in Napels verblijf houdende Granvelle!
Zijn gehele verdere leven, een periode van nog bijna dertig jaren, heeft
Pigge in dit stadje doorgebracht. Van hieruit voerde hij een levendige
correspondentie met de hem nog resterende oude vrienden, maar ook

63. De Yacht, brieven 248, 249, 250.
64. G.A. Kampen, inv, Don I R.A. nr 81, fol, 232, d.d. 29-3-74.
65. Idem, fol, 92 d.d. 9-4-1575
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met nieuwe relaties, zoals de geleerdc Levinus Torrentius.i" bisschop
van Antwerpen, en de geograaf Ortelius, 67 Herhaaldelijk reisde hij
behalve naar Leuven, ook naar Antwerpen om dezen persoonlijk te
ontmoeten.
De in 1575 opgerichte Leidse universiteit heeft hij gerneden, wei bleef
hij op vriendschappelijke voet met Lipsius toen deze daar na de Spaanse
furie hoogleraar werd. Later zou deze geleerde trouwens weer naar de
Zuidelijke Nederlanden terugkeren, na zich met de katholieke kerk te
hebben verzoend. Ook moet hij contact hebben gehad met Janus Douza,
want Pigge'snaam prijkt in diens Album Amicorum.
Plannen om te publiceren had hij genoegen daarom herstelde hij ook de
oude banden met de drukkerij van Plantijn. Diens schoonzoon Moretus
behartigde nu de zakelijke belangen van dit bedrijf.
Pigge heeft in Xanten inderdaad nog verscheidene grote werken vol
tooid, hoewel misschienminder dan hij zich had voorgenomen.
In de eerste plaats kwam hier zijn reeds eerder vermelde Hercules Pro
dicius tot stand, gedrukt in 1589 bijPlantijn. Deels is dit geschrift een
idealisering van zijn te vroeg gestorven pupil en bedoeld tot lering en
strekkingvan diensjongere broer Johann Wilhelm,deels een zeer interes
sante beschrijvingvan zijn reis door Oostenrijk en Italie. Aan dit laatste
ontleent dit werk vooral zijn waarde. Piggetoont zich hierin een scherp
waarnemer, die niet aileen oog blijkt te hebben voor overblijfselen uit
de Oudheid, maar wel degelijk ook voor eigentijdse zaken, zoals impo
sante steden, karakteristieke bouwwerken en voor zijn tijd moderne be
drijven. Ook zijn landschapsbeschrijvingenzijn de moeite waard om ge
lezen te worden, waarbij menig opmerkelijk natuurverschijnsel evenmin
aan zijn aandacht ontsnapt. Door dit allesheeft zijnHerculus Prodicius
enige eeuwen lang de belangstellingvan reizigersnaar Italie gehad.
Merkwaardig is, dat dit werk vooral grate bekendheid heeft gekregen
door een bewerking van de Antwerpse geleerde Franc. Schottus. Deze
publiceerde een compilatie van Stevens Hercules ten gerieve van rei
zigers die in het Jubeljaar 1600 Rome wilden bezoeken. Schottus' uit
gavewerd later in het Italiaans vertaald en zou nog lang de bouwstoffen
leveren voor menig Duits-Italiaanse reisgids.
Uit zijn Hercules Prodictus blijkt, dat Pigge zich in Kleef even
eens was gaan interesseren voor de historie van zijn nieuwe vaderland.
66. Levinus Torrentius (Lieven van der Beke), geb. te Gent 1525, gest. te

Antwerpen 1595. Studeerde te Leuven, Parijs, Padua en Bologna. Doctor in
de letteren te Bologna 11 februari 1552. Werd vermoedelijk te Rome tot
priester gewijd. Bevriend met vele humanisten. Keerde later naar de Neder
landen terug en werd in 1587 bisschop van Antwerpen.

67. Abraham Ortelius, geb. te Antwerpen 4 april 1524, gest. aldaar 28 jan. 1598.
Verrnaard karthograaf en geograaf.
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Zijn eigenlijke reisbeschrijving wordt voorafgegaan door een korte ge
schiedenis van het hertogdom Kleef. Ook hierin toont hij, als een ware
humanist, werkelijkheidszin; zo rekent hij daarin af met het destijds nog
voor zoete koek geslikte verhaal, dat de Kleefse dynastie van de Ro
meinen zou afstammen.
Daarnaast werkte hij in Xanten naarstig aan de voltooiing van zijn An
nales Magistratuum Romanorum, een werk dat onder zijn handen ge
leidelijk aan uitgroeide tot een beschrijving van het politieke leven in
het oude Rome. Het eerste deel werd nog tijdens zijn leven in 1598
door Plantijns opvolget Moretus gedrukt, na zijn dood verzorgde de
Jezuiet Andreas Schottus de uitgave van de twee overige delen.
Maar ook in de omgeving van Xanten kon de oudheidkundige Pigge zijn
hart ophalen. Hier hadden immers in de Romeinse tijd de nederzettin
gen Castra Vetera en Colonia Trajecta gelegen en zijn speurtochten in
dit gebied leverden vele interessante vondsten op.
Na zijn bezoek aan Kampen in de zomer van 1575, heeft Pigge weinig
contact meer gehad met zijn Kamper familie. Deze breuk zal veroor
zaakt zijn door moeilijkheden over de verdeling der erfenis van zijn
moeder en wellicht ook gekrakeel over de nalatenschap van zijn broer
Hendrik, De hoofdschuldigen zullen wel zijn verwanten zijn geweest
want in tegenstelling met zijn oom Albert, had Steven een intense hekel
aan strijd en processen.
Deze ruzie heeft hem lang ergernis bezorgd. Nog op hoge leeftijd, in
1598, bericht hij de Kamper Raad bereid te zijn naar zijn geboortestad
te reizen 'als dan mijen swager, suster en ander met-erfghenamen nu
begheren, als het schijendt, in het erfscheijden ernstlich voert [te willen]
varen ...' Merkwaardig is, dat hij deze brief niet met het wapen der
Pigge's zegelt, maar met dat van de familie Wijntgens: een klaverblad,
waaruit twee blaadjes van drie komen. 68

Uit dit epistel blijkt tevens, dat hij om dezelfde reden twee jaren te
voren ook al een bezoek aan Kampen had gebracht, blijkbaar zonder
resultaat, want het jaar daarop lieten zijn familieleden beslag leggen op
een hem toekomende rente uit landbezit in Dronten. 69

Waarschijnlijk heeft zijn reis naar Kampen in 1598 evenmin het gewen
ste resultaat gehad. Nog random de jaarwisseling blijft de familie Pigge
onderling krakelen om geld en land. 70 Stevens naam wordt daarbij echter
niet meer genoemd.

68. Zie J.H. Jongkees, De brieven van Stephanus Pighius, in Bijdragen voor de
Geschiedenis der Nederlanden, deel XVI (1961), biz. 242.

69. G.A. Kampen, inv. Don I R.A. nr 19, fol. 211 v, d.d. 26-8-1597
70. Idem R.A. nr 20, d.d. 12-9-1600,26-9-1600 en 11-3-1601.
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Uit het bovenstaande blijkt dat Pigge, zeker voor een zestiende eeuwer,
heel oud is geworden. De rust die hij in ziin latere Ievensiaren in het
neutrale Kleef dacht te vinden, is echter maar zeer betrekkelijk geweest.
Vooral na de dood van Wilhelm III werd het hertogdom door gods
diensttwisten verscheurd die het vaak op de rand van een burgeroorlog
brachten. Daarbij kwam nog dat Wilhelms opvolger, Johann Wilhelm,
aan vlagen van verstandsverbijstering leed en dan volkomen onbereken
baar was. Deze vorst bestond het zelfs zijn eerste vrouw, die hij ten
onrechte van overspel verdacht, in het geheim te laten wurgen.
Erger nog was, dat Spaanse en Staatse troepen na de opstand in de
Nederlanden, herhaaldelijk de neutraliteit van Kleef schon den en de
bevolking hierdoor geplaagd werd door plunderende en moordende
huursoldaten. In 1598 klaagt een kanunnik uit Xanten, dus een
collega van Pigge: 'Wir am Rhein sind von Kaiser und Reich ganzlich
verlassen. Unsaglich ist es was wir heute von den Hollander, morgen
von den Spanischen Truppen zu erdulden haben, wie die brandschatzen
und brennen'. 71

Ook in Xanten is het meermalen niet pluis geweest en in verscheidene
brieven klaagt Pigge dat hij sorns zijn huis niet durfde te verlaten uit
vrees door soldaten gemolesteerd te worden. Gelukkig is hem nooit iets
ernstigs overkomen.
Op 16 october 1604 kwam ten sJotte een einde aan dit lange en wei
bestede leven en stierf Pigge ten gevolge van dysenterie op vierentachtig
jarige leeftijd, tot het laatste toe volkomen helder van geest. Hij werd in
de St.Vlctorskerk te Xanten begraven, maar een grafmonument is daar
nooit voor hem opgericht. Wellicht heeft hij dit niet gewild, ook
tijdens zijn leven wilde deze bescheiden man zich nimmer op de VOOf

grond plaatsen. En in Kampen herinnert geen Pighiusstraat aan hem of aan
zijn vermaarde oom Albert, vergeten geleerden als zij zijn in deze stad!
WeI bezit het museum De Waag te Deventer een schilderij waarop deze
Kampense geleerde is afgebeeld. Het toont ons een statige, ernstig kij
kende man van middelbare leeftijd met een opmerkelijk hoog voor
hoofd. In zijn ene hand houdt hij een brief van zijn dierbare vriend
Masius, de andere steunt op de titelprent die Pigge opnam in zijn
Hercules Prodicius als herinnering aan de tragische dood van zijn pupil
Karl Friedrich in Rome. Aangezien Pigge een bekwaam tekenaar was,
is de kans groot, dat hij deze titelprent zelf heeft vervaardigd.
Jongkees acht het niet onmogelijk dat dit ongesigneerde paneel in
1575 of kort daarna door een Kampenaar geschilderd werd. Hij noemt

71. R. Scholten, Beitrage zu den Kampfen zwischen Katholiken und Protestan
ten am Nierderrhein, in Veroffentlichungen der Historischen Vereins fur den
Niederrhein II, biz. 297
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hierbij de naam van Wolter Crachtsz, die in 1579 en 1585 gildemeester
van het St.-Lucasgilde was. na We zouden dan moe ten aannemen, dat
Pigge de titelprent van zijn Herculus Prodicius vrijwel direct na zijn
terugkeer uit Italie getekend heeft, terwijl dit boek zelf eerst tegen
1589 persklaar was. Dit komt mij onwaarschijnlijk VOOL En wat Wolter
Crachtsz betreft, deze zal weI familie van Pigge's zwager Geert zijn ge
weest, maar als schilder is hij een volkomen onbekende!
De kans, dat het stuk na 1575 in Kampen vervaardigd werd, acht ik
eveneens niet groot. Steven heeft na dit jaar immers zeer weinig binding
meer met zijn geboortestad gehad en vervreemde tevens van zijn daar
levende verwanten. AIleen zakelijke overwegingen, en dan nog op hoge
leeftijd, konden hem er toe brengen de reis naar deze 11sselstad te onder
nemen. Blijft natuurlijk de mogelijkheid van een Kleefse schilder!
WeI is het vrijwel zeker, dat dit schilderij in 1680 door de erfgenamen
van burgemeester Hendrick van der Borch aan de stad Deventer werd
geschonken of verkocht. Dit blijkt uit de volgende twee posten in de
Deventer Cameraarsrekeningen: (Rubriek Haafscheijt 1-6-1680) 'Dito
de knecht van H. Borgern' Berch, die t stuck van Pijgius bracht, gege-
ven 5/0/.' (Getimmer en a1lerhande zaken 8-9-1680) 'Dito
voor t maken van t' conterfeijtsell van Pijgius, als oock voor andern ....
5/16/.'72 Hoe het in het bezit van deze Deventer burgemeester geko
men is, weet ik niet. De ter Borchen hebben natuurlijk met vele kunste
naars contact gehad.73
Over het lot van Pigge's nagelaten en niet uitgegeven wetenschappelijk
werk, geeft Jongkees nog enige interessante bijzonderheden. De bundel
inscripties die hij tijdens zijn eerste verblijf in Rome kardinaal Cervini
aanbood, kwam na diens overlijden weer in zijn bezit. Nog voor zijn
dood verkocht hij deze verzameling aan de filoloog en archaeoloog
Janus Gruterus. Deze maakte er gebruik van bij de samenstelling van
zijn Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, gepubliceerd in 1603.
Zijn vele tekeningen van monumenten en andere antieke voorwerpen
werden in de 18e eeuw door de Duitse geleerde Laurentius Begerus
(Beger) herontdekt en door deze gedeeltelijk gepubliceerd. Deze ver
zameling is, vooral wat de afbeeldingen van sarcofagen betreft, nog
altijd van grote waarde voor de oudheidkundigen, zodat tot op de dag
van heden het werk van onze geleerde Kampenaar steeds zijn vruchten
voor de wetenschap afwerpt.

71a J. Nanninga Uitterdijk, Het St.-Lucasgilde te Kampen, in Bijdragen tot de
geschiedenis van Overijssel, dl 2, bIz. 56 en 57.

72. Vriendelijke mededeling van de heer H.J .Nalis,gem. archiefdienst te Deventer.
73. Dr M.E. Houck, Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch (en anderen );

Zwolle 1899. (Met burg" Berch is Hendrick ter Barch bedocld).
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Uit het bovenstaande blijkt dat Pigge, zeker voor een zestiende eeuwer,
heel oud is geworden. De rust die hij in ziin latere levensiaren in het
neutrale Kleef dacht te vinden, is echter maar zeer betrekkelijk geweest.
Vooral na de dood van Wilhelm III werd het hertogdom door gods
diensttwisten verscheurd die het vaak op de rand van een burgeroorlog
brachten. Daarbij kwam nog dat Wilhelms opvolger, Johann Wilhelm,
aan viagen van verstandsverbijstering leed en dan volkomen onbereken
baar was. Deze vorst bestond het zelfs zijn eerste vrouw, die hij ten
onrechte van overspel verdacht, in het geheim te laten wurgen.
Erger nog was, dat Spaanse en Staatse troepen na de opstand in de
Nederlanden, herhaaldelijk de neutraliteit van Kleef schon den en de
bevolking hierdoor geplaagd werd door plunderende en moordende
huursoldaten. In 1598 klaagt een kanunnik uit Xanten, dus een
collega van Pigge: 'Wir am Rhein sind von Kaiser und Reich ganzlich
verlassen. Unsaglich ist es was wir he ute von den Hollander, morgen
von den Spanischen Truppen zu erdulden haben, wie die brandschatzen
und brennen'. 71

Ook in Xanten is het meermalen niet pluis geweest en in verscheidene
brieven klaagt Pigge dat hij soms zijn huis niet durfde te verlaten uit
vrees door soldaten gemolesteerd te worden. Gelukkig is hem nooit iets
ernstigs overkomen.
Op 16 october 1604 kwam ten slotte een einde aan dit lange en wel
bestede leven en stierf Pigge ten gevolge van dysenterie op vierentachtig
jarige leeftijd, tot het laatste toe volkomen helder van geest. Hij werd in
de St.-Victorskerk te Xanten begraven, maar een grafmonument is daar
nooit voor hem opgericht. Wellicht heeft hij dit niet gewild, ook
tijdens zijn leven wilde deze bescheiden man zich nimmer op de voor
grond piaatsen. En in Kampen herinnert geen Pighiusstraat aan hem of aan
zijn vermaarde oom Albert, vergeten geleerden als zij zijn in deze stad!
Wei bezit het museum De Waag te Deventer een schilderij waarop deze
Kampense geleerde is afgebeeld. Het toont ons een statige, ernstig kij
kende man van middelbare leeftijd met een opmerkelijk hoog voor
hoofd. In zijn ene hand houdt hij een brief van zijn dierbare vriend
Masius, de andere steunt op de titelprent die Pigge opnam in zijn
Hercules Prodicius als herinnering aan de tragische dood van zijn pupil
Karl Friedrich in Rome. Aangezien Pigge een bekwaam tekenaar was,
is de kans groot, dat hij deze titelprent zelf heeft vervaardigd.
J ongkees acht het niet onmogelijk dat dit ongesigneerde paneel in
1575 of kort daarna door een Kampenaar geschilderd werd. Hij noemt
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hierbij de naam van Wolter Crachtsz, die in 1579 en 1585 gildemeester
van het St.-Lucasgilde was.?" We zouden dan moeten aannemen, dat
Pigge de titelprent van zijn Herculus Prodicius vrijwel direct na zijn
terugkeer uit Italie getekend heeft, terwiji dit boek zelf eerst tegen
1589 persklaar was. Dit komt mij onwaarschijnlijk VOOL En wat Wolter
Crachtsz betreft, deze zal weI familie van Pigge's zwager Geert zijn ge
weest, maar als schilder is hij een volkomen onbekende!
De kans, dat het stuk na 1575 in Kampen vervaardigd werd, acht ik
eveneens niet groot. 'Steven heeft na dit jaar immers zeer weinig binding
meer met zijn geboortestad gehad en vervreemde tevens van zijn daar
Ievende verwanten. AIleen zakelijke overwegingen, en dan nog op hoge
leeftijd, konden hem er toe brengen de reis naar deze IJsselstad te onder
nemen. Blijft natuurlijk de mogelijkheid van een Kleefse schilder!
WeI is het vrijwel zeker, dat dit schilderij in 1680 door de erfgenamen
van burgemeester Hendrick van der Borch aan de stad Deventer werd
geschonken of verkocht. Dit blijkt uit de volgende twee posten in de
Deventer Cameraarsrekeningen: (Rubriek Haafscheijt 1-6-1680) 'Dito
de knecht van H. Borgern' Berch, die t stuck van Pijgius bracht, gege-
ven 5/0/.' (Getimmer en allerhande zaken 8-9-1680) 'Dito
voor t maken van t' conterfeijtsell van Pijgius, als oock voor andern ....
5/16/.' 72 Hoe het in het bezit van deze Deventer burgemeester geko
men is, weet ik niet. De ter Borchen hebben natuurlijk met vele kunste
naars contact gehad.73
Over het lot van Pigge's nagelaten en niet uitgegeven wetenschappelijk
werk, geeft Jongkees nog enige interessante bijzonderheden. De bundel
inscripties die hij tijdens zijn eerste verblijf in Rome kardinaal Cervini
aanbood, kwam na diens overlijden weer in zijn bezit. Nog voor zijn
dood verkocht hij deze verzameling aan de filoloog en archaeoloog
Janus Gruterus. Deze maakte er gebruik van bij de samenstelling van
zijn Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, gepubliceerd in 1603.
Zijn vele tekeningen van monumenten en andere antieke voorwerpen
werden in de 18e eeuw door de Duitse geleerde Laurentius Begerus
(Beger) herontdekt en door deze gedeeltelijk gepubliceerd. Deze ver
zameling is, vooral wat de afbeeldingen van sarcofagen betreft, nog
altijd van grote waarde voor de oudheidkundigen, zodat tot op de dag
van heden het werk van onze geleerde Kampenaar steeds zijn vruchten
voor de wetenschap afwerpt.

71a 1. Nanninga Uitterdijk, Het St.-Lucasgilde te Kampen, in Bijdragen tot de
geschiedenis van Overijssel, dl 2, biz. 56 en 57.
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