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Reverendo patri, domino Alberto Pighio, sacrae theologiae et artium doctori, apud Belgas 

Campis nato. Cum in mathesi et in primariis linguis versatus, eruditioni rarae ac eloquentiae 

prudentiam et rerum publicarum usum adiunxisset, ab Adriano VI, pontifice maximo, in 

Traiecto nato, in Italiam evocatus, sibi et successoribus papis Romanis acceptus, operam illis 

suam frequentibus legationibus navavit. Nam in republica Christiana negotiis expediendis, 

dexter et admirabilis fuit. 

Scripserat adolescens Lovanii ad Leonem X, papam, a. De ratione paschalis celebrationis, 

deque restitutione calendarii, b. Aequinoctiorum et solstitiorum inventione, aliaque in 

mathesi edidit opera non contemnenda. Astrologiam defendit, sed prognosticatores 

reprehendit. Iam theologiae doctor renunciatus de hierarchia ecclesiastica, item c. De 

controversiis in comitiis Ratisbonensibus et d. Dissidiis componendis librum conscripsit. Hinc 

contigit ut [a] domino *  Carolo V, caesare augusto, virtutum suarum meritis tandem etiam 

innotescens et amplissima huius ecclesiae sancti Johannis prepositura et archidiaconatu 

cohonestatus sit, cum antea creatus quoque esset metropolitanae *  ecclesiae canonicus et 

thesaurarius, haud dubie ad maiores, imo summos honores, nisi immatura mors ei vitam 

anno 1543 abripuisset, fuisset evectus. 

Effigies eius, a summo pictore Schorelio, arteficiosissime ad vivum delineata, hoc loco, quo 

ipse sepultus, servatur. Vide fol. 48  

 

Hertaling 

Voor Albert Pigge, *  doctor in de godgeleerdheid en de vrije kunsten, geboren in Kampen in 

de Nederlanden. Hij was zowel in de wiskunde als in de voornaamste talen bedreven, en zijn 

buitengewone kennis en welsprekendheid gingen gepaard met een groot inzicht en ervaring 

in staatszaken. Daarom werd hij door paus Adrianus VI, die in deze stad Utrecht geboren 

was, naar Italië ontboden. Hij werd door hem en zijn opvolgers zeer gewaardeerd en heeft 

hun dikwijls als gezant diensten bewezen. Hij was immers bekwaam en 

bewonderenswaardig in het regelen van zaken in christelijke aangelegenheden. Als 

jongeman in Leuven had hij naar paus Leo X geschreven over a. De berekening van de 

paasviering en het verbeteren van de tijdrekening. En eveneens over b. Het bepalen van de 

datum van de dag- en nachtevening en de zonnewende. Daarnaast heeft hij nog andere niet 

onbelangrijke wiskundige werken uitgegeven. Hij verdedigde de sterrenkunde, maar 

veroordeelde de sterrenwichelaars. Toen hij tot doctor in de theologie was gepromoveerd, 

heeft hij een boek geschreven over de hiërarchie in de Kerk en over c. De onenigheden op de 

Rijksdag in Regensburg en d. Het bijleggen van de twisten. Zo kwam het, dat hij door keizer 

Karel V, toen hij vanwege zijn grote verdiensten reeds lang wijd en zijd bekend was, geëerd 

werd met de proosdij en het aartsdiakonaat van de Janskerk, nadat hij tevoren al benoemd 

was tot kanunnik en thesaurier van de Dom. Zonder enige twijfel zou hij tot hogere, en zelfs 

tot de hoogste eer gekozen zijn, als een vroegtijdige dood hem niet in 1543 uit het leven had 



weggerukt. Op deze plaats waar hij is begraven, wordt zijn beeltenis bewaard, die door de 

beroemde schilder Jan van Scorel naar het leven is geschetst. *  Zie fol. 48 [pag. 89]. 

 

 

 


