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De vier belangrijkste Brechtse humanisten in het Kempisch Museum 
Per humanist: een mogelijke instap met achtergrondinformatie 
 
 
I  JOHANNES CUSTOS 
 
Instap: Syntaxis Brechtana, Latijns grammaticaleerboek 
Kennen/weten 
-besef dat talen evolueren 
-welk soort Latijn leren jullie op school? 
-hoe komt het dat we de regels van het klassieke Latijn kennen? 
-welke talen ontstonden uit het Latijn? 
-zijn er in het Nederlands Latijnse woorden? Noem er enkele 
-Custos contra Alexander de Villa Dei ? 
-Custos vgl met «humanisme» van de 12de eeuw? 
 
I. 1. Achtergrond: geschiedenis van het Latijn (bron: Wikipedia) 

Klassiek Latijn is de taal die door de Romeinen gesproken werd in de Klassieke Oudheid. 
Het Latijn ('Latijns' is niet de correcte naam van deze taal) heeft verschillende 
verschijningsvormen gekend, waarvan Klassiek Latijn er slechts één is. Door de groei van 
het Romeinse Rijk werd het Latijn de belangrijkste taal van het Middellandse Zeegebied, en 
verspreidde zich over grote delen van Europa.  

Middeleeuws Latijn 

Vanuit de dialecten van het vulgair Latijn ontstonden geleidelijk aan verschillende talen: de 
Romaanse talen.  
Het geschreven Latijn van de middeleeuwen werd gekenmerkt door steeds grotere afwijking 
van het klassiek Latijn, met name het vermijden van constructies die voor schrijvers uit die 
tijd contra-intuïtief waren.  
De kwaliteit van de Latijnse teksten uit de middeleeuwen wisselt sterk, en op elk moment 
zijn er auteurs die het klassieke voorbeeld blijven navolgen.  
 
Gebruik van het Latijn (vroeger en nu) 
In (grote delen van) de wetenschap werd ook na de val van het Romeinse rijk het Latijn nog 
gebruikt, tot de achttiende eeuw. In de huidige tijd komt Latijn nog voor: 

 wetenschappelijke termen, bijvoorbeeld matrix, enz.; 
 in de officiële internationale namen van planten- en diersoorten 
 de anatomie, de tak van de (dier)geneeskunde waarin de onderdelen van het lichaam 

in detail beschreven worden, bijvoorbeeld musculus, "spier"; 
 in de taalkunde, in diverse taalkundige termen (onder andere stijlfiguren) en in 

uitdrukkingen als status quo, cum laude enz.; 
 in het hedendaagse taalgebruik, bijvoorbeeld nihil, quasi, super, anti enz. 
 in de Katholieke Kerk, die het Latijn als officiële taal gebruikt voor veel 

documenten, en als liturgische taal bij veel rituelen, de bediening van de 
sacramenten en de viering van de H. Mis; 

 als officiële taal in Vaticaanstad. 

Veel Nederlandse woorden hebben een Latijnse afkomst, al is het Nederlands een 
Germaanse taal. Voorbeelden zijn de namen van de maanden.  
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Volgens sommigen is het Latijn nog steeds een levende taal. Zo leeft het Latijn voort in de 
katholieke liturgie en communicatie in het Vaticaan, of zelfs in moderne Romaanse talen 
zoals het Italiaans. Het heeft echter geen moedertaalsprekers meer.  
Door de meeste mensen wordt het Latijn nog steeds veel in het dagelijkse leven gebruikt. 
Alle Westerse talen zijn op zijn minst sterk beïnvloed door het Latijn Latijnse 
spreekwoorden (quod erat demonstrandum) of woordjes (idem, post scriptum, per se enz.) 
worden nog steeds vaak gehanteerd, ook in de spreektaal. 
 Vb Ad fontes is een Latijnse uitdrukking. Het betekent letterlijk: naar de bronnen.
 Met bronnen bedoelde men de oorspronkelijke teksten waarop een argument berust. 
 Het ging de humanisten als Erasmus tijdens de Renaissance om de kennis van 
 Grieken en Romeinen terug te vinden uit hun oorspronkelijke teksten. Evenzo 
 verwezen de Protestanten uit de zestiende eeuw en later in tegenstelling tot de 
 katholieke kerk naar de Bijbel als enige bron voor het christelijk geloof. 
 
Enkele leuke websites:  
Nuntii Latini , een site met nieuwsberichten in het Latijn 
Ephemeris , een Latijns dagblad     
Wikipedia , “Latijn” 
Vicipaedia Latina 
Lexicon Recentis Latinitatis 
 
I. 2. Achtergrond: de eerste Nederlandse grammatica verscheen pas in 1584! 
 
I. 3. Achtergrond: Alexandre de Villedieu 
Alexandre de Villedieu was schoolmeester in Parijs. Hij schreef rond 1200 een Latijns 
grammaticaboek in verzen (2000 lijnen!), het Doctrinale Puerorum. 
Deze verzen moesten als “ezelsbruggetje” dienen om het de schoolkinderen gemakkelijker 
te maken de les te onthouden. Alexandre de Villedieu was een van de eersten om deze 
methode toe te passen.   
Zie ook via Googlebooks: Philip J. Ford, Alexandre de Villedieu’s Doctrinale Puerorum. A 
Medeaeval Bestseller and Its Fortune in the Renaissance, in het boek van George Hugo 
Tucker, Forms of the "medieval" in the "Renaissance" 
 
1.4. Syntaxis Brechtana van Custos (Kempisch Museum) 
Synthaxis Brechtana, de integro nuper recognita, atque in compendium mira facilitate 
coacta. Inserta sunt quoq(ue) nonnulla, neutiquam reijcienda, ex aliis authoribus 
excerpta. Introductorium in artem versificatorium (Spraakkunst van [Johannes 
Custos] Brechtanus, onlangs volledig opnieuw herzien, in een gebruiksvriendelijke  
samenvatting.  Met enige onmisbare uittreksels uit andere auteurs. Inleiding tot de 
verskunst)   
Antwerpen, Michiel Hillen, In de Raap, 1540 
De voorpagina van dit boek is versierd met een allegorische afbeelding van de Tijd 
(Tempus), voorgesteld als een man met een grote zandloper in zijn linkerhand en een kind 
in zijn rechter, om het verloop van de tijd aanschouwelijk te maken. Hij heeft een stok bij 
zich, op de grond liggen een Sint-Jacobschelp en een kruik, attributen van de bedevaarder. 
Dit was het logo van de drukker. 
In de Syntaxis zet Custos de regels van de Latijnse zinsbouw uiteen. Er zijn nog elf 
exemplaren van dit werk bekend, telkens van een verschillende uitgave.  
Het schoolboek is in het Latijn opgesteld. Later kwamen er ook vertalingen op de markt in 
het Nederlands en het Frans. 
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Op de titelpagina van dit exemplaar is in handschrift genoteerd: Liber scholast(icus) 
Elnon(is) S(ancti) Ama(n)di. Het boekje is dus gebruikt in de school van de 
Benedictijnerabdij van Sint-Amands te Saint-Amand-les-Eaux (Noord-Frankrijk).  
 
I.5. Achtergrond: andere documentatie en voorwerpen in het museum i.v.m. Custos: 
- foto van het gebouw (nu verdwenen) waarin de Latijnse school t.t.v. Custos was gevestigd 
- Kiliaan, Etymologicum teutonicae linguae sive Dictionarium teutonico-latinum,   
 Antwerpen, drukkerij Plantijn-Moretus, 1599 
 Kiliaan steunde voor zijn Latijns-Nederlands woordenboek onder andere op 
 gegevens uit werk van Custos, wiens naam hij vermelde in de index van de auteurs 
 waarop hij zich baseerde. 
- fragment van de grafsteen van Custos 
 
I.6. Achtergrond: voorwerpen in het museum i.v.m. het onderwijs van vroeger: 
-oude houten schooldozen, 19de eeuw, voorlopers van de boekentassen 
-“plak”, 19de eeuw: houten plak waarmee de leraar op de handen van de leerlingen sloeg 
 Cfr de uitdrukkingen “onder de plak liggen” en “de plak zwaaien” 
 
I.7. Achtergrond: primus aan de universiteit 
Zowel Custos, Mudaeus en Lessius werden tot primus uitgeroepen aan de Leuvense 
universiteit. Wat betekende dat?  
Tijdens het Ancien Régime begon de universitaire studie aan de Artesfaculteit. Logica, 
ethica, fysica en metafysica stonden op het programma. De lessen werden gegeven in vier 
pedagogieën: het Varken, de Lelie, de Valk en de Burcht of het Kasteel. Na twee jaar 
werden de studenten geëvalueerd. De beste student van alle pedagogieën samen werd tot 
primus uitgeroepen.  
De primus werd uitbundig gevierd, zowel te Leuven als in de geboorteplaats van de student. 
Na deze opleiding kon men een opleiding theologie, geneeskunde of rechten gaan volgen. 
Het was eerder uitzonderlijk dat een dorp als Brecht drie primussen leverde. Ter 
vergelijking: tot aan de opheffing van de Leuvens universiteit bij de Franse Revolutie  
waren er twee primussen geweest afkomstig uit Hoogstraten, twee uit Breda en één uit 
Turnhout.  
 
 
II.   GABRIEL MUDAEUS 
Instap: wetten ontstaan niet zomaar; ze ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen die zich 
afspelen of zich afgespeeld hebben. 
Mudaeus benadrukte dat het Romeinse Recht ingebed was in de Romeinse maatschappij; 
daarom besteedde hij in zijn lessen veel aandacht aan de Romeinse cultuur en geschiedenis. 
Hij vond dat ook in zijn tijd de wetten moesten “passen” bij de maatschappij, en wenste niet 
langer te steunen op al de middeleeuwse “glossa” met commentaren op de wetteksten, 
omdat deze achterhaald waren.  
Verder wilde hij ook de teksten zelf van het Romeinse recht, nl. de wetten van Justinianus 
bestuderen: terugkeer naar de bron. 
Deze vernieuwende denkbeelden had Mudaeus leren kennen tijdens zijn studiereis in 
Frankrijk, waar het humanisme al in de rechtswetenschappen was doorgedrongen. Hij 
introduceerde op zijn beurt deze inzichten aan de Leuvense universiteit en was daar de 
vernieuwer van de rechtenstudie. 
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Kennen:  
 1. Mudaeus introduceerde de humanistische rechtswetenschap in onze streken:  
  wetten  moeten aansluiten bij de maatschappij waar ze voor gemaakt worden 
 2. beoordelen van de betrouwbaarheid van een bron: jonker Jan van der Noot schreef 
  voor Gabriel Roelandts, kleinzoon van Mudaeus, een elegie, waarin hij  
  Brecht en zijn humanisten roemde. Mudaeus noemde hij de grootste van  
  allemaal. 
 
II. 1. Achtergrond: Elegie van Jan van der Noot 
 

Zou ik u nu het getal, al der geleerder noemen 
Waar het dorp wel van mag, als moeder, hem beroemen,  

’t Zou mij vallen te lang, alleen zal ik er hier 
U noemen tien of acht, om te sparen ’t papier 

Tot op een ander tijd. Nu moet ik mij verzinnen 
Aan wien ik hier best, dit getal mocht beginnen. 

Is Jan Custodis naam overal welbekend. 
Broeder Levinus ook, een bloeme der Poëten,  

Hem in ’t Grieks en ’t Latijn wonderlijk heeft gekweten. 
En ook heer Adriaan, die mij gewonnen heeft,  

Om zijn deugd en verstand onder de vromen leeft. 
Anthonie Thielens nog, mijn goed vriend, en uw neve,  

Is weerd om zijnder deugd, dat ik hem hier plaats geve. 
D’Ackermans, heer Jan Leest, Gheefkens, Schoofs, en De Cock, 

Die om ’t misval des brands opsteken most den fok. 
Gans Loven weet genoeg van ’t goed verstand te spreken 

Dat nu nog onlangs is aan Lenard Leys gebleken. 
Deez’ al, en nog veel meer, tot deugd en konsten veerdig 
Zijn om heur wetenschap en deugd alleen lof weerdig. 

 
Maar God! wat zal ik toch van den geleerdsten zeggen, 

Of hoe zal ik hier nu mijn redenen beleggen? 
Om schikkelijk (zo ’t hoort) den hooggeleerden heer 

Te geven prijs en lof, en zijn rechtverdiende eer, 
Ik mein heer Gabriël, toegenaamd Vander Muiden, 

Of Doctor Gabriël Mudaeus, naar ’t Latijn,  
In de rechten een licht, klaar als der Zonnen schijn. 

Uws moeders vader vroom, die ook tot dies dorps vromen, 
Tot Brecht geboren was, en vandaar is voortgekomen1. 

 
In deze tekst noemt van der Noot heel wat Brechtenaren die de omschrijving “humanist” 
verdienen. Mudaeus noemt hij de grootste. 

 
II. 2. Gabriel Mudaeus en anderen, convoluut (Kempisch Museum) 
In deze band zijn verschillende werken van Mudaeus ingebonden samen met andere 
juridische teksten die apart werden uitgegeven. 
 
                                                 
1 Jan van der Noot over Brecht, in zijn Elegie voor Gabriel Roelandts. Hertaling van Karel Bostoen, 
gepubliceerd in: K. BOSTOEN, Jonker Jan van der Noot en het Italiaanse zakenmilieu te Antwerpen, in: 
Oudheid en Kunst, Brecht, 1989, p. 149-151. 
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Mudaeus heeft tijdens zijn leven zelf niets gepubliceerd. Na zij dood zorgde zijn kleinzoon 
Roelandts voor de publicatie van verzamelde collegenota’s van Mudaeus’ studenten.   
Deze band bevat van Mudaeus: Pro Socio (Voor de vennoot, voor de zakenpartner; 
vennootschapsrecht), De contrahenda emptione et venditione (Over contracten van koop en 
verkoop) en De pignoribus et hypotecis (Over onderpanden en hypotheken), alle gedrukt bij 
Servatius Sassenus, Leuven, 1563.  
De oorspronkelijke eigenaar van deze band heeft deze uitgaven laten inbinden, samen met 
nog enkele andere, voor hem interessante wetteksten. 
Zeldzame uitgave van Mudaeus’ werk. 
 
II.3. Achtergrond: nog te zien in het Kempisch Museum i.v.m. Mudaeus:  
-portret van Mudaeus: kopie van de 18de-eeuwse gravure van de Larmessin 
-Ducaju, ontwerp voor het standbeeld van Mudaeus op het gemeenteplein te Brecht  
 Joseph-Jaques Ducaju (Antwerpen 1823-1891) was docent aan de academie voor 
 schone kunsten te Antwerpen. Hij schilderde historiestukken en genretaferelen, 
 maar is verwierf vooral naam door zijn beeldhouwwerken, waarvoor hij een aantal 
 opdrachten kreeg van de stadsbesturen van Brussel en Antwerpen.  
 
III. 4. Achtergrond: nog te zien in Brecht i.v.m. Mudaeus: 
-standbeeld van Mudaeus, kalksteen, ca 1860 door Ducaju, op het gemeenteplein (ca 100 m 
van het museum). Dit beeld werd zwaar beschadigd toen het werd verplaatst voor de 
heraanleg van het plein. Gerestaureerd en teruggeplaatst. 
Over Mudaeus en zijn standbeeld van Mudaeus: http://www.standbeelden.be/standbeeld/132 
met een link naar een filmpje over wat er gebeurt wanneer je een honderdjarige wil 
verplaatsen…  
De inhuldiging van het Mudaeusbeeld te Brecht op 10 en 11 september 1865 ging met grote 
feestelijkheden gepaard. Op het programma stonden verschillende redevoeringen, de 
uitvoering van de speciaal voor de gelegenheid door Ed. Gregoir gecomponeerde 
Mudaeuscantate (op tekst van Frans Willems) en optredens van verschillende fanfares en 
koren.  
Na het opstijgen van een luchtballon volgde nog een vuurwerk en verlichting van de 
voorgevels in het centrum met vetpotjes, Venetiaanse lantaarns, gekleurde glaasjes,… 
iedereen deed mee. In een tijd zonder elektriciteit en zonder straatverlichting een ongewoon 
gezicht. De schuttersgilden hielden een prijsschieting, er was een Vlaamse kermis. Kortom, 
een groot volksfeest.  
De oprichting van dit paste helemaal in de tijdsgeest in het midden van de 19de eeuw: iedere 
stad, ieder dorp wilde zijn “helden” eren.   
 
 
III.   LEONARDUS LESSIUS 
Instap: zijn belangrijkste werk  “De Justitia et Jure”, in de uitgave van 1621, met de 
“Appendix De Monte Pietatis” 
 
Kennen 

1. Lessius schreef “De monte pietatis”, een apologie voor de Bergen van 
Barmhartigheid 

2. het uitzicht van het boek zelf 
  in het Latijn   
  gedrukt in de Plantijnse drukkerij  
  titelpagina ontworpen door Rubens 
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3. Appendix de monte pietatis:  
  wat is een «mons pietatis»? 
  wanneer zijn ze ontstaan, en waar? 
  in België historisch 
  probleem van de intrest 
  oplossing door Lessius 
  in België nu  

 
 
 

III. 1. Achtergrond: Bergen van Barmhartigheid 
Website van de enige nog bestaande Berg van Barmhartigheid in België, die van Brussel:  
http://www.montdepiete.be/NL/index.htm 
 
Twee links naar filmpjes waaruit blijkt dat de Berg in crisistijden veel bezocht wordt: 
- Website Brusselsnieuws: artikel Aantal klanten pandjeshuis stijgt fors, met videofilm “Een 
blik achter de schermen van het pandjeshuis” 
 

Aantal klanten pandjeshuis stijgt -brusselsnieuws.mht  
 
-Website Gazet van Antwerpen: video: Crisis stuwt mensen naar het pandjeshuis 
 

Crisis stuwt mensen naar pandjeshuis - Gva_be.mht  
 

Een mons pietatis, Berg van barmhartigheid is een openbare kredietinstelling (meestal 
gemeentelijk pandjeshuis), waar leningen aan lage rente kunnen afgesloten worden tegen 
een onderpand van juwelen, zilverwerk, kunst- en siervoorwerpen, boeken en andere 
voorwerpen van waarde. 

Bergen van Barmhartigheid zijn ontstaan als liefdadige instellingen in Italië in de 15e eeuw, 
voornamelijk met de bedoeling om armen in geldnood te beschermen tegen de 
woekerinteresten die geldschieters vroegen bij de verpanding. Het Latijnse woord mons 
(meervoud montes), vertaald als “berg” in het Nederlands, werd destijds ook gebruikt in de 
betekenis van “een grote hoeveelheid”, “een grote hoop”, vb. een grote hoeveelheid 
verzamelde fondsen. De toevoeging pietas (genitief pietatis, barmhartigheid) duidde aan dat 
men geen financiële winsten beoogde. 

Om de instelling te laten bestaan moest men wel interest vragen, maar voor de Katholieke 
kerk was dit destijds een zeer gevoelig onderwerp. Uiteindelijk zal paus Leo X in 1515 en 
ook het Vijfde Lateraanse Concilie beslissen dat de Bergen van Barmhartigheid gewettigde 
instellingen zijn. 

Buiten Italië wordt de eerste Berg van Barmhartigheid opgericht in Ieper in 1543. In de 
Spaanse Nederlanden komt de ontwikkeling echter pas goed op gang nadat de aartshertogen 
Albrecht en Isabella in 1618 de toelating verleenden tot de oprichting van de Berg van 
Barmhartigheid van Brussel. Dit gebeurde onder impuls van de architect Wenceslas 
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Coeberger, die ook de plannen voor een 15-tal andere pandjeshuizen tekende, onder meer 
dit van Antwerpen en Gent. De gebouwen waren voor hun tijd zeer goed beveiligd tegen 
diefstal en goed georganiseerd. Ook nu was er nood aan een legitimering, zodat de jezuïet 
Leonardus Lessius in 1621 een appendix toevoegde aan zijn tractaat "de iustititia et iure", 
waarin hij de Bergen van Barmhartigheid uitdrukkelijk verdedigde2. 

In België bestonden tot in de 20ste eeuw Bergen van Barmhartigheid in 17 steden, waaronder  
Brugge, Brussel en Antwerpen.  Deze vorm van pandlenen is sinds de wet van 1848 
verboden voor andere personen of instellingen en enkel toegelaten aan de Berg van 
Barmhartigheid. De enige nu nog bestaande Berg van Barmhartigheid in België is die van 
Brussel. 

In Lessius’ tijd werd elke vorm van intrest, hoe laag het bedrag ook, als woeker beschouwd. 
Maar om leefbaar te zijn was een kleine winstmarge nodig. Zo niet zouden de Bergen 
failliet gaan en konden de armen geen geld meer lenen. Lessius vond 15 % een billige 
intrestvoet en meende dat de Bergen van Barhartigheid die mochten aanrekenen; de 
woekeraars schrokken er niet voor terug intresten van meer dan 30 % te bedingen.  

De Berg van Barmhartigheid vandaag vraagt 6,5 % intrest voor een lening; dat is veel 
minder dan een gewone bank. Je bent je verpande bezit niet echt kwijt, je kan het komen 
terugkopen.  
 
Voordelen van de Bergen volgens Lessius: 
 1. er zou paal en perk gesteld worden aan woeker, een zonde die door God en mens 
  verafschuwd wordt 
 2. kapitaal zou in het land blijven, terwijl het nu naar het buitenland wordt  
  geëxporteerd.  Want zowat alle woekeraars zijn buitenlanders …. 
 3. Inwoners die geld in overvloed hebben zouden dat veilig en met vrucht kunnen 
  beleggen door op de Berg gevestigde renten te kopen… 
 4. Onbemiddelde lieden zouden bij om het even welk voorval voor hun activiteit 
  dadelijk over baar geld kunnen beschikken, en dat tegen de geringe kost van 
  6 à 10 % of nog veel minder… 
 5. Na verkoop van de panden zou men terugstorten wat het geleende kapitaal en de 
  onkosten overstijgt; woekeraars daarentegen houden de gehele prijs van het 
  pand voor zich, ook als dat veel meer waard is dan de verstrekte lening.  
 
III.  2.   Leonardus Lessius, De Justitia et Jure Ceterisque Virtutibus cardinalibus 
(Over rechtvaardigheid en recht) 
Appendix De Monte Pietatis (Bijvoegsel Over de Bergen van Barmhartigheid) 
(Kempisch Museum) 
Antwerpen, 5de uitgave, Plantijn, 1621.  
Lessius was een van de eersten om onderzoek te doen naar de moraliteit van bepaalde 
economische handelingen, en dat gebaseerd op analyse van de concrete commerciële 
praktijk. Zijn visie, gepubliceerd in De Justitia et Jure, oefende een belangrijke invloed uit 
op staatslui en kerkleiders. 
In de Appendix De Monte Pietatis verdedigde Lessius de Bergen van Barmhartigheid:  
kredietinstellingen zijn immers slechts leefbaar indien zij vergoeding ontvangen voor hun 
werkingskosten. Daartoe bestudeerde Lessius de werking van de beurs in Antwerpen, in die 
                                                 
2 T. Van Houdt, Leonardus Lessius over de Bergen van Barmhartigheid, in Streven, jg. 59, nr 12, 1992, p. 
1106-1116. 



8 

tijd hét centrum van Europese handel in vreemde valuta, goud- en zilverstaven en 
wisselbrieven. Op basis van zijn bevindingen formuleerde hij een nieuwe definitie van 
“rente”, namelijk een vergoeding voor het derven van winsten én van liquiditeit. Tegen de 
leer van de katholieke kerk in stelde hij dat intrest geoorloofd was, op voorwaarde dat de 
geldschieter geen woekerrente vroeg maar slechts vergoeding van onkosten voor het geld 
dat hij tijdelijk zou moeten missen. Lessius’ werk heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
algemeen aanvaardbaar maken van dit principe. 
Er werd veel belang gehecht aan dit boek: voor de uitgave van 1617 deed de Plantijnse 
drukkerij een beroep op Rubens voor het ontwerp van de titelpagina. De kunstenaar werkte 
een vrij ingewikkelde scène uit met verschillende allegorische personages. 
De godin van de Gerechtigheid domineert de voorstelling, tussen de leeuw en de 
weegschaal van de dierenriem. Daarbij is de leeuw ook het symbool van de Sterkte.  
De weegschaal staat voor Gerechtigheid. Een andere vrouwelijke figuur, met een kroon in 
de vorm van een burcht op het hoofd en een slang in de hand, verpersoonlijkt het Goede 
Bestuur. De vrouw met vijf borsten en een ondersteboven gehouden hoorn des overvloeds 
stelt ons voor een raadsel: waarschijnlijk stelt zij de Overvloed voor, een gevolg van een 
goed en rechtvaardig bestuur. Onderaan, de ondeugden die gestraft en onderworpen worden 
door de Gerechtigheid: twee gevangenen (de Ondeugden), een geblinddoekte man tussen de 
wapens (het blinde Geweld), een sater (het Kwade)3. 
Deze gravure werd opnieuw gebruikt voor de uitgave van 1621. 
 
III.3. Achtergrond: nog in het Kempisch Museum i.v.m. Lessius 
-eigentijds portret van Lessius, schilderij uit het begin van de 17de eeuw 
-een groot aantal publicaties van Lessius, vooral theologische werken, maar ook het boekje 
“Hygiasticon” (een methode om een goede gezondheid en een leven met behoud van 
zinnen, oordeel en geheugen, tot op hoge leeftijd te bewaren) 
-maquette in gips voor een standbeeld van Lessius, door Simon Goossens, ca 1923 
 
III.4. Achtergrond: nog te zien in Brecht 
-bronzen standbeeld van Lessius (bij de kerk, op ca 200 m van het museum): sterk 
vereenvoudigde versie van hoger genoemd ontwerp, ca 1954 
 
 
IV.   JONKER JAN VAN DER NOOT 
 
Instap: gedicht uit Cort Begryp der XII. Boeken Olympiados en/of portret 
Van der Noot was na de rederijkers de eerste renaissancedichter die een hoge opvatting had 
over poëzie. In navolging van Petrarca en de Pléiade-dichters (zoals De Ronsard) liet hij in 
zijn werken een grondige kennis van de oudheid en de mythologie blijken. Van der Noot 
introduceerde het epos en het sonnet in de Nederlandse letterkunde.  
Jan van der Noots “Cort begryp der XII Boeken Olimpiados/ Abrégé des Douze Livres 
Olimpiades ” was het eerste Nederlandstalig Renaissance-epos. 
   
Kennen 

1. van der Noot -was de eerste Renaissancedichter in het Nederlands 
   -was een van de eerste dichters die zijn eigen gedichten liet drukken 
   -was de eerste dichter die trachtte van zijn pen te leven  
2. Olimpia -aantonen dat dit een humanistisch gedicht is  

                                                 
3 Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, XXI. Book-illustrations and Title Pages, n° 38, p. 184-187. 
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   -weten welke vorm dit gedicht heeft 
2. verschillende portretten van van der Noot:  
   -rijk gekleed, als edelman 
   -met laurierkrans op het hoofd 

Van der Noot heeft in 1579 zijn groot werk Olympias uitgegeven. Olympia is het ideaal, 
waarnaar de dichter streefde en dat hij vereerde zoals Dante Beatrice en zoals Petrarca 
Laura vereerde. Mercurius vertoont hem Olympia (de Hemelse) in de slaap; hij gaat uit om 
haar te zoeken en eindelijk vindt hij haar in ‘lustige velden’, bij goden en godinnen. Dit 
alles in navolging van Dante en Petrarca. 

IV. 1. Achtergrond: Jan van der Noot 
Het boek “Jan van der Noot, De Poeticsche Werken” (ed. W. Waterschoot). Gent, 1975 
volledig te lezen op internet via www.dbnl.org 
 
IV. 2. Achtergrond: drie portretten van van der Noot 
Drie portretten van van der Noot, uit 1573, 1580 en 1587. 
Hij is steeds afgebeeld in luxueuze, zeer modieuze kledij. Twee keer heeft hij een 
laurierkrans op het hoofd, zoals de helden uit de oudheid en zoals de Italiaanse 
humanistische dichter Petrarca.  
De laurierkrans gaat terug op de Romeinse oudheid. Dichters kregen als blijk van 
waardering voor hun werk op het Capitool (de belangrijkste van de zeven heuvels waarop 
Rome is gebouwd; hier stonden verschillende tempels) een aan Apollo gewijde laurierkrans 
als kroon op hun hoofd. 
Van der Noot wilde voorgesteld worden als een gelauwerd dichter, door iedereen 
bewonderd. 
Nu nog wordt de officiële dichter van het Engelse hof  “poet laureate” genoemd. 
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IV. 3. Achtergrond: het sonnet (bron: Wikipedia) 
Oorspronkelijk was het woord sonnet slechts de algemene aanduiding voor 'een kort 
gedichtje'. Veel gedichten die men in de zestiende eeuw nog sonnetten noemde, vallen voor 
ons niet meer in die categorie. Tegenwoordig verstaan we onder een sonnet alleen gedichten 
die bestaan uit precies veertien versregels en voldoen aan bepaalde specifieke vormeisen 
wat betreft strofe-indeling, rijm en metrum. 

In het oorspronkelijke Italiaanse sonnet (ook wel Petrarca-sonnet genoemd) zijn de 
veertien regels verdeeld over vier strofen. De eerste twee strofen bestaan uit vier regels, de 
kwatrijnen. Samen heten deze strofen het octaaf. De laatste twee strofen hebben elk drie 
regels, de terzinen. Deze strofen heten samen het sextet. Na het octaaf ligt een inhoudelijke 
wending, ook wel chute of volta genaamd. De gedeelten voor en na de chute vormen een 
eenheid van vorm en inhoud. Het octaaf beschrijft bijvoorbeeld een landschap en het sextet 
geeft een overpeinzing bij dit landschap, of in het octaaf wordt een droom beschreven en in 
het sextet de confrontatie met de werkelijkheid. De chute behoeft niet noodzakelijkerwijs 
precies tussen octaaf en sextet te liggen, maar ligt soms een regel eerder of later, of zelfs 
middenin de achtste of negende regel. 

Jan van der Noot en Lucas d'Heere introduceerden het sonnet in de zestiende eeuw in de 
Nederlandse literatuur, maar het genre kwam hier pas tot bloei toen in de 17de eeuw dichters 
als Vondel, Roemer Visscher, Bredero en vooral Hooft sonnetten begonnen te schrijven.  
Zij lieten zich beïnvloeden door zowel Italiaanse als Franse voorbeelden. 
 
IV. 4. Achtergrond: het epos (bron: Wikipedia) 
Een epos (Grieks, meervoud epen) of heldendicht is een uitgebreid, poëtisch relaas over de 
avonturen van een held of soortgelijke figuur. Het kan ook gaan over een al dan niet 
legendarische gebeurtenis, zoals in de Ilias van Homeros. 
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IV. 5. Tekst uit Cort Begryp der XII. Olympiados: Sonnet voor Olympia 
 
Sonnet 
Ick sagh mijn Nimphe in t' suetste van het Iaer 
In eenen beemdt, geleghen aan de sije 
Van eenen hof, alleen eerlijck en blije. 
Neffens een gracht, waer af het water claer 
 
Geboordt met lis, cruydt en bloemen, veur-waer 
Lustigher scheen dan alle schilderije, 
Noit man en sagh' schoonder tapisserije, 
Soo schoon was t’ veldt gebloeydt soo hier soo daer. 
 
Als Flora ient sat sij daer op de bloemen: 
Deur heur schoonheydt magh-mense Venus noemen, 
Om heur verstandt Minerva wys van sinne: 
 
Diana oock om heur reyn eerlijck wesen: 
Boven Iuno is sy weerdt t'sijn gepresen. 
T' sindts die tyd aen’ queeldt mijn siele om heur minne. 

 


