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Vier Brechtse humanisten  
 
 
1. Wat is een humanist? 
Het humanisme verspreidde zich vanuit Italië over heel Europa; op het 
einde van de 15de eeuw kende deze nieuwe denkrichting in onze 
streken al een aantal belangrijke verdedigers. De humanisten 
bestudeerden opnieuw de klassieke oudheid in al haar aspecten: 
wetteksten, filosofie, wetenschappen, letterkunde. Zij wilden de oude 
teksten zo correct mogelijk weergeven en verwierpen de middeleeuwse 
commentaren erover, zelfs die van de kerk. Gebaseerd op studie 
vormden zij zich een eigen mening. Daaruit vloeide ook 
verdraagzaamheid voort voor de mening van anderen. 
Om een goed humanist te worden was een goede, veelzijdige 
opvoeding nodig, en een heel leven lang blijven studeren. Wie niets 
weet, kan zich immers nergens een mening over vormen.  
De humanisten waren zeer geïnteresseerd in het Latijn en Grieks zelf, 
de talen waardoor ze de oudheid konden leren kennen. Onder invloed 
van Erasmus streefden zij ernaar om zelf ook een zo correct en helder 
mogelijk Latijn te gebruiken. Latijn bleef de taal van de wetenschap tot 
in de 18de eeuw.  
Door het Latijn te gebruiken konden geleerden in heel Europa met 
elkaar corresponderen, zelfs al kenden ze elkaars moedertaal niet. Ze 
vertaalden zelfs hun naam in het Latijn. 
Gesterkt door hun nieuwe kennis wilden de humanisten de bestaande 
maatschappij te verbeteren. De wantoestanden in de kerk werden 
aangeklaagd, en het gezag van de kerk werd niet langer erkend als het 
om wetenschap ging. 
Ook een aantal Brechtenaren voelden zich door het humanisme 
aangesproken. Zij zetten zich in om de ideeën van het humanisme 
bekend te maken bij een groter publiek.  
 
Opdrachten 

a. Kleur de periode waarin de humanisten leefden op de tijdsbalk.   
Welke gegevens in de tekst wijzen je in deze richting?   

b. Aan de hand van volgende vragen zeg je wat een humanist nu 
precies was. 

 Waar en wanneer leefden de humanisten? 
 Welke periode uit de geschiedenis werd door de humanisten 
 bestudeerd? 
 In welke talen waren zij dus geïnteresseerd? 
 Waarom vonden humanisten het belangrijk om hun leven lang te 
 studeren?   
 Welke waarde verdedigden de humanisten? 
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Brecht  
Brecht was in de 16de eeuw een vrij welvarende 
heerlijkheid in de Kempen. Het was een 
landbouwgemeente waarin schapenteelt een 
belangrijke bron van inkomsten leverde. De 
ambachtslui en handelaars konden hun waren 
slijten op de lokale wekelijkse markt. Er waren  
drie schuttersgilden en ook een rederijkers- 
kamer actief.  
Archivalische bronnen getuigen pas van 1450 
over onderwijs in Brecht. De parochiale school 
bleef voortbestaan naast de Latijnse school die 
door Custos werd gesticht.  
 
 
2. Johannes Custos en de Latijnse 
school te Brecht 
Johannes Custos (ca 1475 – 1525) werd in 
Brecht geboren als Jan de Coster. Hij 
studeerde aan de universiteit te Leuven, deed 
er wetenschappelijk onderzoek en gaf er ook 
zelf les. Hij schreef verschillende nieuwe 
leerboeken over Latijnse spraakkunst, waaruit 
heel wat fouten uit het middeleeuwse Latijn 
geschrapt waren. Deze schoolboeken werden 
op veel plaatsen in de Nederlanden gebruikt.  
In 1515 kwam Custos opnieuw in Brecht wonen 
en stichtte er een Latijnse school, die veel 
succes kende. Het was toen heel belangrijk om 
Latijn te leren: zonder Latijn was carrière 
maken niet mogelijk.  
 

 
De Syntaxis Brechtana van Custos in een  
uitgave van 1540                 © Kempisch Museum 

 
 Opdrachten 
 

a. Opzoekopdracht 
Tijdens de klassieke oudheid veroverden de 
Romeinen grote delen van Europa. Het Latijn 
geraakte zo verspreid. Tijdens de 
middeleeuwen ontstonden er uit het Latijn een 
aantal talen. Welke Europese talen behoren tot 
de zgn. Romaanse talen?  
Het Nederlands is geen Romaanse taal, maar 
een Germaanse taal. De Germanen maakten 
de Romeinen het leven zuur: uiteindelijk 
zouden zij zorgen voor de ondergang van het 
Romeinse rijk. Welke Germaanse talen ken je 
nog (en zijn dus in feite familie van het 
Nederlands)? 
 
      b.   De humanisten dweepten met het Latijn 
en het Grieks. Ook in onze taal vinden we nog 
steeds  woorden terug die van deze oude talen 
afgeleid zijn. 
Noem er enkele. Ken je er een bij elke letter 
van het alfabet? 
 
 
3. Gabriel Mudaeus en het Romeinse 
recht 
Gabriel Mudaeus (van der Muyden, 1500-1560) 
werd in Brecht geboren. Tijdens zijn studietijd 
in Leuven maakte Mudaeus indruk door zijn 
welsprekendheid en intellectuele ontwikkeling. 
Na zijn studies werd hij professor Romeins 
recht. Hij was van mening dat wetten uit 
concrete gebeurtenissen gegroeid waren en 
dat de historische context dus van groot belang 
was bij de rechtenstudie. Daarom vertelde hij in 
zijn lessen veel over de antieke literatuur en 
geschiedenis.   
Zijn leerlingen verspreidden Mudaeus’ leer en 
werk (in het Latijn) over heel Europa.    
 

 
Gabriel Mudaeus 
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Opdrachten 
Wetten ontstaan niet zomaar. Ze ontstaan altijd 
ten gevolge van feiten die zich afspelen of 
afgespeeld hebben. 

a. Bewijs de waarheid van deze uitspraak 
aan de hand van het schoolreglement. 

 
b. Ken je wetten die nog niet zo lang 

geleden zijn ingevoerd naar aanleiding 
van een concrete gebeurtenis? 

 
 
 
4. Leonardus Lessius 
Lenaert Leys, beter bekend als Leonardus 
Lessius (1554-1623), is de belangrijkste van de 
Brechtse humanisten. Hij studeerde filosofie,  
Grieks, wiskunde, geschiedenis, rechten en 
theologie. Hij was jezuïet. Hij schreef heel veel 
boeken (in het Latijn) over allerlei 
onderwerpen. Lessius was vooral belangrijk 
voor zijn inzichten over economie. Hij legde 
nadruk op de sociale rol van de financiële 
instellingen en stelde er morele gedragsregels 
voor op.  
De Lessius Hogeschool te Antwerpen is naar 
hem genoemd. 
 

 
Leonardus Lessius 
 
 
 

Lessius en de Bergen van Barmhartigheid 
In de 17de eeuw werden in de Nederlanden 
pandjeshuizen opgericht, waar je geld kon 
lenen, in ruil voor een pand dat je er achterliet. 
Wanneer je je lening had afbetaald kreeg je het 
pand terug. Deze pandjeshuizen werden 
Bergen van Barmhartigheid genoemd omdat zij 
in principe geen winst nastreefden.                                       
Om de werkingskosten te dekken werd er een 
kleine intrest gevraagd, hoewel de kerk dat 
verbood. Toch verdedigde Lessius het principe 
van intrest en de Bergen van Barmhartigheid. 
 
 
Opdrachten 
 

a. Een bank en een Berg van  
 Barmhartigheid zijn allebei financiële 
 instellingen waar je geld kunt lenen. 
 Noem enkele verschillen. 
 
b. Denk je dat gedragsregels voor 
 financiële instellingen nodig zijn ?  
 

      c. Zoek op of er nog Bergen van 
 Barmhartigheid zijn in België. Zo ja, 
 waarom zouden mensen liever daar 
 geld lenen dan bij de bank ?     
 
 
 
 
5. Jonker Jan van der Noot 
Jan van der Noot (ca 1539-ca 1599) werd in 
Brecht geboren in een voornaam adellijk 
geslacht. Al op jonge leeftijd schreef hij  
gedichten, waarin zijn grondige kennis van de 
oudheid en mythologie tot uiting kwam. Hij was 
de eerste Renaissancedichter in het 
Nederlands. 
Van der Noot was ook de eerste dichter die 
probeerde met zijn werken te voorzien in zijn 
levensonderhoud.  Hij liet zelf zijn werken 
drukken: hij was er rotsvast van overtuigd dat 
zijn werk ruime en snelle verspreiding, en dus 
bekendheid, verdiende.   
Van der Noot schreef verzen in  nieuwe 
genres, zoals het sonnet en het epos. Hij had 
een zeer hoge opvatting over de dichtkunst: 
een dichter moest niet alleen welsprekendheid 
maar ook deugd en wijsheid hoog in het 
vaandel voeren. Dan alleen kon hij roem 
oogsten met zijn werk.    
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Jan van der Noot is steeds afgebeeld in luxueuze, zeer 
modieuze kledij, met een laurierkrans op het hoofd, zoals 
de helden uit de oudheid en zoals Petrarca, van der Noots 
grote voorbeeld.  
 
 
 

 
Sonnet voor Olimpia 
 
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. 
 

Leestips: 
[ue] = [uu] 
[ae] = [aa] 
[uy] = [ui] 
[ey] = [ei] 
 
Opdrachten 
a. Probeer dit gedicht te ontcijferen. Waarover 
gaat het denk je? Schrijf de hoofdgedachte van 
dit gedicht neer in één zin. 
 
b. Welk van onderstaande rijmschema’s past 
bij dit gedicht?   
 - abba abba cdc dcd  
 - abba abba cde cde 
 - abba abba ccd ccd 
 
c. Dit gedicht is een sonnet. Wat is een 
sonnet?  Zoek de uitleg over deze dichtvorm in 
de tekst over Jonker Jan van der Noot. Zoek 
nog een tweede betrouwbare bron. Vergelijk de 
informatie uit beide teksten. Noteer enkel die 
kenmerken die in beide bronnen voorkomen. 
 
d. Schrijf zelf een sonnet (in hedendaags 
Nederlands weliswaar…). Hou je van gedichten 
schrijven, kan je de uitdaging aangaan om 
alleen te werken. Anders mag je een 
schrijversduo vormen. Op het einde van de les 
worden de sonnetten opgehangen en 
verkiezen we klassikaal ‘het sonnet van het 
jaar’.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


