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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 humanisten 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, en zetten zich in deze ideeën weerklank te doen vinden 
bij een ruimer publiek.  
 
Opdracht 
Leg uit wat een humanist nu precies was aan de hand van volgende 
vragen: 
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 in de 16de eeuw 
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. In de 16de 
eeuw waren er drie schuttersgilden en ook een 
rederijkerskamer 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.  
 
 
 
3. Johannes Custos en de Latijnse 
grammatica 
 
Johannes Custos Brechtanus (ca 1475 – 1525) 
werd in Brecht geboren als Jan de Coster.     
Hij studeerde aan de universiteit te Leuven, 
waar in die tijd de aanzet was gegeven tot een 
vernieuwde studie van de Latijnse grammatica. 
Gebaseerd op een grondige lectuur van de 
klassieke auteurs werden de regels van de 
Latijnse spraakkunst opnieuw geformuleerd.  
Custos werkte in deze lijn verder.  
Hij schreef nieuwe leerboeken voor Latijnse 
spraakkunst, waarbij heel wat fouten die tijdens 
de middeleeuwen het Latijn waren 
binnengeslopen werden verbeterd. In de 
Syntaxis Brechtana zet hij de regels van de 
Latijnse zinsbouw uiteen, terwijl de Joannis 
Custodis Brechtani in etymologiam collectarius 
handelt over de herkomst van de woorden en 
hun afleidingen. Kiliaan gebruikte Custos’ 
werken als bron voor zijn woordenboeken. 
Custos’ schoolboeken bleven vele decennia 
lang bestsellers. 
 
Custos’ Latijnse school in Brecht 
In 1515 vestigde Custos in Brecht zijn Latijnse 
school. De educatieve vernieuwing van Custos 
stond garant voor succes: leerlingen stroomden 
toe vanuit Antwerpen, de Kempen, Noord-
Brabant en Zeeland, niet alleen jongens, maar 
ook meisjes. Het was heel belangrijk om Latijn 
te leren: zonder Latijn was carrière maken niet 
mogelijk.  
Als handboeken gebruikte Custos werken van 
humanistische auteurs. Menig student aan de 
Leuvense universiteit was voorbereid in 
Custos’ Latijnse school.   

Na Custos’ dood werd de school verder gezet. 
Nog heel wat Brechtenaren kregen zo de kans 
Latijn te leren, zodat ze konden verder 
studeren aan de universiteit in Leuven.  
Custos heeft niet alleen door zijn wetenschap- 
pelijk werk, maar ook door de vernieuwing van 
het Latijnonderwijs bijgedragen tot de 
verspreiding van het humanisme in de Kempen.  
 
 
Doc 1 Doctrinale Puerorum van Alexandre de Villedieu 
Custos wilde niet langer de middeleeuwse handboeken 
van Alexandre de Villedieu blijven gebruiken.  
De Villedieu was schoolmeester in Parijs. Hij schreef rond 
1200 het Doctrinale Puerorum, een Latijns 
grammaticaboek, dat opgesteld was in het Latijn, en in 
verzen, om de regels gemakkelijker te onthouden. 
Aanpassing aan het Latijn van zijn eigen tijd en inpassing 
in de christelijke wereld waren zijn vertrekpunten. Om 
deze redenen wilden de humanisten niet meer van zijn 
Doctrinale weten. Zij wilden terugkeren naar het Latijn van 
de klassieke oudheid. 
 

 
 
Doc 2. De Syntaxis Brechtana van Custos 
De Syntaxis Brechtana was geschreven in het Latijn. Je 
leerde dus Latijn uit een boek dat al in het Latijn was 
geschreven! Dit exemplaar is (volgens de inscriptie) 
gebruikt in de school van de Benedictijnerabdij van Sint-
Amands te Saint-Amand-les-Eaux (Noord-Frankrijk).  
De afbeelding op de frontpagina, allegorie van de Tijd,  
is het merk van de drukker, Michiel Hillen. 
 

 
Syntaxis Brechtana, in een uitgave uit 1540 

© Kempisch Museum Brecht 
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4. Gabriel Mudaeus en het Romeinse 
recht 
Gabriel Mudaeus (van der Muyden, 1500-1560) 
werd in Brecht geboren. Hij was een neef van 
Custos, die hem met het humanisme liet 
kennismaken. In Leuven studeerde hij aan het 
Collegium Trilingue. Mudaeus maakte er indruk 
door zijn welsprekendheid en intellectuele 
ontwikkeling.  
Na een studiereis in Frankrijk keerde Mudaeus 
terug naar Leuven, waar hij als professor 
Romeins recht de nieuwe historische methode 
introduceerde. In een heldere taal en een 
sobere stijl zette hij de overtuiging uiteen dat 
wetten uit feitelijke gebeurtenissen gegroeid 
waren en dat de historische context dus van 
groot belang was bij de rechtenstudie. Daarom 
wijdde hij in zijn lessen uit over de antieke 
literatuur en geschiedenis. Hij streefde naar 
een meer systematische uitgave van de 
wetteksten van Justinianus.  
Onder zijn leerlingen waren tal van eminente 
juristen die na hem zijn leer en werk over heel 
Europa verspreidden.    
Mudaeus heeft zelf niets gepubliceerd. Na zijn 
dood zorgde zijn schoonzoon voor een 
gedeeltelijke publicatie van zijn werk, op basis 
van collegenota’s van studenten.  
 
 

 
Gabriel Mudaeus 
 
 
 
 
 

Opdracht 1 
Wetten ontstaan niet zomaar. Ze ontstaan altijd ten 
gevolge van feiten die zich afspelen of afgespeeld 
hebben. 
Bewijs de waarheid van deze uitspraak aan de hand 
van het schoolreglement. 
Ken je wetten die nog niet zo lang geleden zijn 
ingevoerd naar aanleiding van een concrete 
gebeurtenis? 
 
Opdracht 2  
In een lofdicht opgedragen aan de kleinzoon van 
Mudaeus, noemt de Jan van der Noot Mudaeus de 
grootste Brechtse humanist.  
… 
Maar God! wat zal ik toch van de geleerdste zeggen, 
Of hoe zal ik hier nu mijn redenen uitleggen? 
Om schikkelijk (zoals het hoort) de hooggeleerde heer 
Prijs en log te geven prijs en lof, en welverdiende eer, 
Ik bedoel heer Gabriël Vander Muiden, 
Of Doctor Gabriël Mudaeus, in ’t Latijn,  
In de rechten een licht, klaar als zonnen-schijn. 
… 
Is hij een objectieve bron? Waarom (niet)? 

 
 
Doc. 3 Afb. Middeleeuwse wettekst met glossa 
Middeleeuwse wetteksten kregen vaak zulke 
uitvoerige commentaren en interpretaties in de 
marges (glossa), dat deze belangrijker werden dan 
de tekst zelf. Mudaeus ijverde voor een terugkeer 
naar de oorspronkelijke tekst.  
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5. Leonardus Lessius 
Lenaert Leys, beter bekend als Leonardus 
Lessius (1554-1623), is de belangrijkste van de 
Brechtse humanisten.  
Dank zij een beurs kon hij gaan studeren aan 
de universiteit te Leuven, waar hij primus werd 
in de filosofie. Als een van de eerste Vlamingen 
werd hij Jezuiët. Om Plato en Aristoteles in de 
oorspronkelijke tekst te kunnen lezen 
studeerde hij op eigen kracht Grieks. Verder 
bekwaamde hij zich in de wiskunde, geschie- 
denis en de beide rechten. Hij verbleef in Rome 
om er theologie te studeren.  
Terug in Leuven moest hij na enkele jaren 
omwille van een slechte gezondheid het 
lesgeven stopzetten.   
Lessius raakte in conflict met Baius, theoloog 
aan de Leuvense universiteit. Inzet was het 
belang dat de mens bij zijn streven naar zalig 
worden moest hechten aan de goddelijke 
genade enerzijds, en de menselijke vrije wil 
anderzijds. Scheldpartijen en een 
pamflettencampagne konden Lessius niet van 
zijn stuk brengen. Zijn visie op de vrije wil, die 
uiteindelijk door de kerk werd goedgekeurd, 
getuigde van tolerant religieus humanisme in 
een eeuw van godsdienstige 
onverdraagzaamheid. 
Lessius publiceerde over tal van uiteenlopende 
onderwerpen: over geneeskunde en oorlogs- 
recht, over theologie en economische ethiek. 
In zijn eigen tijd had hij vooral invloed als 
moraalfilosoof. Vandaag worden vooral zijn 
economische theorieën bestudeerd. Hij was 
niet alleen de voorloper van heel wat moderne 
economische begrippen; hij was ook belangrijk 
omdat hij de maatschappelijke rol van 
financiële wereld benadrukte en er een 
ethische code voor opstelde.  
De Lessius Hogeschool te Antwerpen is naar 
hem genoemd. 
 
Lessius en de Bergen van Barmhartigheid 
Een mons pietatis (Berg van barmhartigheid) is 
een openbare kredietinstelling waar leningen 
aan lage rente kunnen afgesloten worden 
tegen een onderpand, bijvoorbeeld juwelen, 
zilverwerk, kunst- en siervoorwerpen, boeken 
en andere voorwerpen van waarde. Deze 
pandjeshuizen zijn ontstaan als liefdadige 
instellingen in Italië in de 15de eeuw, 
voornamelijk met de bedoeling om armen in 
geldnood te beschermen tegen de 
woekerinteresten die geldschieters vroegen. 
Het Latijnse woord mons (mv. montes), “berg”, 

werd destijds ook gebruikt in de betekenis van 
“een grote hoeveelheid”, bij voorbeeld van 
geld. De toevoeging pietas (genitief pietatis, 
barmhartigheid) duidde aan dat winst maken 
niet de bedoeling was. 
Om de instelling te laten bestaan moest men 
wel intrest vragen, hoewel dit door de kerk was 
verboden: iedere vorm van intrest, hoe laag het 
bedrag ook, werd als woeker beschouwd. 
Uiteindelijk zal de kerk de Bergen van 
Barmhartigheid toch goedkeuren.  
In onze streken kwam de verspreiding van de  
Bergen pas op gang in het begin van de 17de 
eeuw; toen gaven de aartshertogen Albrecht en 
Isabella toestemming om in Brussel een Berg 
van Barmhartigheid op te richten.  
Dit gebeurde onder impuls van de architect 
Wenceslas 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.  
Lessius voegde in 1621 een appendix toe aan 
zijn tractaat "de iustititia et iure", waarin hij de 
Bergen van Barmhartigheid uitdrukkelijk 
verdedigde. 
 
 
 
 

 
         Leonardus Lessius 
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Doc. 4 Lessius, De Iustitia et Iure, met  
Appendix De monte pietatis 
De Iustitia et Iure (Over Rechtvaardigheid en Recht) 
was Lessius’ voornaamste werk. Bij de 5de editie 
ervan (1621) voegde hij de Bijlage over de Bergen 
van Barmhartigheid. 
Lessius was een van de eersten om onderzoek te 
doen naar de moraliteit van bepaalde economische 
handelingen. Zijn visie, gepubliceerd in De Iustitia et 
Iure, 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. Lessius kwam tot deze overtuiging 
na een grondige studie van de werking van de 
Antwerpse beurs, in die tijd hét centrum van 
Europese handel in vreemde valuta, goud- en 
zilverstaven en wisselbrieven. 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. 
Voor de titelpagina van het boek deed de Plantijnse 
drukkerij een beroep op Rubens. Daaruit blijkt 
hoeveel belang men aan het boek hechtte. 
 
 
 
 
Doc. 5. Lessius over de Bergen van Barmhartigheid 
“…Niemand kan op basis van billijkheid verplicht 
worden tot eigen schade uit te lenen. Dus mag men 
zoveel vorderen als nodig is om schade te 
voorkomen, en bijgevolg zoveel als nodig is voor de 
huur van een gebouw, voor het loon van de 
bedienden, voor de boekhouding, enz.  
… Want [de Berg] heeft met zijn activiteit enkel en 
alleen hun voordeel [d.w.z. van de beleners] op het 
oog en neemt om zo te zeggen hun zaken op 
efficiënte wijze waar; precies daarom mag hij zoveel 
vorderen als nodig is om zichzelf schadeloos te 
stellen. Dat de Berg hun zaken op efficiënte wijze 
waarneemt is duidelijk. Want daar betalen ze 
slechts 8 à 10 %, terwijl ze nu 33 en op sommige 
plaatsen 44 à 45 % betalen. 
Bij de Bergen betalen de beleners des te meer 
naarmate ze het geleende kapitaal langer houden. 
Maar dat is geen bezwaar. Want het is niet meer 
dan gepast dat mensenmeer bijdragen in de lasten 
van de Berg, naarmate zij langer genieten van zijn 
voordelen en hun panden langer in bewaring 
worden gehouden. Evenmin is het een bezwaar dat 
iedereen evenveel betaalt, of hij nu een gemakkelijk 

te bewaren pand geeft (zoals een gouden ketting of 
een ring) dan wel een lastiger te bewaren pand  
(zoals kleren). Men moest immers voor allen één 
vaste en gelijkmatige norm bepalen. En wanneer de 
verscheidenheid van omstandigheden niet toelaat in 
alle gevallen gelijkheid te waarborgen, volstaat het 
een algemene norm te bepalen, die het principe van 
gelijkheid het dichtst lijkt te benaderen...” 
      
 
 
Doc. 6 Titelpagina van De Iustitia et Iure (1621) 
naar ontwerp van Rubens 

 
© Kempisch Museum Brecht 

 
 
 
Opdracht 3 
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? Verklaar je mening. 
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?     
 



7 

6. Jonker Jan van der Noot 
Jan van der Noot (ca 1539-ca 1599) werd in 
Brecht geboren in een voornaam adellijk 
geslacht. Hij kreeg een zeer verzorgde 
opvoeding, zoals een edelman betaamde.   
Al op jonge leeftijd schreef Jan van der Noot 
verzen, hetgeen uitzonderlijk was: in die tijd 
werd de dichtkunst beoefend in rederijkers- 
kamers, waarvan de leden vooral burgers 
waren.  
Tijdens een verblijf in het Rijnland publiceerde 
van der Noot het eerste grote Renaissance-
epos in de Duitse taal. Hierin vertelt hij over de 
pelgrimstocht van de ziel naar “Olympia”, het 
liefdesideaal. De verkorte, tweetalige 
Nederlands-Franse uitgave hiervan was het 
eerste Nederlandstalige Renaissance-epos.  
Bij van der Noots terugkeer naar de 
Nederlanden waren zijn materiële 
omstandigheden drastisch veranderd: vanaf nu 
moest hij in zijn eigen levensonderhoud 
voorzien. Zijn gedichten in het Frans en 
Nederlands droeg hij op aan edelen en rijke 
kooplui, die hem “sponsorden”.  
Tot dan toe kon niemand leven van literatuur 
alleen: eervolle erkenning werd als voldoende 
beloning voor literair werk gezien. Jan van der 
Noot vormde op deze regel een belangrijke 
uitzondering.  
De dichter maakte ten volle gebruik van de 
mogelijkheden van de drukpers om aan zijn 
werk ruime en snelle verspreiding te geven.   
Van der Noot gaf in zijn poëzie blijk van een 
grondige kennis van de oudheid en mythologie. 
Nieuw is de ongedwongen, natuurlijke toon in 
zijn gedichten; hij gebruikte ook nieuwe genres, 
zoals het sonnet en het epos.  
De Franse Renaissancedichter Pierre Ronsard, 
die hij tijdens een van zijn reizen had ontmoet, 
bleef heel zijn leven lang zijn grote voorbeeld.  
Van der Noot 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.    
 
 
Doc. 7 Cort Begryp der XII. Boeken Olympiados  
Van der Noot gaf in 1579 zijn werk Olympias uit, 
een poging om zijn eigen leven in beeld te brengen 
als epos. Olympia is het ideaal, waarnaar hij 
streefde en dat hij vereerde zoals de Italiaanse 
humanistische dichter Dante deed met Beatrice en 
zoals Petrarca deed met Laura.  
 
 

Doc. 8 Portret van Jan van der Noot  
Van der Noot is steeds afgebeeld in luxueuze, zeer 
modieuze kledij. Hij heeft een laurierkrans op het 
hoofd, zoals de helden uit de oudheid en zoals  
Petrarca. 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. 
 

 
 

 
 
 
 
Opdracht 4  
Uit Cort Begryp der XII. Olympiados:  
Sonnet voor Olympia 
 
a. Probeer dit gedicht te ontcijferen. Waarover gaat 
het? 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? 
Omschrijf deze dichtvorm aan de hand van dit 
gedicht. Zoek nog een tweede betrouwbare bron. 
Vergelijk de informatie uit beide bronnen.  
Waarom is dit een humanistisch gedicht? 
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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’.   
 
 
Leestips: 
[ue] = [uu] 
[ae] = [aa] 
[uy] = [ui] 
[ey] = [ei] 
 
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. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


