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Met hun stevige buitenlandse handel uit het verleden is het niet verwon
derlijk dat Brugse families als De Boodts interessante relaties opgebouwd 
hadden. Gesproten uit een oud adellijk magistratengeslacht, dat van Dor
drecht naar Brugge kwam, toen de Engelse wolstapel aldaar verplaatst 
werd (1290), hielden ze ononderbroken een stek in de magistratuur. 

Vader Anselmus De Boodt (1519-1587) was een gerenommeerd make
laar die ook overzeese verzekeringen kon afsluiten. Dit was wel handig, 
omdat familieboten uitgerust met kanonnen uitvoeren o.m. naar Enge
land en Bretagne. Hij was gehuwd met jonkvrouw Joanna Voet (1526-
1561) van wie de moeder een Cevola (Ciolli) was uit Toscane. Italië had 
in die jaren grote aantrekkingskracht. Wij vinden er zoon Anselmus Boë-
tius reeds op bezoek op zijn 21sle. Reizen en studeren zat er bij hem wel 
degelijk in. Dit was nochtans geen sinecure gezien de gespannen poli
tieke en religieuze toestand, de nieuwe epidemieën en het bar klimaat 
van de Kleine Ijstijden. Onderweg ontbraken een algemene voertaal en 
een behoorlijk hotelwezen wel, maar wolven en bandieten bleven zel
den uit. 

Portretgravure van Anselmus De Boodt 
door E. Sadeler; bofgraveur, ca. 1598. 

Bron: 
•Tijdschrift Vlaanderen. 
Twintig Bruggelingen in Europa, 
nrl, 2002. 

Na zijn Artesstudie aan de universiteit van Leuven ging de jonge Ansel
mus zich verder bekwamen aan vier vooaiitstrevende Europese universiteiten. 
Voor de rechtsstudie ging hij van Douai naar Orléans om zijn licentie zowel in 
kerkelijk als in burgerlijk recht, de nieuwe richting, te halen. Onmiddellijk werd 
hij stadsraad in Brugge (1579), maar moest na een half jaar vluchten voor het cal
vinistisch bewind. Hij begon dan maar een jarenlange vormingsreis o.a. in Italië, 
waar hij veel landgenoten moet ontmoet hebben. Zo'n peregrinatio, analoog aan 
het opus van de alchemisten op zoek naar goud, betekende een zoektocht naar 
de waarheid, symbolisch uitgebeeld door het labyrint met de fontein des levens 
als eindpunt. De horizon van Anselmus Boëtius was meteen verbreed. 

Na een omzeiling in de alchemie met eerlijke adepten zoals Theobald 
Van Hogelande en Nicolas Barnaud verliet hij dat domein met veel vraagtekens 
en geraakte voorgoed in de ban van de natuurwetenschappen. Hij ging genees
kunde studeren in Heidelberg en haalde zijn doctoraat in Padova (1587). Onder
tussen was hij te gast bij de invloedrijke Rosenbergs in Praag die goede relaties 
hadden met het Hof van Oostenrijk, waar hij inderdaad terecht kwam rond 1581. 
Rudolf II, de jonge Habsburgse keizer van het uitgestrekte Heilige Roomse Rijk 
van de Duitse Natie had net zijn hof overgebracht vanuit Wenen, uit vrees voor 
de Turken. Gekend als een neurotisch intellectueel was hij niet geneigd tot oor
logvoeren, maar wel tot het doorgronden van de geheimen van de natuur. Daar
door werd het hof van Oostenrijk een uniek centrum van geleerdheid, kunst en 
cultuur. Er heerste een echte meetwoede; alles moest bestudeerd en uitgebeeld 
worden zowel in de ruimte als in de tijd. Daartoe dienden ook de uitgebreide 
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collecties van levende en niet-levende wezens. Wanneer Clusius van 
Atrecht de keizerlijke plantentuin verliet, nam De Boodt over en bleef 
in correspondentie met hem (Brieven met ringzegel, Universiteits
bibliotheek, Leiden). 

Hofarts De Boodt, officieel aangesteld in 1588, wist dat zijn 
doorluchtige broodheer verzot was op instrumentaria en stelde een 
meerdelig Theatrum Instrumentarum Mechanicorum op waarin hij 
hem leerde o.a. omgaan met magneten en probeerde ze te demystifië
ren. Dat was juist het probleem van die tijd: de realiteit onderscheiden 
van bovennatuurlijke krachten, het zwak punt van de keizer. Onver
droten legde De Boodt soms honderden kilometers af om waarnemin
gen te doen en hij durfde de andere hofmedici kritiseren voor hun 
onoordeelkundige aanpak, doorspekt met magie. In zijn werk herken
nen we hem als een sober, eerlijk en onvermoeibaar zoeker, onge
huwd vrij, zoals het portret door Egidius Sadeler van Antwerpen, de 
voornaamste hofgraveur, ons toont (ca. 1593). Het anagram Ostendo 
Delemus waarin De Boodts naamletters steken, refereert aan zijn weer
baarheid. Om te volharden steunt hij, volgens zijn lijfspreuk Sûmes Sta
tue Uno, op de Ene, het middelpunt van de cirkel, dat verwijst naar 
Christus in de eindeloze schepping. Het gevecht met de arend en de 
zwaan symboliseert de triomf van het geestelijke boven het aardse. 
Voorwaar een portret met levensinhoud! 

ï - . _- ANSE 5 EM w>. 
BOETIiDE BOODT 
3R-VGEïfSÏ:SFB E L G ^ I 

R V D-e i. P H I _£,£ ,'C"V N-D-i;-* —-, 
I l O l l j L T O l L l I R . O K A » OJLVH, 

** - PerfônxMctùci,-^. - i -. S 

G£MXÏARVM>ET LA^frV^i ' 
Hiftorïa, < v 

'*r ** *" timftttfepnt}ojltiiditttT "̂  > -* ~ ~" "**~ „ 
Û ^ V S P R l N C t P I B V S , M E D I C I ! , -J r -H % £-

Ï Typis'Wcchchanisapiiit ChudiunïMarnmmS>--~ 
bercées Itann i Ai h m 

De Boodt was een ruimdenkend humanist die moest schipperen tussen 
de meest verscheidene gedachtewisselingen aan het hof, maar steeds zijn eigen 
weg ging. Hij vond het milieu in elk geval interessant genoeg om te verzaken aan 
de waardevolle prebende hem aangeboden voor bisschop Driutius van Brugge in 
1584. Aan vriendendienst schoot arts De Boodt ook niet te kort. Wanneer de 
Boheemse hofgraveur Martin Rota stierf in 1583 nam hij een graveerbrevet (1588) 
om het derde deel van diens Laatsete Oordel te voltooien en zijn werk te ver
spreiden (Albertina, Wenen). Hetzelfde gebeurde toen de hofhistoriograaf Jaco-
bus Typotius uit Diest stierf na het tweede deel van zijn Symbola Divina et 
Humana, een emblemenboek van de geestelijke en wereldlijke groten der aarde, 
geïllustreerd door Sadeler met veel eigentijdse verdoken toespelingen. Arts De 
Boodt verzorgde het derde en lijvigste deel. Het boek verscheen in 1603 en werd 
minstens tienmaal herdrukt tot nog in 1972 (Academia, Graz). 

Titelpagina van bet encyclopedisch 
gesteentenboek 'Gemmarum et Lapidum 
iïistoria...'(Frankfurt/Hanau 1609), het 
hoofdwerk van A.B. De Boodt, Groot

seminarie (vroegere Duinenabdij), 
Brugge. 

De humanist De Boodt kon zich aan het hof van Oostenrijk inderdaad 
helemaal uitleven. Van zijn vriend de hofkapelmeester Filips de Monte uit Meche-
len maakte hij een fijn portret. Hij startte ook met een uitgebreide collectie aqua
rellen van in- en uitheemse dieren en planten, waarvan verschillende van zijn 
hand in een natuurgetrouwe wetenschappelijke stijl. Deze Historia Naturalis 
bleef onder zijn erfgenamen tot in 1844 en werd gedeeltelijk gepubliceerd in 
1989 (De Albums van Anselmus De Boodt, door M.C. Maselis, A. Balis, A. Mary-
nissen; Lannoo, Tielt; The Boodt Watercolours, 1999). 

De hoofdopdracht van De Boodt was echter het bestuderen en catalo-
geren van alle gekende gesteenten en mineralen, in feite was hij keizerlijk lapida-
rius. Het Gemmarum et Lapidum Historiam verscheen in 1Ó04. Terstond werd hij 
lijfarts van de neerslachtige keizer, die gebruiksvoorwerpen, geschenken en kei
zerlijke insigna liet maken vol met medische recepten (Natuurhistorisch Museum, 
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Titelpagina van De Boodis emblemen-
boek 'Symbola Divina et Humana' 
(Praag/Frankjurl 1603J met gravures 
van E. Sadeler. Bibliothèque Nationale, 
Parijs. 

Wenen). Hier moet onderstreept worden dat de farmacopee toen uit
sluitend bestond uit minerale, plantaardige of dierlijke producten. Het 
gesteentenboek kende een tiental herdrukken en een Franse vert
aling. Het maakte als vroege lekenlectuur deel uit van de benedictij
ner bibliotheken (Stadsbibliotheek, Brugge). Toepassingen ervan ble
ven eeuwenlang geldig zoals het klieven van diamant, inlichtingen 
over namaak voor juweliers, over kleurvaste mengingen voor kunst
schilders, over vindplaatsen voor geologen en de harclheidsgraad van 
gesteenten voor specialisten en natuurlijk ook de heilzame werking 
van bepaalde soorten ten gerieve van geneesheren. De Boodt genoot 
aldus van een Europese bekendheid. Hij liep meestal gehuld in een 
statige zijde- of bontmantel en hij had een vierspan ter beschikking. 
Hij verliet echter het Oostenrijkse hof na de dood van Rudolf II 
( l6 l l ) , de defenestratie van Praag (l6l8) voortuitziende. 

In 1614 keerde Anselmus Boètius terug naar Brugghe myn 
beroemde vaderlant, waar hij een jaar woonde op het slot van ridder 
Frans De Boodt in Lissewege. Daarna betrok hij een eigen huis, de 
Goude Mauwe, in de Ridderstraat in Brugge (gedenkplaat, 1982). Hij 
bleef er actief als geneesheer, schilderde, speelde op één van zijn 
snaarinstrumenten uit zijn eigen Luteboec en schreef in de streektaal 
als lid van de Rederijkerskamer van de Heilige Geest. Hij vertaalde in 
versvorm de De Consolatione Philosophiae van de Romeinse 
Boëthius en voor de jeugd publiceerde hij geestelijke 'liedekens', 
zoals De Baene des Hemels ende der Deughden van 1628. Verder stel
de hij nog het eerste Brugse kruidenboek met zestig koperplaten 

samen dat zijn jonge vriend Vredius postuum uitgaf in 1640: Florum Herbarum, 
ac fructuum selectiorum et virespleraeq (herdruk in 1981, Familia et Patria, M.C. 
De Boodt-Maselis, Anselmus Boëticus De Boodt). 

Anselmus Boëtius De Boodt overleed op 21 juni 1632. Hij was tweeën
tachtig, voor die tijd een uitzonderlijke leeftijd. Een lange stoet met dertig fakkels 
met het getimbreerd familiewapen De Boodt, begeleidden hem naar de Sint-
Jakobskapel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk (familiekapel, noorclerportaal sinds 
1786). Nog altijd kunnen we hem ontmoeten als 26-jarige, midden vooraan bij 
zijn vader Anselmus, in de kooromgang van dezelfde kerk (Pieter Pourbus 1573, 
triptiek De Verheerlijking op de berg Tabor). 

De humanist De Boodt heeft Brugge ongetwijfeld goed doen kennen in 
Midden-Europa. Zijn publicaties berusten in de voornaamste Europese bibliothe
ken en talrijke biografieën verhalen zijn levensloop. Voor zijn mineralogisch 
werk werd een gesteente uit Katanga Boodtiet genoemd (L. De Leenheer, 1937) 
en voor zijn botanische arbeid werden drie planten Bootia genoemd (G. Boeh-
mer 1799; Neckker, Adanson, Begelius). Er werd ook een kruidtuin aan hem 
gewijd in de Duinenabdij van Koksijde (1984). Bij de driehonderdste verjaardag 
van zijn sterfdag werd hij herdacht door de Vlaamse Academie en het Mineralo
gisch Gesellschaft van Berlijn en vijftig jaar later in het Stadhuis van Brugge 
(1982). Bij de viering van honderdvijftig jaar België werd hij vernoemd als één 
van de grote geleerden van het land. 

Door zijn betekenisvolle bijdrage op velerlei gebied, heeft hij inderdaad 
steeds getracht om als goede Vlaming een betere Europeaan te zijn. 
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SUMMARY 

Sir Anselmus Boëtius De Boodt (Brugge, 1550-
1632) is a typical Renaissance figure of the Low 
Countries living in a transitional and difficult 
period. He studied successively the Artes at the 
university of Leuven, canonic and civil law in 
Douai and Orléans and later médecine in Heidel-
berg and Padova. However his interest in law 
switched to the study of nature in all its aspects. 
Gifted in science as well as in arts he could cleve-
lop all his talents at the outstanding cultural court 
of Austria where he spent thirty year becoming 
the personal physician and councelor of emperor 
Rudolphe II. Doctor De Boodt published an ency-
clopedia of mineralogy and illusrated his manu
script on mechanics for at that time scientists had 
to produce their instruments themselves. His 
good relationship with the court engrave Martin 
Rota and with the court historian Typotius 
brought him to achieve both their works after 
they died. Influenced by the high artistic level at 
the court, he started painting aquarelles himself. Back in Brugge he could deve-
lop his linguistic and literary gifts by publishing in Nederdiets. Meanwhile he pre-
pared a pharmacopea illustrated with sixty cupperplates that was published post-
humously. Alternating with his médical practice he took pleasure in painting and 
musicing for he composed a lutebook. Active until his last years, he died at the 
age of 82. He had always aimed, as he said, at deepening and widening human 
knowledge. His work can be found in the major European libraries. 

Portret van de familie De Boodt door 
Pierre Pourbus, 1573-

RESUMÉ 

Messire Anselmus Boëtius De Boodt (Brugge 1550-1632) fut un humaniste typi
que de la Renaissance dans les Pays-Bas. Il étudia successivement les Artes à 
Louvain, le droit canonique et civil à Douai et Orléans et plus tard, la médecine à 
Heidelberg et Padoue. Homme de science et artiste en même temps, il pouvait 
développer tous ses talents à la cour extraordinaire d'Autriche où il passa trente 
ans et devint le médecin personnel et conseiller de l'empereur Rudolphe II. Le 
docteur De Boodt publia une encyclopédie de la minéralogie et illustra son 
manuscrit sur la mécanique comme se doit un scientifique à cette époque. Ses 
bonnes relations à la cour font qu'il acheva les travaux du graveur Martin Rota et 
de l'historiographe Typotius après leur décès. Influencé par le haut niveau artisti
que à la cour autrichienne, il commença à produire des aquarels lui-même. De 
retour à Brugge il trouve le temps de développer ses aptitudes linguistiques et lit
téraires en publiant en vemaculaire (Nederdiets). Entretemps il prépara une phar
macopée illustrée avec soixante gravures en cuivre et publiée à titre posthume. 
Entre ses consultations médicinales il se plaisait à peindre et à jouer sur un de ses 
instruments laissant un manuscrit pour luth. Actif jusqu'à la fin de sa vie il mourit 
à l'âge de 82 ans. Comme il le formulait, sont but était toujours d'approfondir et 
d'élargir les connaissances humaines. Ses publications se trouvent dans les princi
pales bibliothèques européennes. 
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