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Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring op 26 april 2009 te Gent (B) 

In de bibliotheek van de Jagiellonska universiteit te Krakau bevindt zich een indrukwekkende 
verzameling natuurhistorische aquarellen die tot de topcollecties van de renaissance behoort. De 
verzameling is indrukwekkend omdat ze in het totaal zowat 1638 geaquarelleerde bladzijden 
bevat, die gemiddeld 45 cm hoog op 32 cm breed zijn. Op 1441 van deze bladzijden werden 
uitsluitend tekeningen van planten aangebracht. Op de overige 197 bladzijden werden enkel dieren 
afgebeeld, vooral vogels en vissen. De gehele verzameling werd samengebonden in 15 
verschillende albums die in de bibliotheek van Krakau gekend zijn onder de signatuur' Libri picturati 
A 16-30. Met deze signatuur wordt aangegeven op welke plaats de aquarellen in de bibliotheek van 
Krakau kunnen teruggevonden worden maar wordt niets gezegd over diegene die voor de 
samenstelling van de verzameling verantwoordelijk zijn geweest. 

Het mysterie rond deze verzameling, die dus geen titelblad heeft, heeft dan ook de 
nieuwsgierigheid van een aantal onderzoekers gewekt die, echter zoals het wel eens meer 
gebeurt, tot tegenstrijdige conclusies zijn gekomen. 
Zo werden de albums sinds 1936 toegeschreven aan Carolus Clusius, de eerste praefectus van de 
hortus van de universiteit van Leiden. Heel wat later, in 1998, werden de aquarellen zelfs 
geassocieerd met Theodoor Clutius, de apotheker die Clusius te Leiden assisteerde. 

Na een grondige analyse van de watermerken en de verschillende folieringen in de aquarellen 
enerzijds en van de visuele en tekstuele bronnen anderzijds, ontdekte ik in 1996 dat de 'Libri 
picturati A 16-30 uit Krakau zonder twijfel in een heel ander milieu thuishoorden. Mijn stelling was 
dat het grootste deel van de aquarellen- ik preciseer dat het hier dus gaat over 1 120 van de in totaal 
1638 geaquarelleerde bladzijden uit de Libri picturati A 16-30 - deze zijn, die in de jaren zestig van 
de 16de eeuw, in opdracht van Brugse edelman, Karel van Sint-Omaars, werden vervaardigd. Het 
was immers deze heer die, zoals Mathias Lobelius in zijn Kruydtboeck van 1581 getuigde 'zijns 
ghe/ijcke niet ghehadt heeft onder alle de Cruyde-Uef-hebbers van Europa omdat hij gheenen kost 
spaarde om alle gheslachten van cruyden, tzy vremde aft intlandtsche, naer tleven te doen 
conterfeiten '. 

De geneesheer, die in 1567 te Brugge verbleef, had een bijzondere bewondering voor de 
edelman. Niet alleen omdat hij zoveel geld had geïnvesteerd in het afbeelden van een voor die tijd 
ongewoon groot aantal planten maar ook omdat hij de 'hee/e Historie der cruyden' kende. 
Daarmee bedoelde Lobelius dat de nobele natuurliefhebber wel degelijk zijn klassieken beheerste 
en dat blijkt zeer duidelijk uit de vele verwijzingen naar Dioscorides, Galenus en Plinius, die in de 
inscripties van de aquarellen voorkomen. Lobelius reveleerde eveneens dat het grootste deel van 
de ingekleurde tekeningen werd vervaardigd door een zekere 'meester Jacob van den 
Coomhuuse', een weinig gekende maar daarom niet minder verdienstelijke kunstenaar, die te 
Brugge een atelier leidde. 

Naast Mathias Lobelius heeft ook Rembert Dodoens de Brugse edelman zeker goed gekend. In 
1567 schreef de Mechelse geneesheer in de epiloog van zijn boekje over mooie en welriekende 
bloemen dat hij van Karel van Sint-Omaars, die hij betitelde als 'een befaamd kenner van de 
planten en de dieren', veel stalen van de zogenaamde moerasasphode/us had gekregen. 
Kennelijk moet Dodoens sterk onder de indruk zijn gekomen van deze plant want nog nooit, zo 
schreef hij nog in zijn epiloog, had hij zo een vreemde asphodelusgezien. 
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Tenslotte koesterde Clusius eveneens veel bewondering voor Karel van Sint Omaars. In zijn 
werken beschreef hij hem als een genereuze natuurkenner die niet alleen een bijzonder 
nauwkeurig waarnemer was van de zeeplanten maar ook zeer goed onderlegd was in alle 
wonderbare zaken van de natuur. Clusius, die zowat één derde van de aquarellen annoteerde, 
schijnt zelfs voor de edelman een aangename gesprekspartner te zijn geweest toen hij tussen 
1565 en 1567 dikwijls te Brugge verbleef. 

De drie eminente kruidenkenners, Dodoens, Clusius en Lobelius, worden vandaag nog steeds 
geprezen omwille van de rijk verluchte boeken die ze ons nalieten. Maar de genereuse edelman, 
die zowat 240 tekeningen uit zijn albums ter beschikking heeft gesteld voor de beste illustraties in 
deze werken, werd helemaal vergeten. Pas in 1996 kregen de albums voor het eerst aandacht 
tijdens de herdenkingstentoonstelling van Peeter van Coudenberghe, ingericht door de 
Antwerpse apothekersvereniging. Bij die gelegenheid werden enkele aquarellen voorgesteld 
waarop de gevierde apotheker werd vermeld. Peeter van Coudenberghe, die net als Karel van 
Sint-Omaars over een tuin beschikte waarin voor die tijd uitzonderlijk veel soorten simplicia werden 
gekweekt, behoorde dus ook tot de kennissenkring van de Brugse edelman. 

Karel van Sint-Omaars moet, zoals zijn ronkende titels wel enigszins laten vermoeden, geen 
gewone sterveling zijn geweest. Zijn vader, Joost van Sint Omaars, was ook de heer van 
Dranouter, zijn moeder Anna van Praet, was de schoonzus van Lodewijk van Praet. Deze oom was 
niet de eerste de beste. Zo was hij niet alleen grootbaljuw van Brugge, ridder van het Gulden Vlies, 
ambassadeur van Keizer Karel en grootgrondbezitter, maar hij was ook mecenas van bekende 
humanisten zoals Vives en Erasmus. Het is dus vermoedelijk Lodewijk van Praet geweest, die zijn 
neef ertoe heeft aangespoord om te studeren aan de universiteit van Leuven, waar hij op 5 februari 
1537 werd ingeschreven. 

Dat was zowat tien jaar nadat Erasmus er had verbleven, die bijzonder opgetogen schijnt te zijn 
geweest over het aangename en het gezonde klimaat in de stad en het goed uitgeruste 
professorenkorps. Twee voorwaarden, die aldus de eminente humanist, nodig waren om een 
rustige en succesvolle studie te garanderen. Misschien heeft Karel van Sint-Omaars dat ook zo 
kunnen ervaren. Alleszins heeft hij de periode beleefd waarin de Leuvense Alma Mater haar aantal 
inschrijvingen spectaculair zag stijgen. Uit de matrikels, lopende van eind februari 1528 tot eind 
februari 1569, blijkt dat zowat 25 468 studenten te Leuven werden ingeschreven. Daarvan waren 
361 uit Brugge afkomstig. 

We kunnen er vanuit gaan dat de Brugse nobilis - zo noemde men een student van adellijken 
bloede-, geen dagdagelijkse materiële problemen moet hebben gehad waarmee de andere 
studenten en zeker de arme beursstudenten of de pauperes te kampen hadden. Mogelijks heeft de 
jonge student in de universiteitsstad een ruim huis bewoond omdat het nu eenmaal voor een nobilis 
gebruikelijk was dat hij steeds vergezeld werd van zijn praeceptor en een hele schare 
dienstpersoneel die bij hem inwoonden. 

Het valt moel ijk na te gaan wat Karel van Sint-Omaars nu precies te Leuven heeft gestudeerd. Maar 
het lijkt toch voor de hand liggend dat hij er de lessen heeft gevolgd aan het Collegium Trilingue, het 
college voor Latijn, Grieks en Hebreeuws, dat onder andere door toedoen van zijn invloedrijke 
oom, de zoëven genoemde Lodewijk van Praet, werd opgericht. De meeste aristocraten opteerden 
er immers voor dat hun kinderen reeds op zeer vroege leeftijd in de zogenaamde 'bonae litterae' 
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werden ingewijd omdat dit hen later kon helpen in het uitbouwen van een internationale carrière. 

Karel van Croy, graaf van Chimay en hertog van Aarschot, was amper negen jaar oud, toen hij 
naar het Drietalencollege te Leuven werd gestuurd. Filip Willem van Nassau, de oudste zoon van 
Willem van Oranje en Anna van Buren, begon er aan de leeftijd van twaalf terwijl de zoon van ridder 
Joris Il, de heer van Busbeke er van zijn veertiende studeerde. Ook Carolus Clusius, minder 
gekend als de zoon van de heer van Watenes, studeerde aan het Collegium Trilingue alvorens hij in 
1548 het diploma licentiaat in de rechten behaalde. 

Het lijkt me dus aannemelijk dat Karel van Sint-Omaars tussen 9 en 1 î jaar oud moet zijn geweest 
toen hij aan de Leuvense universiteit werd ingeschreven waaruit ook, zij het dan met de nodige 
voorzichtigheid, kan geconcludeerd worden dat hij in de periode tussen 1526 en 1528 geboren 
werd. 

Studeren aan de universiteit was trouwens voor landedellieden en ridders, waartoe dus ook 
Lodewijk van Praet en zijn neef Karel behoorden, zeker niet uitzonderlijk. Integendeel, het was een 
fenomeen dat zich in de 16de eeuw in heel Europa, en dus ook in de Nederlanden heeft ontwikkeld. 
Voor de oude adel, die toen moeilijke tijden beleefde, was het zelfs een noodzaak geworden. 
Enerzijds omdat hij door de afnemende rentabiliteit van zijn grondbezit niet meer kon optornen 
tegen de dreigingen van een gewijzigde economische situatie. Anderzijds omdat hij meer en meer 
de toenemende concurrentie ondervond van de zogenaamde ambtsadel, niet adellijke jongeren 
die zich langzamerhand door een universitaire opleiding in alle niveaus van het bestuur van de 
vorst hadden weten te infiltreren. Er bleef dus voor de oude adel, en dus ook voor Sint Omaars , 
geen andere keuze meer dan zich te heroriënteren en zich bijgevolg in te schakelen in de nieuwe, 
meer op kennis gerichte, maatschappij. 

Na zijn verblijf te Leuven vatte de Brugse edelman een militaire carrière aan en werd nadien 
burgemeester van het Brugse Vrije tot in 1562. Het moet rond die tijd zijn geweest dat Sint-Omaars 
zich in zijn kasteel te Moerkerke bij Brugge terugtrokken heeft. De edelman had immers ernstige 
gezondheidsproblemen want op 14 december 1567, heeft hij nog aan Clusius geschreven, hoe 
zwaar en drukkend zijn ziekte was. Hij preciseerde niet waaraan hij leed maar dat het ernstig was 
lijdt geen twijfel. Sint-Omaars overleed op 12 januari 1568, amper enkele weken na het schrijven 
van de brief. 

Maar zijn schitterende aquarellencollectie belandde, aldus de getuigenis van de historicus 
Jacobus Marchantius gepubliceerd in zijn Flandriae Commentariorum van 1596, aan het collegium 
medicum te Leuven. En dat is best begrijpelijk want door zijn ziekte had Karel van Sint-Omaars 
zeker aan den lijve kunnen ervaren hoe belangrijk het was om de toekomstige medici een meer 
praktische kennis van de planten en de dieren bij te brengen die tenslotte de basiselementen of de 
simplicia vormden waarmee de geneeskundige stoffen of de materia medica waren samengesteld. 
Volgens Marchantius was de zieke edelman er zich bovendien goed van bewust dat hij met zijn 
ondertussen in vier boeken samengebrachte tekeningen, kon bijdragen tot de geneeskunde, die 
zich in de dagelijkse realiteit van toen duidelijk in twee gescheiden werelden afspeelde. 

Zo waren er de professoren die de theorie van de geneeskunde doceerden aan de universiteiten. 
Zij zorgden voor de opleiding van de artsen en hielden in het collegium medicum toezicht op de 
apothekers, de chirurgijns, de barbiers en de vroedvrouwen die verenigd waren in gilden met 
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eigen statuten. Deze praktijkgerichte gezondheidsverstrekkers beschikten niet over een 
universitair diploma. Toch waren zij dikwijls meer succesrijk in het behandelen van veel 
voorkomende menselijke kwalen, zoals de ijverige barbier die door Lobelius in zijn kruidboek van 
1581 als voorbeeld werd gesteld omdat hij de neusamputatie van een patiënt kon verhinderen door 
zijn kruidenkennis. 'Veel zeer geleerde medicijns', zo schreef de geneesheer, 'hadden 
gheordonneert den neuse af te setten ... maer een barbierken heeft sulcks ontraden'. Hij 
behandelde de man met het kruid elatine, en daardoor moest, aldus nog Lobe/ius, zijn 'neuse niet 
afgheset worden en werd ook de reste van zijn lichaam gheheel ghesonf. 

Steeds meer professoren gingen beseffen dat een boekenopleiding onvoldoende was in de 
vorming van de studenten en dat had tot gevolg dat de disputen over de materia medica binnen de 
muren van de universiteiten heel hevig konden worden . De toenemende beroering leidde 
uiteindelijk tot de hervorming van de medische faculteiten die er onder andere in bestond om de 
studenten op een meer aanschouwelijke wijze vertrouwd te maken met de voornaamste soorten 
simplicia gebruikt in de medicijnen. Met dit doel werden niet alleen lezingen in de natuurkennis 
gegeven maar werd er ook een hortus medicus aangelegd, zoals aan de universiteiten van Padua, 
Pisa en Montpellier, die hierin toonaangevend zijn geweest. De hervorming van het medisch 
onderwijs was echter een langzaam proces, ook in Leuven, waar pas op 11 juni 1557 door Filips Il 
aan de faculteit geneeskunde de eerste twee Koninklijke leerstoelen werden opgericht met het oog 
op een meer praktisch gericht onderwijs. 

De professoren kregen hierbij de opdracht om er beurtelings in te staan voor het geven van vier 
anatomische lessen per jaar. Daarnaast dienden ze ook de laatstejaarsstudenten in het Groot
Hospitaal van de stad te begeleiden en het onderricht te verzorgen in de kruidenleer. Voor deze 
taken werd eveneens een beroep gedaan op Rembert Dodoens, die in 1535 tot licentiaat in de 
geneeskunde was gepromoveerd, dus twee jaar vóór Karel van Sint Omaars er zich als student 
had ingeschreven. Dodoens weigerde het a.anbod, niet alleen omwille van de karigheid van de 
bezoldiging maar ook omwille van het feit dat hij geen voldoende tijd meer zou hebben voor de 
publicatie van zijn kruidboek dat tenslotte ook voor de toekomstige medici bedoeld was. 
Veelzeggend in die zin is de brief waarmee hij zich uitdrukkelijk richtte aan de studenten 
geneeskunde, die in de Franse vertaling van zijn kruidboek uit 1557 - het jaar van zijn aanzoek -
werd gepubliceerd. 

In dit merkwaardig document betreurde de geneesheer dat de kennis van de planten, waarop de 
antieken zich met zoveel ijver en inspanning hadden toegelegd, de jongste eeuwen door medici 
totaal verwaarloosd en misprezen was geworden en overgelaten aan vrouwen, ongeletterde 
hoveniers en ongediplomeerde zalfjesmakers! Een geneesheer die naam waardig, schreef 
Dodoens verder in diezelfde brief, diende de meest gebruikte planten te kennen waaruit de 
geneesmiddelen werden bereid, zoals een architect ook kennis moet hebben van de materialen 
waarmee de gebouwen worden opgetrokken. De boodschap van de Mechelse stadsarts, die wist 
waarover hij sprak omdat hij tijdens zijn vele ziekenbezoeken veel praktische ervaring had 
opgedaan, was dus duidelijk: de studenten dienden de planten te leren kennen door ze 
herhaaldelijk te bekijken en te onderzoeken. 

Het omvangrijke plaatwerk van Karel van Sint-Omaars moet wel degelijk een welgekomen 
geschenk zijn geweest voor de Leuvense studenten die met de Brugse aquarellen nu ook over een 
hortus medicus konden beschikken, al was het dan een geschilderd op papier. En dat was heel 
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belangrijk voor de universiteit waar pas in 17 40 een 'cruythoff voor de medicinisten' in gebruik kon 
worden genomen. Bovendien waren tekeningen in de 16d• eeuw soms onontbeerlijk in de 
communicatie van kennis die moeilijk met woorden kon weergegeven worden. Het aquarel met de 
afbeeldingen van de huislook die als model werd gebruikt voor de houtsnede bij Lobelius' 
beschrijving, laat duidelijk zien dat de vormen en vooral de kleuren van de plant veel nauwkeuriger 
met pen en penseel konden worden weergegeven dan met woorden. De kunstenaar beschikte hier 
dus over meer middelen om de kennis van de plant over te brengen, zelfs al klinkt de woordkeuze 
van de geneesheer, die de bladeren omschreef als 'schelfersgewijs by een ghevoegd, glat, c/aer 
ende spitsch ghelijck tonghen van visschen' ons nu nog als poëzie in de oren. 

Beschrijvinghe van Donderbaert door Matthijs de Lobel 

Donderbaert In Gneks / Aeizoon. In Luijn / Scmpe::rvfVllm maius sive Sedû maius crenattl Myrthifoliwn In 
Hoochduyt~ch / Grosz l lauszu'Urtl / leii grosz Dooderb-art. ln fnmchoi.s / loubarl.>t- gnmle~ ende 1·ri9ucmadame. 
In It:aliacn~ / Semper-vivo maggiore. In Spaensch / Semprcviva mayor e:nck yem puntcra. In Engclsch / 
Housdike ende Scngrcnc. 

Ghcen cruyt en is over al ghcmcyndcr / oft levcmlighe:r dan Dondcrbaert / in Latijn ghcnoemt Scmper

vivum, om dat de bladers alcijdts groen ende icugdich heeft / soo wd \Vimer aL-. Somer groeyende op 
muren ende daken / hoe quacr weder dat oock zy. Dcsc plante is onder rondt / gherrutcckt van veel 
bhi.dcrs schelferwijs by een ghevocgt ende vast aen een staende / die glat ende claer zijn/ zeer ghclijfvich 
ende spitsch ghd.tjck tongheo van visschen / russchen de wclcke ccnen rechten stele voorts comt met 
ghclijckc bladcrs bcclccdt/ ende bm·en in meer steelkens ghedcylt / acnde wdcke voorts co=men in 
Hoymaendt c-ndc Oostmacndt veel ghcsrerrede bruyn-roo<le ende roo<ltachtighe bloemen. 

Cracht Ghedisnllecrtwater van Dondcrbacrt wordt vande vrouwen înghegeven teghen de cortsen / sonderlinghe 
tcghen de derde cortscn ende die met grootcr bitten aencomen / wner mede \'ele ghe-n~n worden. 

D i os co r id es. Don<lerbacrt is vcrcoelcn<le enJe tsamcntrcckende / ghestooten alleen/ nft met gorte 
ghcmengt / gheneset wilt vier / heete ende voorts etende s\veeringhcn / ootstckinghe der ooghcn / ende 
verbranthcydr / ende is zeer goedt ghdeydt op het beet flci.rsijn. Sap van Dondctbaert met gorte ende 
olie van Roosen ghcrncngt / is gocdt ghclcy<lt op <le pijne van<lcn hoofde.. S:lp van Donderbacrt wordt 

inghcgcven teghcn de steken vande fenijnige Spinnen / teghen het Roomclisocn ende alle buyckloop. 
Tsclfde met wijn ghedronckcn drijft wt de ronde dunne wormen. Tsclfdc met een pessus van woUe oft 
cattoen inde moeder ghcstdt / stelpt dovcrvloedîghe maendtsronden va.ndc vrouwen. Tsdfde sap wordt 
ghcstrekcn op loopcn-dc ooghen die door corruptie van tbloct ghccomcn zijn. 

G a 1 c n u s. Alle bcyde soo wd groot als deyn Donderbaert zijn een wcynich drooghendc ende 
middclmacich tsamentrcckcn<le / voorts van alle an<lt"r gheweldige qualiteyt vry / waerom dat de self<ll! 

meest waterachtich zijn / ende zeere vcrcodcndc. Want sy zijn vcrcoclcnde tot inden derden gract: Waer 
door dat sy oock goedt zijn ende ghebruyckt worden tcghen dwilt vier / heete ghes,:vil.len ende '1;"00rts 
etende swccringhen / dwckkc A~ncta oock scgbt. 

Aquarel van huislook uit de albums van Karel van Sint-Omaars, 
Libri picturati, 
Album 24 folio 16 recto, Jagiel/onskabibliotheek, Krakau. 
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;J.ontnb.im.Jn.6rid111 A~t.OOn.jn Ià~ntSempl!'rvivum mlius fiuc Sedû m;Üus rnnuii Myr
rhifulium. ]n {Jo:ll!pD:urtr:~/Gu1f1 !)a11f;h:lnrtj:fldlgnif; tih:1nt1nb.ur. Jn .fnnr~ai9/ Ioubube 
gnndc,rnllt Tri9i.:.em:1J~mc.)n )'raltarnrqi1Scmpcrvivom:1.gxiore. Snbpw.!c1J/ Scmpm-i;. 
v:1 m.1yor.i1'tJc.c:1. punrcr, 'ln ~ngdfr&/Q'oufrhlt c.at1t,tlu1gnn~ 

, {!l~m au1btcn i6 eurr a( ~~m1rpntrt1of1 frurntig~rr ban !Donba6amr in iatijrr ,ifmoant 
Scmpcr-viuum,om:001 be 61aDrrs alliJblll grom mo, irugNcfi frrfti foo roei l'.Elinlcr ala e,mcr 
!l™yrnbr op nutrtn rnbr bafrn/QOI qttort n,rDrr bat ood' ;p~<f< planltis onba ronN/gcma«ft 
van ~cel i>làDrn frf)clfmoiis 69 een g~roorgt rnbcooµ am cmµorn!Jc1Nr gl,11 rnD< dm ;11n1;rcr 
sJitU1fuidi mo,~ fpi<fc~ 5~diJd' 1,ng~cti oon >1ffcf:mi tulfcf)cn ~ n,dtfc crnm m~tm jîrk ooo:LS 
(l)fl)( mct o~ch1tfc 6!abm fol«N1, mbc wurn m 111(tf ~«[frn~ s2rDCJllu acnbrm!cfc W1>:~r;;; 

:Onoi !:1,attfjij5 be l!:oórL 4H 

n1rrt iri ~ormambt tnbc tlojm1.1mN rrd g~r~mrDt 6myn ·rooDt rnDcrooNa~tig~t 6wmim. 
@iQCbtjil1lmtlll.11rt o.m ;i)onbcr6.1crt WO!btvanbt t1!0Uit'!'OÎllggcgcU1n teggm Dt co!trm/ <u<tt

fonDcrhng~t tegQm D~ bcrbc cartrm mbe bic met grootnc Qfürn aemomrn11r.1rt mebt l)((e g~r, 
nirm lllb!llm. Diolcoridc,. !Vonbcrb.irrt is umodmDe mDc 1r.nnmrrccfmbe / gfc~cotm 
alleen I Il~ mei go:CC ggemmgt / g~mcrct trilt llicr/ QctlC mDc v~o:15 ctmbc ~Vccting~cn / onljic, 
fing~r Dcroog~m/ moe ocrb:mtQcpDI/ mbr is ;rrr gocDt ggrlrpDt op QCt gat flcitfîjn. · 
, E5a? ·van ,tJonDrrbarrt inti iJO!IC cnDt ofie uan ~oofm gçmtmgt/iS goçbt SQrlC):Dt t'p be pij, 
nr oa~Dm Qoofor. E:fap van '.i)onb(rbarrt mo:Dt tJBQCSCU<n tcggm Dc ~efm oanDr fem1nigc 
6pinnmttcgQm2ce:lioometirommDr alle bupiffoop. <lrelfbc mrt trijn SQeD1onr?cn b:ij~ 
11>! Dr ronDr Dunne roo1mm. <lrclfllt mrt cm pctfu, van 11J0Uc oft rnltom inbr mocDcr ggr~cil/ 
~dpt Dourro!ocbigQc m.rnbl~onDm van De v:ourom. .;tjilfbc rap roo!lll s2cfrrrfrn op lwpnv 
De oog2m bic Dooi co1mptir 11an t&focl gfccomnqijn. . 

G2lenu1. :'!Ur brpoc foo roef groot ,11. ckpn vonDcr&acrt ;ifn cm rocpnicfi b!QtlgQmbi rnDe 
tnibDrfma:ir~ 1ramm1recrmbc / voo?ts 1Jjn aUc an DO" slîwcfbigr quafitrpt 019 / roaerom Dal 11c 
fdf!Jc,mi1~ niatcr.1t~tirfi ;ijn/ rnDc ;me rmocfmDr. 'illanl r9 ;tfn vmocfenbc tol in Dm brr~m 
gract:'illacr beo: bat f9 ootf gorb/ ;,fn mbr g~c6m9cft roo!bm trg~m bn>ill Piert~@ g~crro1Urr1 
cn6t WO!lli etcnbt ~l)Cm'n~gcnt brorlcfc ,tginm ooif r,g~t. 

Beschrijving en houtsnede van 'donderbaert' of 'sempervivum' (huislook) in het 

Kmydtboeck van Matthijs de Lobel (Mathieu de l'Obel, Mathias Lobelius), gedrukt te 

Annverpen door Christoffel Plantin in 1581, pagina's 454-455. 
De illustratie werd getekend naar het aquarel in de albums van Karel van Sint Omaars, 

Llbri picturati, album 24 folio 16 recto (447 mm x 318 mm),Jagiellonskabibliotheek 

te Krakau. 
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In tweede instantie konden de albums van Karel van Sint-Omaars aan de Leuvense studenten de 
mogelijkheid bieden om hun weg te leren vinden in de steeds toenemende wanorde in de namen 
van de planten die telkens opnieuw onder andere benamingen werden beschreven. Vandaar dus 
de aandacht voor de uitgebreide nomenclatuur in de tekst van de aquarellen. De Latijnse namen 
komen het meest voor, gevolgd door de 'Belgische', waarmee in feite het Vlaams-Brabants wordt 
bedoeld, dat zich op het einde van de middeleeuwen uit de Vlaamse dialecten had ontwikkeld tot 
een algemene schrijftaal. Vervolgens komen de Duitse namen, de taal van de geleerden die aan de 
basis lagen van de vernieuwing in de kennis van de materia medica, gevolgd door de Franse 
namen, de taal van de adel, die door Karel van Sint Omaars wellicht het meest werd gebruikt. Op 
het einde volgen nog de Italiaanse namen en de Griekse die het minst in aantal waren. In vele 
benamingen werd tenslotte nog verwezen naar de geneesheren, die zich door hun kennis van de 
simplicia hadden onderscheiden. Daar treffen we ondermeer professoren aan uit verschillende 
universiteiten: Jean de la Ruelle van Parijs: Johann Lonitzer van Mainz; Leonhart Fuchs van 
Tübingen en Giacomo Cortuso van Padua. Maar ook de namen van een aantal verdienstelijke 
stads- of lijfartsen zijn veelvuldig aanwezig: Garcia ab Orta, John Gerard, Bartolomeo Maranta, 
Nicolaus Monardes, Conrad Gessner, Pierandrea Matthioli en vooral Rembert Dodoens. Deze 
laatste is ongetwijfeld de meest geciteerde geneesheer in de albums van Karel van Sint Omaars. 
Op zich is dat niet vreemd omdat Dodoens toch als eerste de flora uit onze gewesten in zijn 
Cruijdeboeck van 1554 in kaart heeft gebracht. 

Tenslotte was er ook nog het prangend probleem van de classificatie waarmee de Leuvense 
studenten geneeskunde door de Brugse albums werden geconfronteerd, een probleem dat 
trouwens in de 16de eeuw niet opgelost is geraakt omdat men te veel bleef vasthouden aan het 
directe nut dat de plant voor de mens kon hebben. Wellicht is de Brugse edelman zich hiervan goed 
bewust geweest en heeft hij daarom voorzichtigheidshalve geopteerd voor een klassieke indeling 
volgens De Materia Medica van Dioscorides, de arts die voor het eerst een verantwoorde 
beschrijving gaf van zowat 600 kruiden. 

De albums van Karel van Sint Omaars bleven niet in Leuven. Wanneer ze precies de stad verlieten 
weten we niet. Alleszins zal dat vóór î 595 zijn geweest, de periode waarin de universiteit in zeer 
zware moeilijkheden verkeerde en zich zelfs diende te richten tot de aartshertogen om de 
professoren te betalen. Niet toevallig werden de Brugse albums in diezelfde periode verworven 
door Karel van Arenberg, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de hoge adel aan het 
hof van de aartshertogen. De graaf herschikte de hele collectie volgens de methode van de Franse 
geleerde Dalechamps, wat meteen ook de talrijke annotaties verklaart in de randen van de Brugse 
aquarellen. Na de dood van de graaf in 1616 gingen de albums over naar zijn echtgenote, Anna van 
Croy, die ze aan haar dochter Dorothea schonk. Daarna kwamen ze vermoedelijk via graaf Johan 
Maurits van Nassau-Siegen, bijgenaamd de Braziliaan, in de bibliotheek van Daniel Weinmann, de 
kanselier van Kleef, terecht. Weinmann schonk de albums op zijn beurt aan markgraaf Friedrich 
Wilhelm van Brandenburg, die koning van Pruisen werd en de grondlegger was van de Koninklijke 
bibliotheek van Berlijn, de latere Preussische Staatsbibliothek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
belandden de albums alweer in een andere bibliotheek. Dit maal werden ze omwille van de hevige 
bombardementen boven de stad door voorzienige bibliothecarissen in Polen in veiligheid gebracht. 
Zo kwamen de albums van Karel van Sint-Omaars uiteindelijk in de Jagiellonskabibliotheek te 
Krakau terecht waar ze nu nog worden bewaard. 
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De Brugse albums hebben dus een hele weg afgelegd in diverse bibliotheken. Ze werden herschikt, 
geannoteerd, met andere aquarellen uitgebreid en herbonden en daardoor verloren ze ook hun 
identiteit. Alleszins verdienen ze een ereplaats in de geschiedenis van de kruidenboeken in de 
Nederlanden, die nog steeds teveel beperkt blijft tot de inbreng van Dodoens, Clusius en Lobelius. 
Juist hun boeken tonen aan - als men ze wat grondiger leest - dat de studie van de geschiedenis 
van de kruiden in onze gewesten een complex gegeven is dat zich situeert in een geheel netwerk 
van geïnteresseerden die niet alleen via brieven maar ook via tekeningen, met elkaar 
communiceerden. De Brugse albums zijn daar een heel mooi voorbeeld van maar ook andere 
tekeningen, nu nog verscholen in bibliotheken, prentenkabinetten en musea, verdienen onze 
aandacht waarmee ik in feite wil meedelen dat het onderzoek van deze materie zich eigenlijk nog 
maar in een beginstadium bevindt. 
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