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DE VRIENDENKRING V A N FRANS VAN STERBEECK 
IN ZUID- EN NOORD-NEDERLAND 

Regina Aernouts en Ed. Prison 

De wonderbare zeventiende ecuw, die de Engelse fysicus Sir Ja
mes Jeans terccht « the Century of Genius » heeft genoemd (1), 
werd in al de Europese cultuurlanden de eeuw van de geboorte der 
moderne wetenschap. Het werd ook de eeuw van de wetenschappc-
lijke genootschappen, zo bij voorbeeld in Engeland the Royal Society, 
met mannen als Robert Hooke. Robert Boyle. Nehemiah Grew ,̂ Isaac 
Newton, John Ray. 

In Italic waren het Galilei, Marccllo Malpighi, Evangelista Torri-
celli, Francesco Redi. 

In Nederland de gebroeders Huygens, Jan Swammerdam, Antoni 
van Leeuwenhoek, Reynier de Graaf. 

Ora de pas opgerichte « Academic dcs Sciences » luister bij te 
zctten, gaat Christiaan Huygens in 1666, op uitnodiging van Lode-
wijk XIV en Colbert, naar Parijs, hij blijft er tot in 1681. 

Wat niocten we nu vaststellen in de Spaanse Nederlanden ? 

Na de inname van Antwerpen door Farnesc op 17 augustus 1585, 
hcbben tienduizenden inwoners de stad verlaten. De verwoesting in 
de omstreken was ontzettend ; heel het poldergebied was overstroomd, 
de Kcmpcn waren vreselijk geteisterd, vele dorpen waren totaal ont-
volkt en platgebrand. 

(1) Sir James Jeans. CM. The Growth of physical Science. Cambridge at the 
University Press. 1947. p. 160-229. 
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In 1627 schreef Pietcr Pauwel Rubens aan zijn vriend Pierre 
Dupuy te Parijs (2) : 

« Onze Stad verkwijnt als ccn lichaani cuingctast door dc tering. Elkc dag zicn 
wij het getal van haar inwoners vcrmindcrcn, daar ons ongclukkig volk geen 
middel bezit om in zijn onderhoud tc voorzien door zijn arbeid of door zijn nering. » 

Bij een bezoek aan Balthasar Moretus III in 1670 stelt Jules Chifflet 
de volledige dood van Antwerpen vast (3). Achthonderd winkels 
stonden leeg, schreef hij. De droefheid las men op het gelaat van die 
cenmaal zo bloeiende burqerij. Al de geleerden die zes en dertig jaar 
tevorcn Antwerpens sicraad nog waren, zijn nu alien dood. Er bleef 
van hen niets anders meer over dan hun mooie grafschriften in de 
kerken, en hun portretten in het huis van zijn gastheer Moretus. 

W a s er hier dan, te midden van al die materiele ellende, en niet-
tegenstaande het uitwijken van zovelen onzer beste Zuid-Ncderlandse 
geleerden, geen wetcnschappelijk leven, geen blijvcnd contact meer 
met het buitenland ? — W e zullcn even trachten dit na te gaan. 

In 1613 woonde sinds geruime tijd te Antwerpen een italiaans 
optieker-astronoom, Ottavio Pisani, die in 1575 te Napels geboren 
was. Evenals Hans Lipperhey, brillenglasslijper te Middelburg, die 
in 1609 de eerste binoculaire stcrrekijker maakte, interesseerde zich 
Pisani voor het bouwen van dergelijke toestellen. 

In 1613 publiceerde hij zijn « Astrologia », een uitgave die hij op-
droeg aan Cosimo II de Medici. In octobcr-december vocrde hij, over 
de binoculaire kijkers die hij maakte, een briefwisseling met Kepler, 
die erg sceptisch stond tegenover het gebruik van een binoculus. 

In September 1613 en in juli 1614 was Pisani in briefwisseling met 
Galilei, en het zijn wcllicht de suggesties van Pisani gewcest die 
Galilei ertoe gebracht hebben in 1617 een binoculus te bouwen (4). 

In 1617 besloten de Antwcrpse dokters orde te scheppen in het 
uitoefenen van de geneeskunde, het geneeskundig toezicht, en het 

(2) Correspondancc de Rubens. Traduite ct annotee par Paul Colin. 5ieme edi
tion. 1934. 

(3) Maurits Sabbe. Rubens en zijn eeuw. Het gecstesleven te Antwerpen in 
Rubens' tijd. Antwerpen 1927. p. 172. 

(4) C. De Waard Jr. De Uitvinding der Verrekijkers. s Gravenhage 1906. 
p. 223-225 en 272-273. 
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onderwijs van de heel- en vroedkunde en van de farmacie. Twee hun-
ner collcgae, Lazarus Marcquis en Godfried Vereycken, kregen op-
dracht met de Antwerpse Magistraat te gaan onderhandelen voor het 
oprichten van een Collegium Medicum, De toestemming kwam op 26 
april 1620. Antwerpen werd hierdoor in de Zuidclijke Nederlanden 
de allereerste stad die een dergelijke inrichting bczat. Het Collegium 
had te zorgen voor het onderwijs in de Chirurgie, nam de eksamens 
af van chirurgijns en apothekers, gaf het visum op hun diploma's en 
had de controle op de officina's (5). 

Humanistisch gevormden in de vriendenkring van Rubens en de 
Morctussen toonden grote belangstelling voor wetenschappelijke pro-
blemen. Onder hen dient vooral Jacob Edelheer genoemd, de Leu-
vense jurist en pensionaris van de stad Antwerpen, die in zijn prach-
tige woning aan de Lange Nieuwstraat - oosthoek der Eikenstraat, 
een schat van kunstwerken, boekcn en wetenschappelijke instrumen-
ten, telescopen, automata, globen, gnomons en andere astronomische 
toestellen had bijeengebracht. Voor Edelheers tuin maakte de Leu-
vense Professor Geeraard van Gutsenhovcn (Gutiscovius) een grote 
zonncwijzer en het was in die tuin dat, voor een select gezclschap, 
waaronder Gutiscovius zelf en de Hollandse dichteres Anna Roemer 
Visscher. de maansverduistering van 27 September 1643 werd waar-
genomen. Het wetcnschappelijk commentaar werd gegeven door de 
beroemde Liraburgse priestcr-astronoom Godefriedus Wendelinus, 
leermecster van de Franse astronoom Pierre Gassendi (6). 

Gutiscovius, die een tijd lang met Rene Descartes samenwerkte, 
was een wiskundige met praktische aanleg, die zowel in Noord- als 
in Zuid-Ncderland een welverdiendc faam genoot. Als de gebroeders 
Huygens in 1652 zich gingen tocleggen op het slijpen van astrono
mische kijkcrlenzen, dan heeft op 4 november Christiaan Huygens 
aan Gutiscovius praktische raad gevraagd, en het is met de uitvoc-
rige inlichtingcn die Gutiscovius verstrekte aanvang 1653 dat de ge
broeders begonnen zijn met hun slijpproeven. Gunstige uitslagcn wa
ren aldra bcrcikt, want reeds in 1655 ontdekte Christiaan Huygens 

(5) C. Broeckx. Histoire du Collegium Medicum Antverpiense. Anvers 1858. 
(6) Maurits Sabbe. Rubens en zijn eeuw. Het gcestesleven tc Antwerpen in 

Rubens' tijd. Antwerpen 1927. p. 162-163. 
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de ware vonn van de ring van Saturnus. en Titaan, de grootste sa-
telliet van die planeet. De kijkcrlens waarmee hij die ontdekking deed, 
is bewaard gebleven in de verzamelingen van het Physisch labora-
torium der Utrechtse Universiteit (7). 

Michiel Floris van Langren (Langrenus) werd waarschijnlijk tc 
Antwerpen geboren als zoon van Arnold Florcns van Langren, die 
vanuit Gelderland naar Antwerpen kwam, waar hij als cartograaf 
werkte voor Balthasar Moretus, die hem in 1628 dc nieuv '̂c uitgave 
tocvertrouv.''de van het Ortelius « Theatrum orbis terrarum ». 

Michiel Floris van Langren werd cosniograaf en mathematicus van 
de koning van Spanje. In 1645 gaf hij zijn beroemde maankaart uit, 
waarin hij op 30 kaarten 270 vlekken en bergen heeft opgetekend en 
op naam gezet. Onder die namen komen er vele voor van zijn Noord-
Nederlandse geleerde collcgae, ook die van zijn goede vriend Con-
stantyn Huygens senior met wie hij jarenlang in briefwisseling bleef. 
Een eksemplaar van zijn maankaart is in het Rijksarchief te Brussel, 
een ander wordt bewaard in de Leidse Universiteit (8). 

Van 1658 tot 1663 was van Langren in onderhandcling met de 
Antwerpse Magistraat om, door een uitgcbreid spuistelsel de stad te 
verlossen van dc stinkende waters der ruien. Hij verdcdigde zijn stel-
sol in : 

Bewys van dc allerbcquaamsto en profytclykste inventic om dc overtreffclyke 
en vcrmaerde koopstad van Antwerpen tc verlossen van de pcstigc en onge.sonde 
locht komcndc uyt dc vuyle, vcrrottc en stinkcnde ruyen. bedacht en byccngcstclt 
door Michael Florencio van Langren. cosmographus en mathematicus van Sync 
koninglyke Majcstcyt cndc uyt gocdcr hcrten opgedraegcn en toegceygent aan de 
cdelc. wysc, voorsicnigc hcren borgcmccstcrs. schepcncn en Raedt van deselve 
stad. - Brussel 1661 kl. 4 - 12 biz. en een «,< Byvocgscl ofte Vcrklarinc » van 1663. 
7 biz. 

Zijn plan werd niet uitgevocrd, de tijdsomstandigheden waren te 
onzekcr en de stadskas veel te berooid (9). 

W e moeten hier ook nog even dc jezuieten vermelden die, in onmin 
met de Leuvcnse Universiteit. in dc 17dc eeuw van Antwerpen het 

(7) C. A. Crommclin. Het icnzenslijpen in de 17dc eeuw. Amsterdam 1929. p. 16. 
(8) Maurits Sabbe. De Morctussen en hun Kring. Antwerpen 1928. p. 99-100. 
(9) Mertens en Torfs. Geschicdenis van Antwerpen. Vol. VI. Antwerpen 1851. 

p. 28. 
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centrum haddcn gemaakt van hun onderwijs, en die zich vooral op 
strikt wetcnschappelijk gebicd, hcbben gcinteresseerd voor de wis-
kunde. Merkwaardig vooral zijn : 

Frangois d'Aiguillon met zijn groot werk over dc optica : « Opti-
corum hbros VI », in 1613 op dc Plantinse persen gedrukt. 

De Antwerpenaren Jean Charles De la Faille. Andre Tacquet en 
Theodoor Moretus, zoon van Pieter Moretus en Hendrika Plantin. -
Theodoor Moretus' tijdgenoot, de Italiaanse jezuiet Filippo Bonnani 
zegde dat hij vooral belang stelde in het bouwen van microscopen 
en mathcmatische instrumenten (10). 

Voor dc tweede hclft der 17de eeuw zijn het Frans Van Sterbceck 
en dc kring van zijn talrijkc vrienden, die het wetcnschappelijk leven 
te Antwerpen gaan kenmerken. 

Voor een uitvoerige biografie van Van Sterbceck vcrwijzen wc 
naar het voortreffelijk werk van L. Philippen : Franciscus Van Ster
bceck, Antwerpsch Mycoloog. Bouwkundige en Historicus. - Ant
werpen 1930. W e hoeven hier allecn maar aan te stippen dat Van 
Sterbceck te Antwerpen werd geboren in 1630 ; er in 1693 overleed, 
en dat hij van 1663 tot 1678 kapelaan was van bisschop Capello en 
diens opvolger Van den Eede. 

In 1660 en 1671 heeft hij belangrijke studiereizen naar Noord-
Ncdcrland ondernomen, waar hij, zoals we verdcr zullcn zien, vriend-
schapsbetrekkingen heeft aangeknoopt met talrijke vooraanstaandc 
botanisten. 

In 1652 had hij te Antwerpen een mooie plantentuin, die ettclijke 
jaren daarna in het buitenland reeds gunstig was gekend. In 1663 
begon de beroemde Engelse botanicus John Ray, vergezeld van zijn 
goede vriend. dc zooloog Francis Willughby, ccn wetenschappelijke 
studicrcis op het Continent die dric jaar duurde, en waarvan hij het 
relaas publiceerde in « Travels through the Low Countries, Germany, 
Italy and France with curious observations natural, topographical, 
physiological etc. ; also a catalogue of plants found spontaneously 

{10) Adolphe Quctclet. Histoire dcs Sciences mathcmatiques ct physiques chez les 
Beiges. Bruxelles 1864. p. 190-232. 
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growing in those parts and their virtues etc. London 1673. » 
Van 5 tot 15 mei 1663 verbleef John Ray tijdens die reis te Ant

werpen. Hij bewondcrde er de kerk der jezuieten, de toren van 
O. L. V.-kerk, het stadhuis, het Beursgebouw. dc Plantinse drukkerij, 
en vooral Van Sterbeccks plantentuin. In zijn boek noemt hij een 
vijftigtal zeldzame planten die hij in de tuin zag bloeien. 

Van Sterbceck heeft zich niet beperkt tot de studie der phanero-
gamen ; van in 1654 is hij zich gaan tocleggen op de mycologie. Hij 
was bcslist geen kamerbioloog, want meer dan ccn kwart ecuw lang 
heeft hij een groot gedeelte van het Vlaamsc land in bos en veld 
doorkruist als phanerogamist en mycoloog. Links en rechts had hij 
medewerkers en wetenschappelijke vrienden die met hem in verbin-
ding bleven of hem af en toe studiemateriaal zonden. W e noemen 
er cnkele : 

Pastoor van den Bogaert tc Meir en zijn ondcrpastoor Passchasius 
van Gessel, de Heer de Decker, oom van van Gessel, die evencens 
te Meir woonde en alle soorten zwammen heel goed kende, ook de-
gene die in Italic grocidcn waar hij vele jaren had gewoond. Pastoor 
Harts te Milleghem bij Ranst, dc Graaf van Kruyckcnborgh te Cam-
penhout tussen Lcuven en Mechelcn zcndt aan Van Sterbceck rcgel-
matig paddestoelcn die hij op zijn landcrijen vindt. De Heer Matten-
borgh, advokaat en Drossard te Herenthout, Subprior Martinus van 
Nuffel ter Abdij van Sint-Bernard, de Heer Prost, Raadshcer van 
zijne Koninklijke Majestcit in Brabant, te Vorselaer. 

In 1675 publiceerde Van Sterbceck zijn « Theatrum Fungorum oft 
het Tonneel der Campcrnoelien », uitgegeven door Joseph Jacobs, 
drukker boekverkoper « Borsestraet bovcnop de Borse ». 

In de voorrede van dit werk vinden wc niet minder dan 12 lof-
dichten. opgesteld door zijn beste vrienden, en bovendicn een prach-
tig portret van dokter Johannes van Buyten. Van Sterbceck publi
ceerde dit portret als blijk van oprechtc dankbaarheid. Dokter van 
Buyten had hem — jaren terug — van een langdurige zware ziekte 
genezen. van Buyten was niet allecn een zeer bekwaam medicus, die 
tc Parijs, tc Padua en te Rome had gestudeerd, maar ook een goed 
onderlcgd botanicus. Hij was oud-professor van de Antwerpse chi-
rurgijnsschool. en tot viermaal toe president gcweest van het Colle-
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gium Medicum Antverpiense. 

Van dc twaalf lofdichters zijn cr vier die onze aandacht vergen : 

Michiel Boudewyns. die het niet beneden zijn waardighcid vindt 
voor een Vlaams boek een Vlaams lofdicht te schrijven. Hij was de 
schoonzoon van dokter Lazarus Marcquis, werd secretaris en presi
dent van het Collegium Medicum, Chef van de genecskundige dienst 
in Sint-Elisabcthgasthuis en mcdcwerker bij de publicatie van de eer
ste Antwerpse pharmacopoca in 1661. 

Antoon Frans Wouthers, een reeds op 35-jarigc Iccftijd overlcden 
Antwcrps advokaat rederijker, tijdgenoot van Willem Ogier en ver-
dienstelijk schrijver van cnkele rcdcrijkcrs toneelspclcn. 

Adriaan David : Van Sterbceck noemt hem « Mccster Adrianus 
David, apotheker cndc drogist, ook een vermaard herborist binnen 
Antwerpen ». David staat vcrmeld als inkomeling van de gildc voor 
het jaar 1661 in het letterbock van het hoofdambacht de Meersche 
1623-1781. Hij was een zeer onderlegd botanicus. Het is door toe-
docn van David dat Van Sterbceck in 1672 dc gelegcnhcid krceg de 
beroemde Codex van Clusius in te zien en de prachtig gekleurde af-
bceldingcn van al die zwammen te copieren. Die Codex van Clusius 
was tocn het eigendom van Professor Arnold Seyen, leraar in de 
plantkunde aan de Universiteit van Leiden ; hij had dit kostbaar en 
zcldzaam werk in bruiklcen aan zijn vriend David afgestaan. 

Augustinus Boutens : Van Sterbceck noemt hem : « ccn seer cu-
rieus liefhcbbcr cndc ondersocckcr, oock een vcrmaert apoteker ende 
chimist ». Boutens staat vcrmeld in de lijst van de 33 Antwerpse 
vrije apothekers, opgetekend in 1661 in het « Apotckcrsboeck» of 
de Liggere der Apothekers. Hij had dus in 1675. als de eerste uit
gave van Van Sterbeccks « Theatrum Fungorum » verschecn, min-
stens sinds 14 jaar te Antwerpen zijn eigen officina. 

In het 22ste « Capittcl » van het « Theatrum Fungorum » (pagina 
288-290) : « Verscheyde Fungi door een vcrgrootghelas ghesien », 
vertclt ons Van Sterbceck dat hij ten huize van zijn vriend Boutens 
verscheidene malen allcrlei voorwerpen heeft gezien in het « Micros-
copium ofte sienbuysc van Robert Hooke ». Hij zag daar ook Hookes 
« Micrographia » twecdc editic 1667. 
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Hookes « Micrographia », waarvan de eerste editie in 1665 ver
schecn, was het allereerste ge'illustreerdc handboek over microscopic. 
Het werd zo graag gewild dat er reeds in 1667 een twecdc uitgave 
van verschecn. Ook zijn samengestclde microscoop, die gcbouwd werd 
door dc Londense opticker Christopher Cock, was cnkele jaren later 
gekend en vcrsprcid in alle Europese cultuurlanden. 

Onze Antwerpse apotheker Boutens moet ccn bcmiddcld man gc
weest zijn, want goede samengestclde microscopen uit de 17dc eeuw 
en zelfs nog uit het begin der 18dc ceuw, waren zeer dure toestellen. 
Aan dc hand van de dokumentatic over de ontwikkelingsgeschiede-
nis der microscopic waarover we tot nogtoe konden beschikken, moet 
Boutens wordcn aanzien, zoniet als dc allereerste, dan toch voor-
zcker als een der eerste microscopisten in de Zuidclijke Nederlanden. 

In 1682 publiceerde Van Sterbceck zijn « Citricultura oft Regeh-
ringhe der uytheemsche Boomcn tc wcten Oranien, Citroencn, Limoe-
ncn, Granatcn, Laurieren en andere, t'Antwerpen by Joseph Jacobs ». 
Het manuscript van dit werk heeft Van Sterbceck reeds jaren te
vorcn ter inzage gezonden aan zijn vriend Johannes Commelin, die 
tocn nog geen directeur van de Amsterdamse Hortus was, maar op 
zijn hofstede « Zuydcrhout » buiten Haarlem ccn mooie tuin met uit-
hecmse gewassen bczat. In die tijd werkte Commelin aan zijn « Ne-
derlantsc Hcsperidcs », die te Amsterdam verschecn in 1676. Hij zond 
aan zijn vriend Van Sterbceck diens manuscript terug en ook een 
eksemplaar van zijn « Hcsperidcs ». waarin hij een meer dan ruim 
gebruik had gemaakt van Van Sterbeccks manuscript dat slechts zes 
jaar daarna zou gcpubliceerd wordcn. Van Sterbceck schijnt alles-
zins geen kittelorig mens te zijn, want als hij in dc voorrede van zijn 
« Citricultura » het verloop der zaken uitlegt, dan is het enkel, zo 
verklaart hij. opdat dc lezer liem, Van Sterbceck, niet zou beschul-
digen van plagiaat, en, niettcgenstaandc dat, noemt hij « Heere Joan 
Commelyn tot Amsterdam zijn bijzonder goede vriend ». Commelin 
stamde uit een Zuid-Nederlandsc familic ; de stamvader Jean Com
melin, werd op 10 fcbruari 1568 te Brussel als ketter terechtgesteld. 

Van Sterbceck droeg zijn « Citricultura » op aan « den Seer edelen 
en welgeboren Heere Mynheere Justus dc Nobelaer. Ridder, Heere 
van Burst in Grisoirt ». dc Nobelaer had zijn hof tc Etten bij Breda, 
daarin stond voor het overwinteren van oranjebomen een « stove » 



van 162 voct lang, 40 voet breed en 18 hoog, met in het midden een 
grote deur en 24 glazcn vensters. Zc was de grootste van Holland. 
Van Sterbceck bezocht die instelling op 23 juli 1671. 

Zuid-Nederlandse vrienden die bijzonderc belangstelling toonden 
voor « Citricultura » en die dan ook het boek van lofdichten voor-
zagcn, waren : de zwammenkcnner pastoor H. Harts te Ranst-Millc-
ghem, de Antwerpse gezworen stadsmedicyns Johannes van Buyten, 
Franciscus Verlinden en Edmundus Trohy, ook dc tonccldichter Bal
thasar Wils van de rcdcrijkcrskamer de Olyftak, vriend en collega 
van Willem Ogier, schrijver van verdicnstelijke toneelspclcn. 

Onder zijn talrijke Noord-Nedcrlandsc vrienden en corresponden-
ten tellen we vooral : Abraham Munting, hoogleraar in de plantkun
de aan de Groninger Universiteit, schrijver in 1671 van het zo alge-
meen versprcide werk « Waare Oeffening der Planten ». Reeds bij 
zijn eerste grote studicrcis in Nederland in 1660 heeft van Sterbceck 
Munting te Groeningcn bezocht. Munting kwam in 1670 naar Ant
werpen bij Van Sterbceck en naar Brussel voor ccn bezoek aan de 
toen algemeen geroemde plantentuin van apotheker Jan Hermans. 

Heer Simon van Beaumont, Griffier der Staten van Holland, had 
in den Haag een beroemde plantentuin. waarvan Kiggelaar in 1690 
een catalogus uitgaf, Een groot gedeelte van Beaumonts planten gin
gen later naar dc Hortus Medicus van Amsterdam. 

Heere Paulo Rogeau van Amsterdam, die Van Sterbceck in 1660 
in zijn tuin bezocht. Balthasar Rubius uit dezelfde stad en Gerardo 
Ingels, Raedt van dc Admiraliteyt tot Middelborg. van wie Van 
Sterbceck citroenbomen ten geschcnke krijgt. 

Professor Paul Hermann en Professor Arnold Seyen van de Leidse 
Universiteit zenden hem plantcnmateriaal. 

Frans van Sevenhuysen. apotheker in den Haag, raad en vroed-
schap der stad, en een der hoofdmannen van het Collegium Pharma-
ceuticum, bezitter van een grote plantentuin aldaar. 

Vele van Van Sterbeccks Zuid-Nederlandse vrienden en corres-
pondentcn hadden hun eigen plantentuin en wintertuin met « ora-
nien-'bomen ». Te Antwerpen waren het : Ridder Pasqualo de De
cker, Ambtman der stad Antwerpen, Arnold Albert Lunden, Ludo-
vicus Giesens. de Heer de Kort, de eerwaarde Heer Laurentius van 
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Dinant, de welcdele Heer Henricus van Berchem, die zijn vermaarde 
hof buiten Antwerpen had. Te Brussel: Monscigneur Lancellot de 
Gottignies, kannunik van Sinte-Gudula en Bisschop van Rocrmond, 
de Hertog van Bourncvil. 

Als botanicus en tuinbouwkundige vol belangstelling heeft Van 
Sterbceck zich niet beperkt tot hetgene hij in Noord- en Zuid-Neder-
land heeft kunnen leren. In 1678 ondernam hij ccn grote reis naar het 
buitenland. IJverig botaniserend in vclden en wouden, doorliep hij 
Duitsland, bezocht Nurnberg en Regensburg, trok verdcr naar Oos-
tcnrijk en verbleef enige tijd tc Wcnen. 

Met zijn « Theatrum Fungorum » en zijn « Citricultura » vertoont 
hij zich aan de lezer als een eenvoudig en gemoedclijk man die, in 
een ongekunstcld sappig Vlaams, vertelt wat hij jarenlang zag en 
ondervond in dc vrije natuur, in zijn eigen tuin en in de tuinen van 
zijn zo talrijke vrienden, Maar hij was bovendicn ccn groot kun-
stenaar. Op kunsthistotorisch vlak voelen we ons onbevoegd ; we 
verkiezen daarom tckstueel wcer tc geven wat Philippen over hem 
zegt in zijn voortreffelijke biografie : 

« (Bisschop) Ambrosio Capello. die tot dc orde van de heilige Dominicus 
behoorde, besloot. omstrccks 1670, de Predikherenkcrk van Antwerpen te versieren 
met een nieuw hoogaltaar. Het feit dat de kerkvoogd zijn kapelaan Franciscus 
Van Sterbceck gelastte de tekening te vervaardigen van het prachtig kunstgewrocht 
dat opgericht en gebeeldhouwd werd door de vermaarde Pieter Verbruggen, open-
baart ons eensklaps de aanwezigheid van de uitstekende artistieke en bouwkundige 
hoedanigheden bij de schrijver van het tractaat der campcrnoelien Van Ster
bceck was dus de ontwerper van een der prachtigste en monumentaalste kunst-

stukken van t einde der 17de eeuw die wij te Antwerpen bezitten aan hem 
komt een ereplaats toe in de rij der Belgische architecten van de postrubeniaanse 
periode. » 

Voor Zuid-Nedcrland dienen wc voorzeker ccn grondig onder-
scheid te maken tussen het wetcnschappelijk leven van de 16de en 
dit van de 17de ceuw ; dc glorietijd van Dodoens, Clusius, de Lobel, 
Vcsalius, Mercator, Ortelius en zovelc andcren was onherroepelijk 
voorbij, maar het merkwaardige is wel dat, alle politieke en econo-
mischc hindcrnissen ten spijt, heel de 17de eeuw getuigt van een 
blijvend, doorlopend geestelijk contact tussen Noord en Zuid, dat 
meestal uitgroeide tot oprecht hartelijke betrekkingen, 
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Nog in het begin der 18de eeuw zien we drie professoren in de 
natuur- en geneeskunde aan de Leuvcnse Universiteit : Henri Joseph 
Rega, Ursmer Narez en Antony Cinck (Cinck was een geboren 
Noord-Nederlandcr) jarenlang in briefwisseling blijven met Antoni 
van Leeuwenhoek. die, door hun bemiddeling, op 3 juni 1716 de zil-
veren gedenkpenning van de Universiteit ontving (11). 

De totale cultuuraftakcling in Zuid-Ncderland zal maar even later 
in de 18de ceuw beginnen en haar uitcrste dieptepunt bereiken bij de 
Brabantsc omwcntcling en de eerste inval der Franse republikeinen 
in 1792. 

Mechelseplein 3, Antwerpen. 

J. Dillenstraat 62. Antwerpen. 

(11) Chfford Dobell. Anthony van Leeuwenhoek and his « Little Animals». Lon
don. 1932. p. 79-83. 

15 


