
 

 

 



 

De seven Konsten 
 

 
De ‘zeven vrije kunsten’ oefenden een diepgaande invloed uit op de ontwikkeling van het denken 
in de vijftiende en zestiende eeuw. Oorspronkelijk bekend onder hun Latijnse naam septem artes 
liberales, waren het zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in antieke en 
middeleeuwse Europese scholen. Ze vormden met name het curriculum van middeleeuwse 
universiteiten. Ze worden ‘vrij’ genoemd (Latijn: liber), omdat zij de opleiding van de vrije mens 
beogen. In tegenstelling tot andere leerprogramma’s, die worden nagestreefd voor economische 
doeleinden, is het niet hun doel om de student voor te bereiden op het verkrijgen van een 
inkomen, maar op de uitoefening van de wetenschap in de strikte zin van het woord, dat wil 
zeggen de combinatie van filosofie en theologie, bekend als scholastiek.  
Wordt de bekoring van de wetenschap hier niet extra benadrukt door het vrouwelijk schoon? 

 

 
Afbeeldingen uit de beeldcollectie van Alkmaars Regionaal Archief 
Latijnse teksten zijn door Dr.MBA Joost Vander Auwera en prof. Dr. Harm Pinkster in het Nederlands vertaald.



Door mij worden de beginselen, en de aanhef tot grootse dingen bijeengebracht;  

en vandaar uit moge men vorderingen maken naar de geleerde kunsten toe. 

 

Beschrijving "A me principia, et magnarum exordia rerum sumuntur, doctas hinc fit progressus ad artes", 

allegorische voorstelling van de grammatica als eerste der zeven vrije kunsten. Op de plaat zijn 

later de namen C. Schonaeus en A. Blooteling toegevoegd. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs. 2249-2255). Zie: G.Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. 



De wiskunde deelt op in uitgelezen en eerste onderdelen, terwijl zij  

mij in rechte de zekere oorsprong van de cijfers onderwijst. 

 

Beschrijving  "Praecipuas partes tribuit primasque mathesis, jure mihi, muneros certa ratione docenti", 

allegorische voorstelling van de arithmetica als tweede der zeven vrije kunsten. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs. 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. Rechtsonder het monogram van Drebbel.` 

Opmerking  Grace Dane Mazur merkt op dat het cijfer negen ontbreekt ! 

http://gracedanemazur.org/main.php
http://artsfuse.org/40536/fuse-visual-arts-review-the-strange-beauty-of-prints-and-the-pursuit-of-knowledge/


Ik maak onderscheid tussen de valse maatstaf en de ervan afwijkende waarheid, 

Twijfelachtige zaken worden door mijn onderlegde rede getoetst.  

 

Beschrijving "Discerno a falso couto discrimine verunt, res dubiae per me docta ratione probantur", 

allegorische voorstelling van de rhetorica als derde der zeven vrije kunsten. 

Annotatie  De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs. 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel 

(1572-1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. Rechtsonder Drebbels monogram. 



Door mij wordt een taal gevormd welsprekend door haar gratie, waardoor de goden in 

de hemel evenzeer als koningen en hertogen worden ontroerd. 

 

Beschrijving "Per me formatur facundae gratia linguae, etherei qua dii, regesque ducesque moventur", 

allegorische voorstelling van de dialectica als vierde der zeven vrije kunsten. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs. 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. Rechtsonder Drebbels monogram. 



Ik beur de treurende geesten op door mijn oordeelkundige zang,  

de zware zorgen verdrijf ik en ik verlicht het zwoegen. 

 

Beschrijving "Jucundo tristes oblecto carmine mentes, depelloque graves curas, relevoque labores", 

allegorische voorstelling van de musica als vijfde der zeven vrije kunsten. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. Rechtsonder Drebbels monogram.  



De omtrek van de continenten en de uitgestrektheid van de kusten  

meet ik, mij vermeiend in een subtiele kunde en in een spitse geest. 

 

Beschrijving "Terrarum tractus, et latas emtior oras, ingenio gaudens subtili, et acumine mentis", 

allegorische voorstelling van de geometria als zesde der zeven vrije kunsten. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31.  



De sterren hoog in de sterrendragende hemel observeer ik,  en ook de verheven  

cirkel-banen in de hemel worden door mij nauwgezet onderzocht. 

 

Beschrijving "Ardua stelliferi perlustro sydera coeli, et ruteli scrutor sublimes aetheris orbes", allegorische 

voorstelling van de astronomia als zevende der zeven vrije kunsten. 

Annotatie De prent maakt onderdeel uit van een serie van zeven (cat.nrs 2249-2255). Zie: G. Tierie, "Cornelis Drebbel (1572-

1633)", Amsterdam 1932, blz. 31. Rechtsonder Drebbels monogram. 


