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MANUEL STOFFERS & PIETER THIJS

DE LOGICA MEMORATIVA VAN
THOMAS MURNER
HET EERSTE EDUCATIEVE KAARTSPEL EN
ZIJN PUBLICATIEGESCHIEDENIS'
e franciscaan Thomas Murner (1469/1475-1537) is tegenwoordig
vooral bekend als een van de scherpste Duitstalige satirici uit het
begin van de zestiende eeuw. In enkele rijk geïllustreerde werken
bespotte Murner de dwaasheden van zijn tijd, waarbij hij meestal varieerde op het
populaire narren- en schelmenthema. Tot de dwaasheden die Murner aan de kaak stelde, behoorden ook kerkelijke misstanden, maar nog groter dwaasheid beging naar zijn
mening Luther, toen deze zich afkeerde van de bestaande kerkorde. Vanaf ongeveer
1520 stond Murners leven en werk dan ook in het teken van de strijd tegen Luther en de
zijnen, hetgeen onder andere leidde tot zijn bijtende hekeldicht Von dem grossen Lutherischen Narren (1522). Daarvóór kende Murner een reislustig bestaan als student en
docent aan een hele reeks universiteiten en als kloosterlector, gardiaan en prediker in
diverse steden. Het geografisch centrum van zijn activiteiten lag in het Bovenrijngebied, waar hij ook vandaan kwam. Als een gestudeerd man—hij doctoreerde in de
theologie en de beide rechten—richtte Murner zich met zijn werken graag tot een
breder lezend publiek. Daarvan getuigen niet alleen zijn satires, maar ook het feit dat hij
de eerste Duitse vertaling verzorgde van twee klassieke Latijnse werken: Vergilius'
Aeneis (1515) en Justinianus' Institutiones (1519).
Murner streefde ernaar de effectiviteit van zijn onderwijs en de levendigheid van
zijn geschriften te vergroten door het veelvuldig gebruik van beeldspraak en afbeeldingen. Dat komt bij uitstek naar voren in een aantal didactische spelen dat hij ontwierp en
waarvan zijn kaartspelen het bekendst zijn gebleven. In de geschiedenis van het kaartspel geldt Murner als de bedenker van de eerste educatieve varianten ervan. Hij bedacht
deze varianten ongeveer anderhalve eeuw na de introductie van het kaartspel in Europa, een tijdspanne waarin, vooral door het toenemend gebruik van papier en houtsnede,
kaartspelen van luxevoorwerpen massaproducten waren geworden. Murner ontwierp
er twee: een juridisch en een logisch kaartspel, beide oorspronkelijk ten behoeve van

D

1 Wij danken mevrouw E. Cockx-Indestege en Mieke Rijnders voor de verstrekte informatie
en hulp.
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Applicatio octava' van het eerste traktaat in Groningers
uitgave van Murners Logica memorativa. (Den Haag,
KB: 22 7 F 21).

octava' van het eerste traktaat in Vander
van Murners Logica memorativa.
(Parijs, Bibliothèque Mazarine: Rés. 1 3760 2ème pièce).
Applicatio

Noots uitgave

zijn eigen onderwijs aan verschillende universiteiten.' Omdat hiermee voor het eerst
serieuze studiestof gepresenteerd werd in de vorm van een kaartspel, waarbij woord en
afbeelding op intrigerende wijze werden gecombineerd, zijn deze spelen niet onopgemerkt gebleven. Vooral het logisch kaartspel, dat enkele malen als boek in druk is
verschenen, heeft sinds zijn eerste publicatie regelmatig de aandacht getrokken en kent

2 Voor het juridisch kaartspel zie: M. Sondheim, `Die Illustrationen zu Thomas Murners
Werken', in: Elsass-Lothringisches Jahrbuch 12 (1 933), 5-82, m.n. 12-16; L. Sieber, `Thomas
Murner and sein juristisches Kartenspiel', in: Beitrge zur vaterlandischen Geschichte herausgegeben von der historischen Gesellschaft zu Basel to (18 7 5), 273 -3 16; C. Alberici, `Un mazzo
di carte istruttivo, tedesco, del sec. xv1 per insegnare le "Instituzioni" di Giustiano', in:
Rassegna di studi

e di notizie 2 ( 1 974), 37-60 (door ons niet gezien). Voor het logisch spel zie:

M. Stoffers en P. Thijs, `A Question of Mentality: the Changed Appreciation of Thomas

Game (ca.15oo)', in: A.W. Reinink en J. Stumpel (eds.), Memory and
the xxix th International Congress of the History of Art, Amsterdam, 1-'7

Murner's Logical Card
Oblivion. Acts of

September 1996. Dordrecht [enz.] (te verschijnen 1998); M. Rossi, "`Res logicas ... sensibus
ipsis palpandas prebui": immagini della memoria, didattica e gioco nel "Chartiludium logice"
(Strasburgo 150 9 ) di Thomas Murner', in:
Classe di

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
lettere e filosofia, Ser. 111, 20 (199o), 831-877.
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een bijzondere receptiegeschiedenis. 3 Daarvan maakt ook de boekgeschiedenis van de
Lage Landen deel uit, aangezien een van de vroegzestiende-eeuwse edities werd uitgegeven door de Brusselse drukker Thomas vander Noot.
Over de geschiedenis, in het bijzonder de publicatiegeschiedenis, van het logisch
kaartspel bestaat nog veel onduidelijkheid. Om te beginnen is er de kwestie welk van de
twee spelen Murner het eerst heeft bedacht of althans het eerst in zijn colleges heeft
gebruikt, het juridisch of het logisch kaartspel. Verder is er in de literatuur tot op heden
veel verwarring over het aantal uitgaven van het logisch kaartspel en de datering ervan.
Onduidelijk is hoe de twee bekendste uitgaven ervan, de Brusselse en de Straatsburgse
van Johannes Groninger, zich tot elkaar verhouden. Een van de eigenaardigheden, dat
sommige exemplaren van de Straatsburgse uitgave een hoofdstuk bevatten dat in de
Brusselse ontbreekt, is nog niet eerder opgemerkt. Door een overzicht te geven van de
verschillende edities en de Brusselse uitgave te vergelijken met de Straatsburgse hopen
wij in dit artikel enkele van de bestaande onduidelijkheden weg te kunnen nemen.
HET SPEL
Murners logisch kaartspel is, anders dan het juridisch kaartspel, niet in de vorm van
losse speelkaarten overgeleverd, maar alleen als boek. Dit boek omvat in de meest
bekende uitgave, de Straatsburgse druk van Groninger, behalve een proloog (met de
dagtekening: `ex achademia Friburgensi. Anno Millesimo quingentesimo octavo', universiteit van Freiburg, i5o8) en enkele inleidende teksten waarin Murner zijn nieuwe
methode verdedigt en toelicht, de logische tekst (verdeeld over zestien tractatus, onderverdeeld in passus), de als speelkaarten te gebruiken afbeeldingen (applicationes genoemd) die de logische stof van steeds één passus in beelden `vertaald' weergeven en na
elke kaart een toelichting op deze `vertaling'. Daarna volgt nog een kort `Exercitium
Piramidum', waarin Murner voor de gevorderden nog een andere methode voorstelt,
een soort kegelspel. Het boekje wordt besloten met het `Testimonium magistrale Cracoviensium', waarover hieronder meer, en een `Conclusio operis', waarin het impressum voorkomt.
De leertekst is een verkorte, bewerkte versie van een universitair studieboek dat
studenten geacht werden van buiten te kennen: de Tractatus (of Summule logicales)
van Petrus Hispanus (in het juridisch kaartspel gaat het om de Institutiones van Justinianus). Op de 51 speelkaarten (het juridisch spel omvat 121 kaarten!) zijn de te memoriseren logische begrippen en definities symbolisch aangeduid in verschillende
figuratieve voorstellingen. Daarnaast draagt elke kaart een symbool dat de zogenaamde
kleur aangeeft. Het logisch spel heeft zestien van dergelijke symbolen. Het aantal kleuren correspondeert met het aantal hoofdstukken waarin Murner de tekst heeft verdeeld.
Naar de speelwijze kan men slechts gissen. Waarschijnlijk werden de kaarten eerst
geschud en op een stapel gelegd; vervolgens moest de speler die aan de beurt was, de
symbolen op de kaart die hij van de stapel had genomen, verklaren. Misschien kreeg hij
3 Zie: Stoffers en Thijs, `A Question of Mentality'.
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punten voor het aantal goed uitgelegde symbolen en ging de beurt over op een ander,
wanneer hij een fout maakte.
De methode die Murner in het logisch kaartspel toepast, combineert middeleeuwse
en antieke vormen van mnemotechniek. Om de studenten in staat te stellen de logische
stof beter in zich op te nemen heeft Murner het leerboek samengevat. Vervolgens heeft
hij de tekst in genummerde alinea's en zinnen onderverdeeld; daarmee paste hij een
mnemotechnisch hulpmiddel toe dat in de Middeleeuwen in zwang geraakt was en
bijvoorbeeld ook tot de genummerde hoofdstuk- en versindeling van de Bijbel heeft
geleid die we nu nog kennen.4
Daarnaast maakte Murner inventief gebruik van de regels uit de an ti eke geheugenkunst. Deze kunst behelsde een `vertaling' van de te onthouden zaken of woorden in
symbolische beelden of figuren die vervolgens in een vaste volgorde geplaatst werden
in een ruimte of plaats die men zich had ingeprent. Om een bepaalde gebeurtenis of
tekst weer in herinnering te roepen, was het dan voldoende om in de geest een bezoek te
brengen aan dat deel van de ingeprente ruimte waar men die gebeurtenis of tekst in de
gedaante van een reeks symbolische figuren had opgeborgen. Twee overwegingen liggen ten grondslag aan het systeem: beelden worden beter onthouden dan woorden, en
wat in een vaste orde is opgenomen beter dan wat niet in een ordelijk verband staat.
Het was Murners vondst om de speelkaart, of eigenlijk het gehele kaartspel, te
behandelen als mnemologische ruimte of plaats, een nieuwe toepassing van de klassieke
geheugenregels die al gauw door anderen werd opgemerkt en overgenomen.' Overigens was Murner zich ervan bewust in een oude traditie te staan: hij merkt zelf op dat
hij het memo ri seren van de logica heeft vergemakkelijkt `op de manier waarop onze
geliefde Cicero het wekken of liever het prikkelen van het geheugen heeft onderwezen'. 6
Aanwending van zijn methode maakt het bestuderen van de taaie logica, aldus
Murner, soepeler, het beg rip ervan rijker en de beoefening ervan gemakkelijker.' Bovendien vergt het memo riseren zo veel minder tijd dan op de traditionele wijze.' Zowel

4 Zie: M.J. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture.
Cambridge 199o, hoofdstuk 3.
5 Al in 1510 vergelijkt Nicolaus Simon in een mnemotechnisch traktaat expliciet de plaatsen
met het kaartspel. Zie: L. Volkmann, `Ars memorativa', in: Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlungen in Wien, N.F. 3 (1929), 111-200, m.n.162.
6 Logica memorativa (LM, hier steeds geciteerd naar de facsimile-herdruk van de Straatburgse druk), Aij Aiij r : `ob id me venia dignum arbitratus, quod hoc pictasmatis exercitamento, hac imaginum similitudine logicum textum (...) ad facilem memorandi viam revocaverim
(...), uti Cicero ille noster memoriam docuit excitandam vel venus irritandam'. De verwijzing
naar Cicero betreft De oratore (Bk. is, 86-87, 35o-36o) of de destijds nog vrij algemeen aan
Cicero toegeschreven Rhetorica ad Herennium (Bk. III, 28-40). Voor de antieke geheugenkunst zie: H. Blum, Die antike Mnemotechnik. Hildesheim [enz.] 1 969 of: F.A. Yates, The Art
of Memory. London 1966.
7 `Nostro (...) traditionis modo (...) omnis exercitationis logice rigor censebitur audiri
moderatior, intelligi grandior atque practicari facilior', LM, Aiiijr.
8 Ibidem.
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de spelvorm als het gebruik van afbeeldingen zorgt voor vermaak—het spel door de
onvoorspelbaarheid van zijn verloop en de afbeeldingen door de verlevendiging van de
tekst—, en dat kan voorkomen dat de student voortijdig het terrein van de logica
verlaat.' Ter verdediging van de spelvorm merkt Murner nog op dat hij door de studenten een leerzaam spel te bieden hen afhoudt van het spelen van verderfelijke kaart- en
dobbelspelen, en zo iets slechts vervangt door iets goeds. 10 De afbeeldingen maken de
abstracte logische stof meer concreet, waardoor er met meer plezier kennis van wordt
genomen en zij gemakkelijker en beter wordt onthouden."
Naar aanleiding van kritiek op zijn juridisch kaartspel had Murner eerder het gebruik van afbeeldingen bij een leerzame tekst verdedigd door te wijzen op drie eigentijdse uitgaven waarbij de gerespecteerde jurist, keizerlijk raadsheer en rechtsconsulent
van Straatsburg Sebastian Brant betrokken was geweest.' 2 Daar was allereerst Das Narrenschiff (Bazel: Johann Bergmann von Olpe, 1 494), geschreven door Brant, naar aanleiding waarvan Murner schrijft: `Maar ook hij [Brant] zal nog lang hierna ervoor
geprezen worden dat hij plaatjes heeft laten tekenen, opdat ze [.zijn onderrichtingen]
gemakkelijker worden onthouden en beter beklijven'. 13 Als tweede noemt Murner de
geïllustreerde uitgave van de werken van Vergilius die Brant had bezorgd (Straatsburg:
Griininger, I502). En ten slotte verwijst hij naar een `evangelietekst' met afbeeldingen,
die op grond van de door Murner geciteerde lofprijzing van Georgius Rhelmisius
geïdentificeerd kan worden als de Memorabiles evangelistarum figurae (Pforzheim:
Thomas Anshelm,1502); Brant leidde deze uitgave in met enkele verzen. In dit boekje—waarvan een blokboekuitgave al rond 1 47o was verschenen—wordt de complete
tekst van de vier evangeliën door middel van vijftien gecompliceerde houtsneden verbeeld, met het doel de tekst makkelijker te kunnen memoriseren. 14 Deze `Evangelistenfiguren' lijken in beeldopbouw en in de manier waarop tekst en beeld aan elkaar zijn

9 LM, Aiij° en Aij
10 LM, Aiij`.
11 LM, Aijv : Tertio item (...) res logicas (quo delectabilius audirentur hererentque tenacius)
sensibus ipsis palpandas prebui (...)' (`Verder, ten derde, heb ik (...) de logische stof aan de
zintuigen zelf aangeboden om die te vatten [i.e. concreet gemaakt], opdat die daardoor met
meer genoegen wordt gehoord en vaster beklijft.')
12 Honestorum poematum condigna laudatio, impudicorum vero miranda castigatio, z.p.,
[1503],

b'.

13 `Ubi et ipse imagunculas, ut levius memorentur hereantque tenacius, depinxisse per longa
retro secula commendabitur' (1.c.). De passage verdient het geciteerd te worden, omdat zij
bewijst dat aan afbeeldingen in dit soort werken door tijdgenoten een mnemotechnische functie
werd toegekend.
14 Alle afbeeldingen zijn gereproduceerd in: A. Hagelstange, `Die Holzschnitte des Rationarium evangelistarum', in: Zeitschrift $ir Biicherfreunde 9 (1905/1906), 1-21. Zie verder:
Volkmann, `Ars memorativa', afb. 509-t i 1 en: M. Rossi, `Gedachtnis und Andacht. Ober die
Mnemotechnik biblischer Texte im 15. Jahrhundert', in: A. Assmann en D. Harth (Hrsg.),
Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt a. M. 1991,
177-199. De eerdere blokboekuitgave bevatte de teksten van Brant en Rhelmisius (Simler) nog
niet.
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Begin van de tekst van de Prologus' in Groningers
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Begin van de tekst van de `Prologus' in Vander Noots

uitgave van Murners Logica memorativa.

uitgave van Murners Logica memorativa. (Parijs,

(Den Haag, KB: 22 7 F 21).

Bibliothèque Mazarine: Rés. 1 3760 2ème pièce).

gerelateerd sterk op de kaarten van Murners Logica memorativa en hebben vermoedelijk de vormgeving van zijn logisch kaartspel beslissend beïnvloed.15
In de titel van de eerste uitgave van het logisch kaartspel, uit i 5 0 7, wordt de gepresenteerde logica poetica genoemd: een `dichterlijke logica'. Mensen—schrijft Murner een jaar later in de `Prologus' van de Straatsburgse druk—die hem vroegen aan
welke benaming hij voor het `productje van (zijn) gezwoeg' (nostram elucubratiunculam) de voorkeur gaf, antwoordde hij `dat het een "Logica voor dichters" is, dat wil
zeggen voor allen die zich wijden aan de studie'. En achter die aanduiding staat hij, zegt
hij, nog altijd:
niet omdat het werk ri jk is aan een zo uitgelezen verhevenheid van taal of uitblinkt door de
bevalligheid van een gepolijste stijl, maar veeleer daarom omdat het door de uiteenlopende

15 Zie daarnaast voor de invloed van de Zuidwest-Duitse kaartspeltraditie op de vormgeving
van Murners logisch kaartspel: Stoffers en Thijs, `A Question of Mentality', n. 23 en: Rossi,
"`Res logicas ..."'.
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vormen op heel plezierige wijze onder ri cht en door de gewenste bondigheid onverwijld de
logische stof een grens stelt.1ó
Deze logica heet dus dichterlijk, niet omdat zij in poëtische taal gesteld zou zijn, maar
omdat zij behalve nuttig ook aangenaam en vermakelijk is, en wel dankzij haar bondigheid en de toepassing van `uiteenlopende vormen'. Murner doelt met het laatste vermoedelijk vooral op de applicationes, de allegorieachtige plaatjes die de logische stof
visualiseren.'7
Poeta betekende in het begin van de zestiende eeuw niet alleen `dichter', maar kon
ook gebruikt worden om te verwijzen naar mensen die college over de dichtkunst gaven
of colleges daarover als vast onderdeel opgenomen wilden zien in het programma van
de artesfaculteit. Het woord is dan min of meer synoniem met 'humanist'.' 8 Misschien
hoopte Murner dat de toevoeging poetica of poetarum de weg zou effenen voor een
welwillende ontvangst van zijn bewerking van Petrus Hispanus' handboek in het kamp
van de humanisten. In de `Prologus' hekelt Murner bovendien, naast de logische fouten
in de Tractatus en de afwezigheid van elke verlevendiging (festivitas) daarin, volgens
goed humanistische gewoonte ook het Latijn van Petrus. Maar wie op grond hiervan
een humanistische logica verwacht (iets in de trant van de dialectiek van Lorenzo Valla
of die van Rudolphus Agricola), komt bedrogen uit. De stof van de Logica memorativa
is geheel traditioneel. Nieuw is alleen de vorm waarin zij gepresenteerd wordt, de
methode waarmee zij wordt onderwezen.19
Murners idee om het kaartspel voor educatieve doeleinden te gebruiken sloeg aan.
In de zestiende en zeventiende eeuw werden tal van dit soort spelen bedacht, met als
hoogtepunt, althans wat de sociale en pedagogische acceptatie ervan betreft, de kaartspelen die voor de jonge Lodewijk XIV werden ontworpen. 20 Onze hedendaagse kwartetspelen zijn niets anders dan de laatste geesteskinderen uit dit ooit florerende geslacht
van educatieve kaartspelen.

16 LM, Aiij°: `(...) respondemus: Logicam esse poetarum, hoc est studiosorum omnium;
quod nunc deliberato quoque animo approbamus et rata voluntate maturoque consilio confirmamus, non quod tam exquisita scateat sermonis maiestate, aut politioris eloquij venustate
superbiat, sed ob id potius, quod formis diversis oblectantius instruat et cupita brevitate
indilate rebus logicis finem prestituat (...).'
17 Prozateksten werden wel poëzie genoemd, als zij een allegorisch karakter hadden.
Zie: K. Vossler, Poetische

Theorien in der italienischen Fruhrenaissance. Berlin 1 900, 16, 49.

18 Vergelijk: P.O. Kristeller, Renaissance Thought. The Classic, Scholastic, and Humanist
Strains. New York 1961,10 9 . (Harper torchbooks, TB 1048). (A revised and enlarged edition
of The Classics and Renaissance Thought 1955) en: E. Rummel, The Humanist-Scholastic

Debate in the Renaissance & Reformation. Cambridge, Massachusetts 1 99 5, 8, II, 63.
19 Rummel wijst op het voorkomen van humanistische slogans in de voorredes van boeken

Debate, 13.
Spielkarten. Ihre Kunst and

die verder traditioneel scholastiek zijn. Zie: Rummel, The Humanist-Scholastic
20 Zie voor deze en andere `Lehrspiele': F. Koreny (Hrsg.),

Geschichte in Mitteleuropa. Wien 1974,159-189.
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DE PRIORITEIT VAN HET LOGISCH KAARTSPEL
Van het juridisch kaartspel zijn drie onvolledige, van houtblokken gedrukte spelen
bewaard gebleven. Een onvolledige handgeschreven tekst met afbeeldingen, die dateert
van na 1515, wordt bewaard in de Stadtbibliothek van Neurenberg. Het juridisch kaartspel werd, onder de titel Chartiludium Institute summarie, eerst in 1518 te Straatsburg
gedrukt (door J. Priiss voor J. Knoblo(u)ch). 21 Uit een brief van Thomas Wolf, in 1502
gepubliceerd, en uit een brief van Murner aan Geiler uit 1502, blijkt echter dat Murner
er reeds in 1502 in zijn colleges gebruik van heeft gemaakt. 22 In 1515 heeft Murner het
spel gebruikt bij zijn onderwijs in Trier.23
Het logisch kaartspel heeft Murner, naar het-schijnt niet zonder succes, gebruikt bij
zijn logicaonderricht aan de universiteiten van Freiburg im Breisgau en Krakow. In
Freiburg deed hij dat vermoedelijk in 1506 en misschien ook in 1508. Hijzelf zegt er dit
over:
God is mijn getuige dat ik dit spel heb onderwezen aan de universiteit van Freiburg. Ik heb
daar leerlingen gehad (toegegeven slechts een paar, want anderen schaamden zich voor
zowel de oefening, als de inspanning) die enkel door het bekijken van de kaarten weldra `in'
de afbeeldingen als in een boek studeerden, zelfs heel snel, zodat zij de afbeeldingen bijna als
letters gebruikten.24
Over het gebruik van het logisch kaartspel in Krakow informeert een ongedateerd
getuigenis, geschreven door Johannes van Glogau, docent in de logica in Krakow, dat is
opgenomen aan het eind van zowel de Straatsburgse als de Brusselse editie van de
Logica memorativa. 25 In dit verband vooral interessant is het begin van Johannes' getuigenis:
21 Een exemplaar wordt bewaard in de Bibliothèque Nationale et Universitaire van Straatsburg (R 500 607), een ander in de Bibliothèque Mazarine te Parijs (Rés. 53760).
22 De brief van Wolf is opgenomen in: (In hoc libello

hec continenter) Versiculi Theodorici

Gresmundi (...) Epistole Thome Wolfii junioris. Z.p.: Johannes Strosack [5502]. De brief van
Murner is gepubliceerd in Lappenbergs editie van

Ulenspiegel. Leipzig 1854, 425 en in:

E. Martin, Germania von Jacob Wimpheling. Straatsburg 5885, 50 9 . Zie ook: Jakob Wimpfeling,

Briefwechsel. Hrsg. von 0. Herding en D. Mertens. Bd. 5. Munchen 5990, 384-387.

23 Zie de Intimatio 5555 (...)', opgenomen in het Chartiludium Institute en weergegeven in:
Sieber, `Thomas Murner and sein juristisches Kartenspiel'.
24 `Testor deum, quoniam praxim hanc presentem in universitate Friburgensi legi. Discipulos habui, etsi paucos, quia alios tem exercitij puduit, tum et laboris, qui ex simplici chartarum
intuitu mox in imaginibus quasi in libro recensebant etiam promptissime, ut fere pro litteris
imaginibus uterentur', in de zg. `Modus practicandi' (waarover verderop meer), Ai v-Aij'. De
statuten van de artesfaculteit van Freiburg i. Br. van 550 4-5 5 0 5 schrijven de studenten `oefeningen' in de logica voor, en wel aan de hand van de Summule van Petrus Hispanus (bepaling 47

Mediaeval
Faculty of Arts of the University of Freiburg im Breisgau. Notre Dame 5964).

van de statuten van 1504-1505, gepubliceerd in: H. Ott en J.M. Fletcher (eds.), The
Statutes of the
25

Terminus ante quern van het Testimonium' is li februari 5507 , de sterfdatum van de

schrijver ervan.
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De eerwaarde vader Thomas Murner (...), baccalaureus van onze Krakówse universiteit in
de heilige theologie, hee ft deze vorm van kaartspelen bij ons bedacht en er colleges aan
gewijd (...).26
Murner zou het spel dus in Krakow hebben bedacht. Nu bestaat er echter over de
date ri ng van Murners verblijf in Krakow veel onduidelijkheid. In de literatuur wordt
gewoonlijk melding gemaakt van twee verblijven aldaar. Het eerste valt in de jaren
1499-1500. Murner had in 1 498 of 1 499 de titel van magister artium behaald, en daarmee
de bevoegdheid in de artes (waaronder logica) te onderwijzen. 27 Het staat vast dat hij in
1 499 in Krakow was om theologie te studeren. 28 Aan het eind van het wintersemester
van 1 499 -1 Soo verwierf hij daar de titel baccalaureus in de theologie. Met die titel wordt
hij ook in het testimonium van Johannes van Glogau aangeduid. Waarschijnlijk—maar
duidelijke gegevens hierover ontbreken—verliet hij niet lang na het behalen van die
titel, maar in ieder geval vóór 1502, Krakow om, na enige omzwervingen, zijn studie in
Freiburg voort te zetten. Daar werd hij op 26 maart 1506 doctor in de theologie.29
Sommige auteurs nemen aan dat Murner hierna, in 15o6-150 7, nog eens in Krakow is
geweest. 30 Zij doen dit uitsluitend op grond van het feit dat de eerste druk van het
logisch kaartspel is verschenen in Krakow in februa ri 1507. Het is echter geenszins
noodzakelijk dat Murner daarvoor naar Krakow is gereisd. 31 Integendeel, zoals nog zal
blijken, is het waarschijnlijk dat Murner helemaal niet bij deze Krakówse uitgave van
zijn logische kaartspel betrokken is geweest. Als we dit aannemen, is er verder geen
reden om te veronderstellen dat Murner na zijn eerste verblijf rond 1500, Krakow op-

26 `Venerabilem patrem Thomam Murner (...) nostre universitatis Cracoviensis sacre
theologie baccalaurium, hanc chartiludiorum praxim apud nos finxisse, legisse (...).' (cursivering MS & PT).
27 Volgens Ch. Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace a la fin du xve et au commencement
du xvie siècle. Tome 11. Nieuwkoop 1 966. (Herdruk van de uitgave Paris 18 79), 25 4, had
Murner de titel magister artium in 1 49 8 aan de universiteit van Parijs behaald; volgens
Ph. Dollinger in 1 499 aan de universiteit van Freiburg. Zie: Ph. Dollinger e.a., Thomas
Murner. Humaniste et théologien alsacien 1475-1537. Karlsruhe 198 7, 22.
28 Murners naam komt voor in het inschrijvingsregister van de universiteit van Krakow bij
het jaar 1499. Zie: H. Zeissberg, Das i lteste Matrikel-Buch der Universitat Krakau, Beschreibung and Ausziige. Walluf 19 74. (Herdruk van de uitgave Innsbruck 1872), 84 . Vergelijk
de `Chronologie synoptique' in: Dollinger e.a., Thomas Murner, 135 ad `9499': `Murner a
Rostock (semestre d'été) et a Cracovie (semestre d'hiver), oil it enseigne la logique et devient
bachelier en théologie'. De combinatie van een studie theologie met een docentschap aan de
artesfaculteit was niet ongebruikelijk.
29 Uit het feit dat Murner in het testimonium baccalaureus in de theologie wordt genoemd,
valt af te leiden dat dit document, en het incident waarover het bericht, in ieder geval vóór
Murners promotie in 1506 moet worden gedateerd.
30 Zie bijvoorbeeld: Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace, 222.
31 Aldus al: Th. von Liebenau, Der Franziskaner Dr. Thomas Murner. Freiburg i. Br. 5953.
(Erlauterungen and Erganzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. Bd. 1 x, 4), 45,
n. 2 en 47-48.
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nieuw heeft bezocht. 32 Een getuigenis van Murner zelf maakt het bovendien onwaarschijnlijk dat hij het spel kort voor 1508 heeft bedacht: in het `Exordium' dat voorkomt
in de Straatburgse en Brusselse druk van het logisch kaartspel, waarvan de `Prologus' in
I5o8 is geschreven, noemt hij zijn logisch kaartspel, ter verontschuldiging, een jeugdwerk.33
Aangezien de eerste vermelding van het juridisch kaartspel uit 1502 dateert, is er,
kortom, reden om aan te nemen dat het logisch kaartspel niet alleen eerder in druk is
verschenen dan het juridisch kaartspel, maar ook eerder, namelijk in 1499-1500 in Kraków, is bedacht.
DE VERSCHILLENDE DRUKKEN VAN DE
LOGICA MEMORATIVA
Er zijn ons, naast een facsimile uit 196 7 , vier uitgaven van de Logica memorativa bekend.34 De eerste gedrukte uitgave van het logisch kaartspel dateert van 1 7 februari
1507 . Zij werd te Krakow `op kosten van Johannes Haller'—die op grond van koninklijke privileges een uitgeversmonopolie in de stad kon uitoefenen—in kwarto-formaat
gepubliceerd onder de titel Chartiludium logices seu Logica poetica vel memorativa,
cum iocundo pictasmatis exercitamento, pro communi omnium Studentium utilitate,
impressum Cracovie impensis optimi et famatissimi viri domini Johannis Haller civis
Cracovien. anno verbi incarnationis M. CCCCC. VII. decimo tertio ante Kalendas Martii (`Logisch kaartspel oftewel poëtische, memoratieve logica met aangename oefeningen aan de hand van aanschouwelijke voorstellingen, tot algemeen nut van alle
studenten, gedrukt te Krakow op kosten van een voortreffelijk, welbekend man, de heer
Johannes Haller, burger van Krakow, in het jaar van de Vleeswording 150 7 op de dertiende dag voor de Kalendae van Maart [=1 7 februarij').35 Voor zover bekend is er geen
32 Dat maakt het waarschijnlijk dat het `Testimonium' van Johannes van Glogau in 15oo of
iets later is opgesteld.
33 Adde quod hec in iuventutis flore fecimus, que nunc cogitare et pigritaremur et verecundaremur' (LM, Aiiij`: `Voeg daaraan toe dat wij dit <logisch spel>, waaraan wij nu niet
zonder enige aarzeling en schroom denken, in de bloei van onze jeugd hebben gemaakt').
34 De Ars ratiocinandi lepida (Saumur 165o) van Pierre Guischet is een bewerking van
Murners LM. Ook de Logica memorativa (Halle 165 9 ) van Stanislaus Mink von Weinsheun
(=Johann Justus Winckelmann) wordt in de literatuur wel een imitatie van Murners logisch
kaartspel genoemd, maar in hoeverre de auteur voor zijn totaal afwijkende beelden daadwerkelijk geïnspireerd was door het voorbeeld van Murner is ons niet bekend.
35 Deze titel is overgenomen uit Sondheim, `Die Illustrationen',1 9 . De vroegste hem
bekende vermelding van deze uitgave is te vinden in: J.D. Janocki, Janociana sive Clarorum
Poloniae autorum memoriae. Dl. i. Warschau 1 776,186, nr. 7 1. Dezelfde titel, maar in enigszins afwijkende spelling en interpunctie geeft: G.W. Panzer, Annales typographici. Dl. v1.
Neurenberg 1 798, 4 51. Het adjectief `memorativa' betekent gewoonlijk: `die iemand in staat
stelt iets te onthouden' (bijvoorbeeld in combinatie met `ars': `geheugenkunst'); in verbinding
met `logica' is de zaak die het bepaalt zelf object van het memoriseren: dus een `logica die in
een zodanige vorm wordt gepresenteerd dat zij gemakkelijker en beter kan worden onthouden', `een gemakkelijk te memoriseren logica'.
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exemplaar meer voorhanden van deze uitgave. 3ó Uiteraard bevatte deze uitgave niet de
hierboven genoemde `Prologus' van 1508 en de `Conclusio operas', maar of zij verder in
de samenstelling van de onderdelen nog afweek van de latere edities, is niet meer vast te
stellen. Volgens Sondheim is deze uitgave buiten medeweten van Murner zelf tot stand
gekomen, vermoedelijk naar tekeningen en notities van een van zijn Krakówse studenten.37 Als argumenten voor deze veronderstelling voert hij aan dat Murner in de titel als
venerabilis pater en sacre theologie baccalarius wordt aangeduid, terwijl hij zichzelf als
minderbroeder frater noemde en hij sinds 2 7 maart 1506 doctor in de theologie was;38
dat Murner in latere publicaties nooit melding maakt van deze uitgave; en ten slotte dat
Murner in de `Prologus' van 1508, opgenomen in de Straatsburgse uitgave van de Logica memorativa, belooft de Institutiones van Justinianus in een zelfde vorm uit te geven,
`als het onderhavige werk met lof beladen door de publieke opinie tot ons zal terugkeren'.39 De toevoeging van een dergelijke voorwaarde past eigenlijk alleen bij een
eerste uitgave. Zij lijkt er op te duiden dat Murner zelfs van het bestaan van de eerdere
druk niet op de hoogte was.
De bekendste, dit wil zeggen meest verspreide en meest aangehaalde, editie van het
logisch kaartspel is de kwarto-uitgave die Johannes Groninger (gestorven rond 15 3 2) in
Straatsburg het licht deed zien onder de titel Logica memorativa. Chartiludium logice,
sive totius dialectace memoria: & novus Petri hyspani textus emendatus: Cum iucundo
pictasmatis exercitio. 40 In de `Conclusio operis' vinden we het impressum, voorzien van
de dagtekening: `Anno a cristi salvatoris nativitate MDIX. Ipsa die divi Thome Cantuariensis' (op de dag van de heilige Thomas van Canterbury = 2 9 december).41 Opmerkelijk aan deze druk is dat het deel van elk hoofdstuk dat de uitleg van de kaarten
bevat typografisch duidelijk wordt onderscheiden van de eigenlijke leertekst door het
gebruik van een ander lettertype. Vermeldenswaard is verder dat een aantal exemplaren
36 Zie: Sondheim,

D ie Illustrationen', 21. Het werk wordt genoemd in: Polonia typogra-

phica. Ed. A. Kawecka-Gryczowa. Fasc. tv. Wroclaw 1 9 62, 42 met de notitie dat deze druk is
verdwenen (`Druk zaginiony').
37 Sondheim, `Die Illustrationen', 20.
38 In het voorgaande is al opgemerkt dat Murner ook in het `Testimonium' van Johannes
van Glogau pater en baccalaureus wordt genoemd. Beide aanduidingen in de uitgave van 1 507
zouden aan dit getuigenis kunnen zijn ontleend.
39 `Hec si ad nos laudata fama regredientur, quattuor Iustiniani Cesaris libros dabimus
exprimendos in similem formam redactos', LM, Aiijv.
40 `Memoratieve logica. Een logisch kaartspel of middel om heel de dialectiek in het geheugen vast te leggen, en een nieuwe, verbeterde tekst van Petrus Hispanus met aangename
oefeningen aan de hand van aanschouwelijke voorstellingen'. De `verbeteringen' die Murner in
de tekst van Petrus Hispanus aanbracht, gaan niet, zoals sinds C. Prantl, Geschichte der Logik
im Abendlande. Bd iv. Berlin 1955. (Herdruk van de uitgave Leipzig 1870), 294-295, wordt
beweerd, terug op de Margarita philosophica van Gregor Reisch (Freiburg 150 3 ), maar op de
Expositio in Summulas Petri Hispani van Petrus Ta(r)taretus (Freiburg 1 494), of een gemeenschappelijke bron van dit werk en LM. Zie: Stoffers en Thijs, `A Question of Mentality', n. 6.
41 W. Risse vermeldt in zijn Bibliographia logica. Verzeichnis der Druckschriften zur Logik
mit Angabe ihrer Fundorte. Bd. 1: 1472-1800. Hildesheim 1965, exemplaren in Berlijn, Munchen, Heidelberg, Darmstadt, Augsburg en Straatsburg. Deze lijst is overigens niet volledig.
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van de Straatsburgse uitgave (voortaan S genoemd) in het inleidend gedeelte een
hoofdstuk bevat getiteld `Modus practicandi'. Omdat de meeste geleerden die zich met
het boekje hebben beziggehouden blijkbaar slechts een enkel exemplaar ervan hebben
bekeken, is nooit eerder geconstateerd dat dit hoofdstuk niet in alle exemplaren wordt
aangetroffen. De `Modus practicandi' ontbreekt onder andere in het exemplaar van S
dat bewaard wordt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en derhalve ook in de
facsimile-editie uit 1 9 6 7 die naar het Haagse exemplaar is gemaakt. 42 De bladen van dit
hoofdstuk, dat eindigt met een afscheidswoord aan de lezer, dragen een eigen signatuur
(A-Aij-Aiij-{Aiiij]) en zijn, behalve ingebonden in exemplaren van S, ook los overgeleverd.43 Waarschijnlijk is deze `Modus practicandi' in een laat stadium van de drukgang van S toegevoegd, nadat reeds een aantal exemplaren was gedrukt en gebonden.
Onder dezelfde titel en in hetzelfde formaat als Groninger heeft ook Thomas vander Noot (actief als drukker en uitgever van i 505 tot 152 3 ) Murners logisch kaartspel
uitgegeven.44 Deze Brusselse uitgave (in het vervolg B genoemd) is in de `Conclusio
operis' gedateerd met `Anno a Christi Salvatoris nativitate 150 9 . Ipsa die divi Augustini
episcopi' (op de dag van de heilige Augustinus, bisschop = 28 augustus). B bevat dezelfde tekstdelen als S, met uitzondering van de `Modus practicandi', die in B ontbreekt.
Het zetsel wijkt af (vergelijk afb. p. 12). Verder is, anders dan in S, in B geen typografisch onderscheid gemaakt tussen de leertekst en de uitleg van de kaarten: alle tekstonderdelen zijn in hetzelfde lettertype gedrukt. De afbeeldingen in B zijn, op kleine
verschillen na, gelijk aan die van S (waarover hieronder meer).
In 162 9 verscheen te Parijs bij Toussaint du Bray een heruitgave van Murners logisch kaartspel, bezorgd door Jean Balesdens en blijkens de `Conclusio operis' gebaseerd op B. 45 De titel ervan, Chartiludium logicae seu Logica Poetica, vel Memorativa,

42 Het Haagse exemplaar draagt als signatuur 227 F 21. De facsimile verscheen in een oplage
van 500 exemplaren als deel II in de reeks `Homo ludens'. Nieuwkoop 1967.
43 Ingebonden bijvoorbeeld direct vóór het eerste traktaat in het exemplaar van de Logica
memorativa aanwezig in het Deutsche Spielkarten Museum te Leinfelden. Een los exemplaar
wordt bewaard in de British Library te Londen (1134e38).
44 Nr. 3 5 96 in Nijhoff-Kronenberg,

Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 15 4o. Dl. 2.

's-Gravenhage 1940. Er wordt een exemplaar bewaard in de Bibliothèque Mazarine te Parijs
(Rés. 1 37 60 2ème pièce). Hiervan bezit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een kopie op
microfiches (LP mic 47). Verder is er een exemplaar aanwezig in de Bibliothèque Nationale te
Parijs (Rés. R. 871).
45 Zie over de jurist Balesdens (160o-16 7 5) het aan hem gewijde lemma door M. Prevost in:
M. Prevost en R.D. Arnat (eds.),

Dictionnaire de biographie Francaise. Tome iv. Paris 1948,

kol. 1425-1427.
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komt, vreemd genoeg, sterk overeen met die van de eerste, Krakówse druk. 4ó Balesdens
heeft het logicadeel van de tekst voorzien van enkele aantekeningen en een verklaring
geboden van de symbolen die Murner als kaartkleuren heeft gebruikt. Zijn inleiding is
interessant, omdat hij bij de lezer belangstelling wil wekken voor Murners Logica door
het boek te presenteren als een alleen voor ingewijden bestemd werk, in de traditie van
de geheime, hiëroglyfische literatuur.
In de secundaire literatuur draagt de editie van 162 9 soms de titel Chartiludium
grammaticae & logicae.47 De fout gaat misschien terug op een passage in Epistolae
obscurorum virorum, deel II, ep. 3: `Ze zeggen dat hij [Murner] kaarten maakt, en dat
degenen die met die kaarten spelen, grammatica en logica leren.' 48 Waarschijnlijk heeft
iemand gedacht dat `Institute' in de titel van het juridisch kaartspel staat voor Priscianus' Institutiones (grammaticae) in plaats van Justinianus' Institutiones.
Voor zover wij weten zijn dit alle uitgaven die er van Murners kaartspel zijn verschenen. M.N. Young maakt in zijn Bibliography of memory (Philadelphia en New
York 1961), een werk dat, om met Murner te spreken, meer fouten heeft dan een panter
vlekken, als enige melding van een editie uit 1 53 1. Liebenau noemt in 1 9 1 3 een Straatsburgse druk uit 1518, die evenmin ergens anders wordt vermeld; misschien is hier sprake van verwarring met Murners Chartiludium Institute, dat in datzelfde jaar in
Straatsburg verscheen. 49 In de meest recente algemene publicatie over Murner wordt
verder gerept van een uitgave verschenen te Brussel aan het begin van de zeventiende
eeuw, een vermelding die echter waarschijnlijk teruggaat op een achttiende-eeuwse
misvatting.50 Zo beweert J.P. Niceron in een opstel over Jean Balesdens in 1 733 over het
logisch kaartspel: `L'Ouvrage de Turner [sic] a été imprimé pour la premiere fois à
Bruxelles par Thomas Vandvot l'an 160 9 , in-8°'.51 De fouten in de naam van de uitgever
en in de aanduiding van het formaat zijn vermoedelijk een gevolg van het feit dat
Niceron alleen bekend was met de Parijse editie van Balesdens uit 1629. In deze uitgave
in octavo-formaat werd de `Conclusio operis' van B integraal overgenomen, inclusief
het jaar van uitgave en de uitgeversnaam, die verkeerd is weergegeven als Vandvoot.

46 Een exemplaar bevindt zich onder andere in de Universiteitsbibliotheek van Leiden
(Bibliotheca Thysiana, 5 99). Risse, Bibliographia

logica vermeldt exemplaren in Berlijn,

Gottingen en Parijs. Het Germanisches Nationalmuseum in Neurenberg bewaart enkele
drukvellen waarop alleen de speelkaarten uit deze editie zijn afgedrukt, wellicht ten behoeve
van de vervaardiging van een set losse speelkaarten; zie: D. Hoffmann,

Altdeutsche Spielkarten

15oo-165o. Katalog der Holzschnittkarten mit deutschen Farben aus dem Deutschen Spielkar-

ten-Museum Leinfelden-Echterdingen und dem Germanischen Nationalmuseum Nirnberg.
Nurnberg 1 993 , Kat.-Nr. 132.
47 Bijvoorbeeld in: C.G. Jóchers Allgemeines Gelehrtenlexikon. Bd. 3. Leipzig 1 751, kol.
766.
48 `Dscunt quod facit Cartas, et qui ludunt in illis cartis, discunt grammaticam et logicam',
in: U. Hutten, Operum supplementum. Ed. E. Backing. Dl. 1. Leipzig 1864, 189. De uitgave
van deel t 1 van de Epistolae obscurorum virorum verscheen in 1517.
49 Liebenau, Der Franziskaner Dr. Thomas Murner, 47, n. 3.
50 Dollinger e.a., Thomas Murner, 154.
51 In zijn Mémoires pour servir a l'histoire des hommes illustres. Tome xxi. Paris 1733, 36o.
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Het hier vermelde jaartal 150 9 is door Niceron blijkbaar beschouwd als een verschrijving voor 160 9 , of hij zelf heeft zich verschreven. Dezelfde fouten (`Vanduot', `1609',
`8°') zijn te vinden in de titelbeschrijving die Murners eerste biograaf G.E. Waldau
geeft in 1775.52
DE TWEEDE DRUK: BRUSSEL OF STRAATSBURG?
De overeenkomsten tussen de Brusselse en de Straatsburgse uitgave maken het zeer
waarschijnlijk dat de ene uitgave direct afhankelijk is van de andere. Maar welke connecties bestonden er tussen Krakow, Brussel en Straatsburg, tussen Murner, Vander
Noot en Griininger? Ondanks de aandacht die het logisch kaartspel in de loop der tijd
heeft gekregen, is deze kwestie in de literatuur over het onderwerp tot nog toe vrijwel
niet behandeld of zelfs maar opgemerkt. De enige die expliciet op de relatie tussen de
drie eerste drukken ingaat, is de Vander Noot-kenner Herman Pleij. Hij zegt er het
volgende over:
Deze methode," gebaseerd op de afbeeldingen van paginagrote `speelkaarten' vol symbolen,
was in 150 7 te Krakow op de Europese markt gepresenteerd en had meteen voor veel opschudding gezorgd. Het pleit voor Thomas'" ondernemingszin dat hij zoals hier voortdurend oog heeft voor internationale successen die hij ter plaatse kan verbinden met een
specifieke doelgroep. Daarbij is eveneens typerend dat hij niet alleen de enorme verzameling
houtblokken in handen weet te k ri jgen, maar dat hij deze na gebruik nog sneller weet te
slijten aan de Straatburgse drukker Johann Groninger, die in datzelfde jaar nog met een
eigen editie komt, namelijk op 2 9 december: Thomas sloot de zijne af op 28 augustus. Deze
drukker behoorde ongetwijfeld tot Thomas' relaties, die hij op zijn leerzame grand tour
opdoet. Kennelijk is Straatsburg een van de andere steden die hij in het algemeen noemt in
verband met zijn leertijd. Ook een drietal verdere producties verraadt contact met deze
Gri ninger.55
Eerst een kanttekening bij de opmerkingen over de Krakowse druk. Hoewel Pleij een
andere indruk wekt, weten we in feite helemaal niets over de receptie van die eerste
druk. Als er in de beschikbare bronnen iets blijkt van `opschudding' in verband met het
logisch kaartspel, dan gaat het over de verdenking dat Murner zich bij zijn onderricht in
Krakow bediend zou hebben van magische praktijken.
Eén bron rept daarover, en dat is het al genoemde `Testimonium' van Johannes van
Glogau. Daaruit blijkt dat de verdenking dat Murner bij zijn onderwijs gebruik zou
52 In zijn Nachrichten von Thomas Murners Leben und Schriften. Neurenberg 5775, opgenomen in: J. Scheible (ed.), Das Kloster. Bd. iv. Stuttgart 1846, 543.
53 Dit is Murners logisch kaartspel.
54 Thomas vander Noot.
55 H. Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en
moderne tijd. Amsterdam [enz.} 1 988, 203. Vergelijk: Idem, De wereld volgens Thomas van

der Noot. Muiderberg 1982, 20.
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hebben gemaakt van magie, was opgekomen door het ongekende succes van zijn onderwijs: zelfs de groentjes onder de studenten, die van logica nog niets wisten, bleken de
stof binnen een maand van buiten te kennen. Op verzoek van de raad van magistri van
de universiteit van Krakow had Johannes daarop een onderzoek ingesteld naar Murner
en zijn onderwijsmethode. Murner werd gesommeerd zijn methode aan hem en enkele
andere vertegenwoordigers van de universiteit te demonstreren. Het gezag van de universiteit van Krakow was vermoedelijk bijzonder gevoelig voor alles wat maar zweemde naar magie, omdat de universiteit nog altijd de reputatie had de magische kunsten
welgezind te zijn.56 Zo zou Melanchthon ene Faustus hebben gekend die zich in Krakow
in de magie had bekwaamd, `zoals ze daar vroeger intensief werd beoefend'. 57 Daar
kwam bij dat Murner zijn studenten had laten zweren twee jaar lang het stilzwijgen te
bewaren over zijn spel, 58 wat het uiteraard alleen maar meer verdacht maakte. De geheugenkunst in het algemeen werd echter wel vaker geassocieerd met magie, in het
bijzonder met de ars notoria, een kunst die de beoefenaar ervan in staat stelde een
demon te dwingen hem de kennis te geven die hij wilde hebben. 59 Het feit dat beide
kunsten gebruik maakten van afbeeldingen, droeg er ook toe bij dat de ene met de
andere geassocieerd en zelfs wel verward werd.
Om nu zonder deze achtergrond te schetsen te beweren dat Murners eerste druk
voor veel opschudding had gezorgd, is enigszins misleidend, want Pleij lijkt daarmee te
willen suggereren dat het boek een commercieel succes was. Het is bovendien onjuist:
de opschudding vond immers plaats enkele jaren voordat het werk ter perse werd gelegd. Er is niets waaruit valt af te leiden dat de eerste druk een internationaal succes was;
zoals gezegd wist Murner zelf waarschijnlijk niet eens van het bestaan ervan en het feit
dat er geen enkel exemplaar is overgeleverd zou kunnen duiden op een geringe verspreiding van deze uitgave.
Evenmin zijn er gegevens die er op wijzen dat Vander Noot voor zijn uitgave gebruik zou hebben gemaakt van de houtblokken uit Kraków. Dat is ook onwaarschijnlijk: als het waar is dat Murner niet op de hoogte was van het bestaan van de eerste druk,
dan moeten voor de druk waarbij hij wel betrokken was en waarvoor hij in i 5o8 een
proloog schreef, nieuwe houtsneden zijn vervaardigd. Daaruit volgt overigens ook dat
de uitvoering van de afbeeldingen in de eerste druk verschillend moet zijn geweest van
die in de latere uitgaven."
56 Zie: C. Morawski, Histoire de 1'Université de Cracovie. Tome III. Paris [enz.] 1905,
199-202.
57 De passage over Faust in Krakow komt voor in een werk van Joannes Manlius, getiteld:
Locorum communium collectanea, a Ioanne Manlio per multos annos, turn ex Lectionibus
D. Philippi Melanchthonis, rum ex aliorum doctissimorum virorum relationibus excerpta...,
Frankfurt a. M. 1568, 38-39. (Den Haag, KB: 1 7 10 F 27). (Eerste druk Bazel 1562).
58 Zie: Johannes van Glogau, `Testimonium', in LM.
59 Zie: H. Hajdu, Das mnemotechnische Schrifttuin des Mittelalters. Leipzig 1936, 32-33 en:
L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science. Vol. v. New York 1 94 1, 6o6.
60 Pleij verwijst voor gegevens over de eerste druk naar W. Van Eeghem, `Brusselse dichters. Thomas van der Noot (ca. 1 475-ca. 1 5 2 5 ), xxv1,1 7', in: De Brusselse Post 12 (1962)
(15 december), 2. Daar hebben wij niets kunnen vinden wat Pleijs beweringen kan staven.
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Hoe zit het nu met de tweede druk? Volgens Pleij ging het initiatief daartoe uit van
Thomas vander Noot, die de houtblokken vervolgens doorverkocht aan Groninger; S
zou dus afhankelijk zijn van B. Een dergelijke voorstelling van zaken roept echter nogal
wat vragen op. Zo stelt Pleij dat Groninger en Vander Noot meer dan eens contact
hebben gehad met elkaar, maar uit de bronnen die hij daarvoor aanvoert, blijkt alleen
dat een aantal werken door beide uitgevers werd gepubliceerd; daaruit kan niet worden
geconcludeerd dat beiden rechtstreeks met elkaar zaken hebben gedaan. 61 Van Vander
Noot wordt, in algemener verband, gezegd dat hij wel eens materiaal zoals houtblokken
leende van andere uitgevers. G2 Daar staat echter tegenover dat Groninger kennelijk niet
graag zijn materiaal afstond aan andere uitgevers, terwijl hij er overigens zelf geen
probleem mee had andermans uitgaven zonder toestemming na te drukken (zoals in het
geval van Reisch' Margarita philosophica).63
Verder spreekt geen enkele bron over een verblijf van Murner in Brussel en er zijn
geen gegevens bekend waaruit valt op te maken dat hij in direct contact heeft gestaan
met Vander Noot. Groninger daarentegen was een plaatsgenoot van Murner. Eerstgenoemde had zich in 1 4 82 in Straatsburg gevestigd; Murner was er vlakbij, in Obernai,
geboren, had in Straatsburg de school van de franciscanen bezocht en was er tijdens
en na zijn studiejaren regelmatig voor korte of langere tijd teruggekeerd. In die stad
hadden al eerder, bij andere uitgevers, boeken van Murner het licht gezien en verscheen
in 1509 Murners De augustiniana hieronymianaque reformatione poetarum (bij
J. Schott). Tussen 151 4 en 1522 gaf Groninger negen Duitstalige oorspronkelijke
werken van Murner en twee vertalingen van zijn hand uit.64
De Straatsburgse connectie wordt bovendien bevestigd door het feit dat als corrector in zowel de Brusselse als de Straatsburgse editie de Straatsburgse arts Johannes
Adelphus Muling wordt genoemd, van wie we weten dat hij vaker voor Groninger
werkte. 65 Verder bevatten beide edities twee houtsneden die ook voorkomen in zowel
een eerdere als een latere Straatsburgse uitgave van Groninger (zie afb. p. 2 3 ). En ten
slotte worden de houtsneden van de Logica memorativa door kenners van de laat-

61 Pleij, Sneeuwpoppen, 39 1, n. 16.
62 Zie: A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas & dans les provinces

Belges des origines jusqu'à la fin du xvrrre siècle. Tome 11. Paris 1934,1,1 7 en: E. CockxIndestege in: H.D.L. Vervliet (ed.), Post-incunabula en hun uitgevers in de Lage Landen.
's-Gravenhage 1979,1oó.
63 `Ses gravures sont originales pour la plupart; il n'en emprunta que très peu a d'autres
éditeurs, et seulement dans les dernières années de son activité. D'autre part, it ne vendait
presque jamais ses Bois (on ne peut retrouver chez ses concurrents que sept, qui lui aient
appartenu); il les accumulait dans son officine, en un stock qui ne tarda pas à devenir impressionant', aldus J. Daillon, `Jean Groninger, Imprimeur-Editeur a Strasbourg', in: Arts
et métiers graphiques (1 93 8) nr. 65, 45.
64

Zie de `Catalogue' in: Dollinger e.a., Thomas Murner.

65 Zie over hem: Schmidt, Histoire littéraire de 1'Alsace. Tome 11,133-149-
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a Typus Logice' uit Groningers uitgave van

b Typus Logice' uit Groningers uitgave van Reisch' Margarita

Murners Logica memorativa. (Den Haag, KB: 227

philosophica. Straatsburg 1508. (Den Haag, KB: 22 7 F 26).

Far).

In zijn uitgave van Murners Logica memorativa nam Groninger een allegorische voorstelling van de logica op (afb. a) die, zoals
bij nauwkeurige vergelijking blijkt, is afgedrukt van dezelfde houtblokken die oorspronkelijk waren gesneden voor zijn
Straatsburgse editie uit 1504 van de Margarita philosophica van Gregor Reisch. Om de afbeelding van de `Typus Logice' geschikt
te maken voor opname in Murners Logica memorativa, waarvan het formaat iets smaller is, is links een stuk van het blok
afgezaagd. In Groningers uitgave van de Margarita philosophica uit 1508 is de afbeelding nog compleet (afb. b), in een uitgave uit
1515 ontbreekt, net als in de Logica memorativa, links een gedeelte.
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middeleeuwse, vroegmoderne gravurekunst als Paul Kristeller en Moriz Sondheim geclassificeerd als typische producten uit de werkplaats van Griininger.66
Ondanks deze gegevens, die eerder naar Straatsburg dan naar Brussel als plaats van
de tweede druk wijzen, lijkt Pleij een goed argument in handen te hebben voor zijn
veronderstelling dat Vander Noot de tweede editie van de Logica memorativa heeft
verzorgd. Het gaat om de drukdata zoals die in beide werken worden genoemd. Thomas sloot zijn uitgave af op 28 augustus en Groninger kwam vervolgens nog in hetzelfde jaar, namelijk op 2 9 december, met een eigen editie—aldus Pleij. Deze interpretatie
van de gegevens uit de beide colofons is echter niet correct. Pleij ziet over het hoofd, en
met hem, voor zover wij hebben kunnen constateren, vrijwel alle Murner-specialisten
en bibliografen die het werk beschreven hebben, ó7 dat Groninger zijn druk dateert als
`Anno a cristi salvatoris nativitate MDIX' (cursivering MS & PT). Groninger hanteert
bij zijn datering met andere woorden de zogenaamde `nativiteits-' of `kerststijl', die in
Straatsburg in Murners tijd nog gebruikelijk was: men rekende een nieuw jaar niet
vanaf i januari, zoals in de zogenaamde circumcisiestijl gebruikelijk is, maar vanaf
Kerstmis." Meestal levert dat in de jaaraanduiding geen verschil ten opzichte van de
circumcisiestijl op, maar in die gevallen waarin de kerststijl gecombineerd wordt met
een datum tussen 25 december en i januari valt het jaar van publicatie teruggerekend
naar de circumcisiestijl een jaar eerder.69 Dat nu is precies het geval met Groningers
editie van de Logica memorativa, die hij volgens eigen zeggen afsloot `op de dag van de
heilige Thomas van Canterbury [- 2 9 december] in het jaar i 509 sinds de geboorte van
Christus de Verlosser'. Volgens de circumcisiestijl, dat wil zeggen volgens de tegen66 P. Kristeller, Die Strassburger Bucher-Illustration im xv. and im Anfange des xvi.
Jahrhunderts. Nieuwkoop 1 966. (Herdruk van de uitgave Baden 188o), 3 8; Sondheim, `Die
Illustrationen', 21 citeert, naast twee vergelijkbare uitlatingen van anderen, een opmerking van
Murner (LM, Aiiij'): `[te ignorare nolo, quod] nulla me chartas effingendi voluptas impulit
iniuriosa' (`ik wil dat u goed weet dat ik me niet door een zondig genoegen in het ontwerpen
van kaarten heb laten leiden'), waarbij hij `effingere' opvat in de betekenis van `abbilden'. Hij
vervolgt dan (blz. 2!): `bass Murner die Vorzeichnungen zu diesen Holzschnitten geliefert hat,
steht durch die oben angefiihrten Zeugnisse unzweifelhaft fest. Ebenso sicher ist, dass die
Holzschnitte nur die Kompositionen wiedergeben and von einem Kunstler der Gruningerschen
Schule umgearbeitet sind. Sie sind typische Arbeiten dieser Schule.' Zie ook: Rossi, "`Res
logicas..."', 866.
67 Zoals, behalve de verschillende Murner-biografen en de oudere bibliografen M. Sondheim, Ch. Schmidt en F. Ritter, ook: M.U. Chrisman, Bibliography of Strasbourg Imprints,
148o-15 99. New Haven [enz.] 1 9 82, nr. H1.2.1 9; J. Muller, Bibliographie strasbourgeoise.
Bibliographie des ouvrages imprimés a Strasbourg (Bas-Rhin) au xvi siècle. Tome ii. BadenBaden 1985, nr. 72; in het Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke

des xvi. Jahrhunderts. I. Abt., Bd. io. Stuttgart 1 9 87, nr. J 661, is de datering in romeinse
cijfers volgens het impressum van Groninger overgenomen, maar onder weglating van `a cristi
salvatoris nativitate'!
68 Zie: H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters and der Neuzeit. 2 Bde.
Hannover 18 9 1-18 9 2, m.n. Bd. t, zo5; H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des
deutschen Mittelalters and der Neuzeit. Hannover 1 9 82, 12.
69 Zie: F. Geldner, Inkunabelkunde. Eine Einfuhrung in die Welt des friihesten Buchdrucks.
Wiesbaden 1 978, ioo.
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woordig gebruikelijke jaarstijl, moet Groningers uitgave van Murners Logica memorativa derhalve gedateerd worden op 2 9 december 1 508—waarmee overigens ook is
verklaard waarom Murner zijn proloog tot het werk al in dat jaar schreef. 70 De uitgave
van Thomas vander Noot verscheen acht maanden later, in augustus 1509.71
Het initiatief tot de vervaardiging van de tweede druk is waarschijnlijk uitgegaan
van Murner. Nadat hij door de universiteit van Krakow was gedwongen zijn methode te
onthullen, had geheimhouding geen zin meer. Dat hij het boekje niet meteen publiceerde, kan misschien verklaard worden uit de kritiek die zijn andere, juridische educatieve
kaartspel in diezelfde tijd, rond 1502, had opgewekt: de verbinding van iets hoogstaands
als het recht met iets verwerpelijks als het kaartspel, werd met name door de kring van
humanisten rond Wimpfeling hard en publiekelijk veroordeeld. 72 In 1508 was de strijd,
waarin deze kwestie een rol speelde, geluwd. Mogelijk hebben de lof die Murner in
Krakow kreeg toebedeeld van de zijde van Johannes van Glogau, een autoriteit op het
terrein van de logica, en het recente succes dat hij met zijn kaartspel geboekt had bij zijn
studenten in Freiburg, bij Murner de hoop gewekt dat hij met de publicatie ervan
academisch aanzien en roem zou kunnen verwerven. Dat hij voor de uitgave contact
heeft gezocht met Groninger, zijn plaatsgenoot, kan misschien een verklaring vinden in
het feit dat deze met zijn uitgave van de Margarita philosophica van Reisch blijk had
gegeven van belangstelling voor artesliteratuur. Bovendien stond Griininger bekend
om zijn geïllustreerde uitgaven en had hij eigen graveurs in dienst.
DE UITGAVE VAN VANDER NOOT
Hoe kwam Vander Noot tot zijn uitgave? Was er inderdaad contact tussen Vander Noot
en Groninger over Murners Logica memorativa, zoals Pleij beweert, maar dan in de
omgekeerde richting en kocht of leende Vander Noot de door Groninger gebruikte
houtblokken?
Dat blijkt niet het geval. Alleen al het feit dat B niet de `Modus practicandi' bevat,

70 Wij vonden twee publicaties waarin, zonder verdere motivering, de Straatsburgse druk
met `1508' wordt gedateerd: C. Balavoine, 'Hiéroglyphes de la mémoire' in: x viie

siècle.

40 / I (1 988), 5 1-6 3 , n. 15 en: Hoffmann, Altdeutsche Spielkarten, Kat.-Nr. 1 3 o; vermeld moet
worden dat de titelbeschrijving door Hoffmann voor het overige veel fouten bevat.
71 Liebenau, Der Franziskaner Dr. Thomas Murner, 47, n. 3 en: F. Eckle, Der Fremdwortschatz Thomas Murners. Ein Beitrag zur Wortgeschichte des friihen i6. Jahrhunderts, mit
einer vollst ndigen Murner-Bibliographie. Giippingen 19 78, 1 74 (G6ppinger Arbeiten zur
Germanistik 210), beweren zonder opgaaf van redenen dat de datering `1509' in B een drukfout
voor `151 9 ' is. Zij zijn daarmee, voor zover wij weten, de enige auteurs die de juistheid van de
datering in het colofon van B hebben aangevochten. Als zij dat hebben gedaan vanwege de
onwaarschijnlijkheid van de prioriteit van B ten opzichte van S (maar daarover spreken zij zich
niet uit), dan hebben ze de oplossing van het raadsel aan de verkeerde kant gezocht: bij de
datering van B in plaats van die van S. Het feit dat Vander Noot in B een drukkersmerk
gebruikt dat hij in 151 3 verving door een ander, maakt het onwaarschijnlijk dat `1509' in het
impressum `1 5 1 9 ' zou moeten zijn.
72 Zie: Sieber, `Thomas Murner und sein juristisches Kartenspiel'.
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doet vermoeden dat B in ieder geval buiten medeweten van Murner tot stand is gekomen. Het is weinig aannemelijk dat hij eerst tijdens de drukgang van S het bij nader
inzien verstandig acht een hoofdstuk toe te voegen, om de `tragen van geest' wat meer
duidelijkheid te bieden, en later, wanneer hij betrokken raakt bij de vervaardiging van
een nieuwe editie, besluit dit hoofdstuk toch maar weer weg te laten. De inconsistenties
in het werk die Murner zelf aan het eind van het boek signaleert, zijn noch in S, noch in
B gecor rigeerd.73 Overigens blijkt Vander Noot de tekst van S onkritisch en slordig te
hebben overgenomen: de Brusselse druk bevat vrijwel alle fouten van de Straatsburgse
plus nog een aantal extra. 74 Om een indruk te geven: het inleidend gedeelte—`Prologus', `Exordium', Noticia tractatuum' en `Modus ludendi'—bevat in S twee fouten, in
B veertien (spellingvarianten niet meegerekend).
Doorslaggevend is echter dat een nauwkeu rige vergelijking van de afbeeldingen
van B met die van S aantoont dat Vander Noot de houtblokken voor zijn editie niet van
Groninger heeft overgenomen. De overigens minimale afwijkingen tussen de houtsneden in beide uitgaven zijn van dien aard dat geconcludeerd mag worden dat de afbeeldingen van S zijn overgetrokken op nieuwe houtblokken ten behoeve van B. 75 Zo
zijn er kleine verschillen in de lengte, positie en richting van arceringslijnen en van de
lijnen die gras, takkenbossen, zonnestralen of een paardenstaart moeten suggereren (zie
afb. p. 8). Ook zijn er verschillen in vorm en positie van de cijfers die in de afbeeldingen
staan. Sommige verschillen zijn duidelijk te wijten aan de activiteit van het overtrekken
van de afbeeldingen: enkele g rillige kronkellijnen in S hebben in B meer afgeronde
vormen (de lijnvoering is in B in het algemeen wat strakker en regelmatiger dan in S);
waar de arcering van S bestaat uit twee lijnen die min of meer in elkaars verlengde
liggen, maar elkaar net niet raken, is de arcering van B opgebouwd uit doorlopende
lijnen; in B ontbreken, vergeleken met S, beneden op de vierde afbeelding van het eerste
traktaat twee bloemetjes en beneden op de derde afbeelding van het zesde traktaat twee
stenen.
Zodoende staat het vast dat Vander Noot, wiens ongeveer 4 o uitgaven grotendeels
met houtsneden en dan meestal met nieuw vervaardigde houtsneden zijn verlucht, ook
voor zijn uitgave van Murners Logica memorativa de zogenoemde `Meester van Thomas vander Noot' of een andere graveur aan het werk heeft gezet. 7ó Deze heeft de 53
ingewikkelde afbeeldingen nauwgezet en zeer vaardig nagesneden. Dat Vander Noot
een dergelijke kostbare productie realiseerde binnen acht maanden na de publicatie van
het Straatsburgse origineel zegt zowel iets over de besluitvaardigheid van de Brusselse
drukker als over de hoge verwachtingen die hij moet hebben gehad van deze uitgave.
73 Zie: Stoffers en Thijs, `A Question of Mentality', n. 24.
74 Ons zijn slechts twee correcties in B ten opzichte van S opgevallen: in de toelichting op de
zesde afbeelding van het tweede traktaat spreekt S abusievelijk van `septima', B heeft hier
`sexta'; in de vijfde passus van het zesde traktaat heeft B `quintus' waar S `quitnus' geeft. In de
Parijse herdruk van B zijn de fouten in de tekst van B niet gecorrigeerd.
75 Zie voor de techniek om een gegeven afbeelding over te brengen op een houtblok:
D. Landau en P. Parshall, The Renaissance Print, 147o-155o. New Haven [enz.] 199 4, 22-23.
76 Zie: Cockx-Indestege, in: H. D. L. Vervliet (ed.), Post-incunabula,lo6-11o.
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PIERRE DELSAERDT

LIBRI LIBERTI
DE BIBLIOTHEEK VAN LIBERTUS
FROMONDUS (1587-1653)'

I n een medaillon van academische titels kijkt hij ons rustig aan, Libertus
Fromondus, de Leuvense theoloog en filosoof die zijn naam verbond met
de reactie tegen Galilei en het ontstaan van het jansenisme. Op zijn postuum portret is het niet zijn blik die beklijft, maar
zijn linkerhand, waarmee hij ons een uitgave van de
Paulusbrieven toeschuift. De band rond het boek is
bestempeld met zijn wapen en zijn leuze, 'Tranquille'. Op de sobere achtergrond, binnen handbereik,
staan werken van Augustinus, Chrysostomus en
Thomas: een Leuvens portret met boeken.
De afgebeelde folianten, dat zal wel duidelijk
zijn, moeten hier worden begrepen als een synthese
van Fromondus' academische carrière aan de Leuvense universiteit: docent retorica en filosofie aan
de artesfaculteit (1609-1628), later professor ordinarius aan de theologische faculteit en vanaf 1637

Postuum portret van Libertus Fromondus door
Quirinus Boel, 1654. In: J.F. Foppens, Bibliotheca
Belgica. Brussel: Petrus Foppens, 1 739. Dl. 2, s.V
Libertus Fromondus. (Antwerpen, Centrale
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PPIA4ATI RE GIA.CATIiOL MA,'S A CUNSILtIS STATVS
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Bibliotheek UFSIA: LZ of L-B-FOPP).

1 Dit is de bewerkte versie van mijn lezing tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging te Antwerpen, op 15 juni 1 996. Voor hun opmerkingen bij eerdere
versies van de tekst dank ik zeer hartelijk Geert Couderé, Tonia Dhaese, prof. dr. Luc Duerloo
en prof. dr. Jan Roegiers.
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koninklijk hoogleraar in de Schriftuur. 2 De werkelijke privé-bibliotheek van Fromondus, die waarin hij de hem dierbare tranquillitas misschien opzocht, bleef tot nu toe
onbekend. Een boekveilingcatalogus is—tot bewijs van het tegendeel—niet bewaard;
het dossier rond zijn testament, samengesteld als gevolg van de stichting van studiebeurzen, bevat geen boedelbeschrijving.'
Gelukkig is wel een deel van de boekhouding van de toenmalige faculteitspedel
bewaard, uitgerekend het deel dat betrekking heeft op diens activiteiten als veilingmeester.' Verschillende bladen in dit register zijn gewijd aan de veiling van Fromondus'
bibliotheek. In wat volgt zal ik van deze boekencollectie een overzicht geven. Het moet
het intellectuele profiel van de Leuvense hoogleraar verscherpen en een bijdrage leveren tot de receptie van het copernicanisme in de Nederlanden. Op een algemener niveau brengt deze individuele collectie een element aan voor een nog te schrijven
ruimere studie over zeventiende-eeuwse geleerdenbibliotheken in de Zuidelijke Nederlanden.
Om een en ander juist te kunnen beoordelen is een biografische inleiding niet overbodig. Twee zwaartepunten verdienen in dit verband te worden toegelicht: Fromondus' plaats in de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw, en de sleutelrol
die hij gespeeld heeft als vriend en verdediger van Cornelius Jansenius.
ACADEMICUS EN POLEMIST
FROMONDUS ALS ASTRONOOM
Als de naam Fromondus vandaag nog opduikt in historische studies, is het niet het
minst door zijn rol als remmende factor in de wetenschappelijke revolutie van de zeven-

2 Los van de werken die handelen over zijn betekenis als filosoof en theoloog (zie verder),
kunnen voor de biografie van Fromondus de bijdragen worden aangehaald van: A. Le Roy,

de Belgique. Tome 7. Bruxelles 188o-188 3 , 312-317; J. Forget, in:
de théologie catholique. Tome 6. Paris 1 92o, 925-929; H. Demaret, Notice
historique sur Libert Froidmont de Haccourt ... er son mémorial établi, en 1661, au choeur de
in: Biographie nationale
Dictionnaire

l'église de Hallembaye, paroisse de Haccourt. Liège 1925; L. Ceyssens, in: Biographie nationale

de Belgique. Tome 34. Bruxelles 1967 , 314-321; Idem in: Dictionnaire d'histoire et de
ecclésiastiques. Tome 1 9 . Paris 1981,153-15 7. Bij de vierhonderdste verjaardag van

géographie

zijn geboorte werd over Fromondus een tweedaags symposium gehouden; de handelingen
ervan bieden een uitstekende status quaestionis: A.C. Bernès (red.), Libert Froidmont et les
résistances aux révolutions scientifiques. Acces du Colloque, Chateau d'Oupeye, 26 et 27
septembre 198 7. Haccourt 1988.
3 Het testament van Fromondus, gedateerd 16 maart 1652, werd in een Franse vertaling
uitgegeven door H. Demaret,

Notice historique, 16-20.

4 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Oude Universiteit Leuven, 271.
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tiende eeuw.' De eerste roeping van Fromondus
lijkt inderdaad de wijsbegeerte te zijn geweest, althans in de ruime betekenis die het begrip toen nog
had. Het was helemaal niet ongewoon dat een filosoof zich ook inliet met wiskunde, optica, astronomie of geneeskunde. Als docent filosofie hield
Fromondus zich intensief bezig met astronomische
vraagstukken. Het was de tijd waarin de uitvinding
van de telescoop de oude aristotelische zekerheden
op losse schroeven zette. Nicolaus Copernicus en
Tycho Brahe hadden in het ptolemeïsche wereldbeeld een omwenteling teweeggebracht; nu greep
Galilei zijn telescopische waarnemingen aan om het
heliocentrisme van Copernicus met volle overgave
te verdedigen. Over de beweging der hemellichamen werd druk gespeculeerd en gepubliceerd. Het
is tegen die achtergrond van zoeken naar geloofwaardige alternatieven voor de peripatetische wetenschap dat de figuur van Fromondus moet worden geprojecteerd.
De negentiende-eeuwse Belgische wetenschapshistoricus Georges Monchamp heeft op een
haast exegetische wijze beschreven hoe Fromondus
evolueerde van een enthousiaste jonge wetenschapper die open stond voor de nieuwe inzichten, tot een
even overtuigd tegenstander van het heliocentris-
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Titelpagina van Fromondus' eerste astronomische

publicatie, met opdracht van de auteur en
handgeschreven ex-librissen van de Leuvense
hoogleraren Henricus Zoesius (gedateerd 1616, het
jaar waarin het werk verscheen) en Gerard van
Werm. (Antwerpen, Bibliotheek van het

passim. Het artikel van A. Favaro, `Gli oppositori di Galileo.

II:

Liberto Froidmont', in: Atti

del Reale Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, v i i / 4 (1893), 731-745, herneemt slechts
de voornaamste bevindingen van Monchamp. Voor een situering van Fromondus' natuurwetenschappelijke theorieën tegen de Leuvense achtergrond: G. Vanpaemel, Echo's van een

wetenschappelijke revolutie. De mechanistische natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfaculteit (16 50-1 797). Brussel 1986. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Wetenschappen, jg. 48
nr. 173); Idem, "`Terra autem in aeternum stat". Het kosmologie-debat te Leuven', in: De

Zeventiende Eeuw 2 (1986) nr. 2, 101-11 7 ; Idem, `Kerk en wetenschap: de strijd tegen het
cartesianisme aan de Leuvense universiteit', ibidem, 5 (198 9) nr.

1,

182-189; Idem, `Het

copernicanisme aan de oude Leuvense universiteit', in: C. Opsomer (red.), Copernicus en

Galilei in de wetenschapsgeschiedenis van België. Akten van de studiedag 8/2/1994. Brussel
1995, I0I -122 ; P. Bockstaele, `Astrologie te Leuven in de zeventiende eeuw', in: De Zeventien172-181; C. Coppens en J. Depuydt (red.), Materiae promotionis.

Natuurwetenschap aan de Oude Universiteit Leuven. Leuven 1997. (Tentoonstellingscatalogus).
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5 Zie hiervoor, naast de reeds genoemde werken: G. Monchamp, Histoire du cartésianisme
en Belgique. Bruxelles [enz.] 1886, passim, en vooral: Idem, Galilée et la Belgique. Essai
historique sur les vicissitudes du système de Copernic en Belgique. Bruxelles [enz.] 1892,
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me.' Aan het begin van die evolutie stonden
de Saturnalitiae caenae, variatae somnio,
CORNELII IANSENII
sive peregrinatione caelesti (Leuven 1616),
E P I S C,O P I I P RENS I S
een uitgave van de quaestio quodlibetica
die Fromondus in 161 5 had voorgezeten.
Daarin getuigde de jonge docent op een badinerende wijze over zijn waarnemingen
TOMVS PRIMVS•
met de telescoop, bracht hij een satire op de
In quohaerefes & mora Pelagij contra naturaehuma•
we fanuuem, a gruud:nem & medtctnam
aristotelische kosmologie en toonde hij zich
cx S. Augulbno recenfentur ac
refutancur.
op zijn minst ontvankelijk voor de ideeën
Cum daPiiri ixdicr Rolm 6- S. Scrltar4.
van Copernicus. Maar enkele jaren later gaf
hij de voorkeur aan het wereldbeeld van
Tycho Brahe, de Deense astronoom volgens wie de planeten weliswaar rond de zon
draaiden, maar die de aarde niettemin een
onbeweeglijke en centrale plaats in de kosmos bleef toekennen.' In zijn meer polemiLOVANII,,..
T) pis
sche geschriften tegen de Middelburgse arts
en wiskundige Filips Lansbergen en zijn
zoon Jacob, die beiden gewonnen waren
voor de ideeën van Copernicus, wees hij het
heliocentrisme ende beweging van de aardTitelpagina van de Augustinus van Cornelius Jansenius,
bol
ten slotte resoluut a£8 Een afwijzing die
door Libertus Fromondus postuum uitgegeven bij
gezien moet worden in het verlengde van de
Jacobus Zegers, Leuven 164o. (Antwerpen, Centrale
Bibliotheek UFSIA: P 15.276).
Romeinse censuur van Copernicus (1616)
en van de geruchtmakende openbare veroordeling van Galilei (1633).
Het zou verkeerd zijn uit dit standpunt te concluderen dat Fromondus zich opsloot in
zijn overtuiging en doof bleef voor de argumenten van de tegenpartij. Uit de talrijke
citaten in zijn werk blijkt integendeel een grote vertrouwdheid met de recente wetenschappelijke literatuur. Evenmin heeft Fromondus' standpunt ertoe geleid dat hij volledig geïsoleerd raakte of genegeerd werd. Galilei bezat ten minste twee van zijn werken
en noemde hem ooit de meest intelligente tegenstander van Copernicus.' Malin Mer-

AVGVSTINVS.

I,1COE1 ZEGERI, Annoy.

DC. z[.

fwn 7atatrPnYdegmS. LrjneMi;U r CT
^(Tu G.ch4t

6 G. Monchamp,

Galilée et la Belgique, passim.

7 Die voorkeur drukte Fromondus uit in de De cometa anni MDCXvIII dissertationes.
Antwerpen 161 9 , die hij samen met zijn collega Thomas Fienus publiceerde.
8 Ant-Aristarchus,

sive Orbis terrae immobilis liber unicus. Antwerpen 16 3 1, en Vesta, sive
Jac. Lansbergium, Philippi I. Antwerpen 1634.

Ant-Aristarchi vindex, adversus

9 Volgens Antonio Favaro, die de bibliotheek van Galilei reconstrueerde aan de hand van
verschillende bronnen, bezat de astronoom uit Padua Fromondus' Ant-Aristarchus en zijn

Vesta, sive Ant-Aristarchi vindex: A. Favaro, `La libreria di Galileo Galilei', in: Bullettino di
e fisiche 1 9 (1886), 219-2 93 en 20 (1887),

bibliografia e di storia delle scienze matematiche

372 -376. Het citaat uit de briefwisseling van Galilei met zijn oordeel over Fromondus in:
G. Monchamp, Galilée
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senne citeerde de Leuvense filosoof in zijn Quaestiones in Genesim; 10 Pierre Gassendi
zocht hem op tijdens zijn reis door de Nederlanden (1628-1629).11
Tekenend voor het wetenschappelijke prestige van Fromondus was ook dat René
Descartes hem in 16 37 een exemplaar deed bezorgen van zijn pas verschenen Discours
de la méthode, waarin ook een verhandeling over de meteoren was opgenomen. Descartes had Fromondus' Meteorologicorum libri sex (Antwerpen 162 7) gelezen en was
er kennelijk van onder de indruk geraakt. Dat de Franse filosoof hem om zijn mening
vroeg over zijn eerste publicatie, zegt genoeg over de faam die Fromondus gaandeweg
verworven had. Overigens wist Descartes hem niet te overtuigen. Nog in 1652 schreef
Fromondus een open brief tegen het cartesiaanse gedachtegoed, in een (overigens
vruchteloze) poging een dam op te werpen tegen de groeiende invloed van het cartesianisme te Leuven.
HET ENGAGEMENT VAN

EEN THEOLOOG

Fromondus' optreden als astronoom is nauw verbonden met zijn geestelijke functie en
zijn positie als theoloog. 12 In deze laatste hoedanigheid heeft hij zich echter niet beperkt
tot de verdediging van de roomse uitspraken tegen Galilei. Enerzijds heeft hij zuiver
apologetische werkjes geschreven tegen calvinistische predikanten in het kort daarvoor
door de Republiek veroverde 's-Hertogenbosch, in het bijzonder tegen Gijsbert Voet.13
Anderzijds—en dit toont aan dat de theoloog méér geweest is dan een vertolker van de
uit Rome opgelegde orthodoxie—heeft hij niet geaarzeld zich in zijn verdediging van
het prille jansenisme bijzonder kritisch op te stellen tegenover de heersende kerkelijke
genadeleer en haar apologeten.
Het verhaal van Fromondus als jansenisticus praecox is bekend. Hij leerde Cornelius Jansenius (1585-16 3 8) 14 kennen in Leuven, en woonde en studeerde een tijdlang
samen met hem in de Nouvelle Sorbonne, een huis dat Jansenius ter beschikking gekregen had om er zich volledig aan de studie van de kerkvaders te wijden. Daar hadden
de beide theologen ruimschoots de gelegenheid van gedachten te wisselen over het
10 A. Beaulieu, `Mersenne, témoin des débats d'idées dans les Pays-Bas du sud', in:
A.C. Bernès (red.), Libert Froidmont et les résistances, 68.
11 F. Sassen, De reis van Pierre Gassendi in de Nederlanden (1628-162 9). Amsterdam 196o.
(Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Nieuwe reeks. Dl. 23, nr. 1o), 12-13.
12 Over de theoloog Fromondus: A. Roets, `Libertus Fromondus (158 7-165 3 ) en het
kerkelijk gezag', in: Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen 2 (1 949), 335-366,
en vooral: L. Ceyssens, `Le janséniste Libert Froidmont (1587-1653)', in: Bulletin de la Société
d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège 43 (1 9 6 3 ), 1-46.
13 Causae desperatae Gisberti Voetii adversus Spongiam Cornelii Jansenii crisis. Leuven
1636, en Sycophanta, epistola ad Gisb. Voetium. Leuven 16 4o. Meer over deze episode in het
onuitgegeven proefschrift van A. Roets, Libertus Fromondus (158 7-1653), Leuvens hoogleraar, en zijn polemiek tegen de Calvinisten. Leuven 1948.
14 Een biografie van en verdere literatuur over Jansenius in: J. Orcibal, Jansénius d'Ypres
(1585-163 8). Paris 1989.
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werk dat Jansenius voorbereidde: een analyse van de leer van Augustinus over de
genade en de predestinatie. In dit huis werden onverbrekelijke vriendschapsbanden
gesmeed, die het leven van Fromondus een beslissende wending zouden geven. Toen
Jansenius in 16 3 8 begreep dat hij door de pest besmet was, vroeg hij aan zijn oude
vrienden Hendrik Calenus 15 en Libertus Fromondus ervoor te zorgen dat het manuscript van zijn levenswerk, de Augustinus, gepubliceerd zou worden. Na het overlijden
van Jansenius heeft Fromondus zich niet beperkt tot de letter van Jansenius' wilsbeschikking. Hij heeft inderdaad een drukker gecontacteerd (de Leuvense drukker
Jacobus Zegers), de druk begeleid en de nodige approbaties geworven. 16 Maar vooral
heeft hij zich ten volle voor het `jansenistische' gedachtegoed geëngageerd en heeft hij
het werk van zijn vriend verdedigd tegen allen die het verboden wilden zien. Zo ontwikkelde de oud-leerling van een jezuïetencollege" zich tot een geduchte vijand van de
Sociëteit en van de anti-jansenistische partij binnen de theologische faculteit.
Dit mag volstaan om aan te tonen dat Libertus Fromondus in het universitaire leven
van de zeventiende eeuw een bijzondere plaats inneemt. Hij was een veelzijdige intellectueel, schuwde de paradoxen niet en past daardoor niet altijd in bestaande schema's.
Zo is erop gewezen dat hij tegelijk volgeling van Jansenius en tegenstander van Descartes was, en daardoor ontsnapt aan het gebruikelijke samengaan van jansenisme en
cartesianisme.

DE VEILING
Dat Fromondus ook een waar academicus was, een figuur met een sterke betrokkenheid bij het universitair onderwijs en beleid, blijkt onder meer uit zijn testament.]$
Daarin gaf hij te kennen dat de opbrengst van zijn boekenverkoop integraal moest
worden besteed aan de stichting van beurzen voor theologiestudenten in Leuven. Als
executeurs-testamentair stelde hij twee van zijn neven aan, van wie de ene inmiddels
ook hoogleraar geworden was. Tegelijk nam hij voorzorgen voor de bewaring van zijn
eigen geschriften en publicaties: die moesten in de familie blijven, net als een fel bewerkt exemplaar van de volledige werken van Augustinus.
Toen Fromondus op 2 7 oktober 165 3 overleed, gingen de executeurs zonder uitstel
15 Over Hendrik Calenus (1583-165 3 ), licentiaat in de theologie, achtereenvolgens pastoor in
Asse (bij Aalst), deken van Aalst, deken van Brussel, vicaris generaal en vertrouweling van
aartsbisschop Jacob Boonen, zie: L. Ceyssens, in: Nationaal Biografisch Woordenboek. Dl. 4.
Brussel 19 70, 121-125.
16 Over Jacobus Zegers en zijn rol bij het drukken van de Augustinus, zie: L. Ceyssens,
`Jacobus Zegers, drukker te Leuven (t16 44 )', in: Eigen Schoon en De Brabander 47 (1964),
204 -216; Idem, in: Biographic nationale de Belgique. Tome 33 . Bruxelles 1 9 65, 78 3 - 786, en:
Idem, `La publication de l"`Augustinus" d'après la correspondance de Henri Calénus', in:
Antonianum 35 (1960), 417-448.
17 Libert Froidmont—want zo luidde zijn naam oorspronkelijk—was in 158 7 geboren in het
dorpje Haccourt, bij Visé, in het prinsbisdom Luik; zijn vroege jeugdjaren had hij doorgebracht in het jezuïetencollege van Luik of Maastricht.
18 H. Demaret, Notice historique, 16-20.
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aan het werk. Fromondus' eigen geschriften en de bewuste uitgave van de werken van
Augustinus werden dus uit de bibliotheek gelicht, waarna twee Leuvense boekverkopers de opdracht kregen de resterende boeken openbaar te verkopen. Het ging om
Georgius Lipsius, de pedel van de theologische faculteit (een soort faculteitssecretaris,
die in Leuven ook altijd een drukker was), en om Hiëronymus Nempe, die in 1645
gehuwd was met de weduwe van Jacobus Zegers, de drukker van de beruchte Augustinus van Jansenius. Zij klaarden het werk in een maand, want al op 2 december 1653
werden de eerste partijen geveild. De verkoop nam drie dagen in beslag, van 2 tot en
met 4 december 1653.
HET REGISTER VAN BOEKVERKOPER
GEORGIUS LIPSIUS

De heel precieze datering van de veiling en de namen van de veilinghouders dank ik aan
het bestaan van een uitzonderlijk document: in het Algemeen Rijksarchief in Brussel
wordt een register bewaard met een deel van de boekhouding van één der beide veilingmeesters, Georgius Lipsius (1608-1682).' 9 Het register heeft betrekking op boekenveilingen die hij hield van 16 37 tot 1666. Het document is onvolledig maar telt toch nog
8 9 folio's, die meestal recto en verso beschreven zijn. In totaal is van zestien veilingen
een min of meer uitgebreide administratie opgenomen, wat in het beste geval betekent
dat de verkochte boeken worden opgesomd mét de prijs die ervoor betaald werd en de
naam van de koper.
Nu is die Lipsius niet zomaar een boekverkoper in de zeventiende-eeuwse universiteitsstad. Op de wat mythische catalogus van Karel van Croij (gedrukt in 161 4) na, is hij
ook de drukker van de eerste gedrukte veilingcatalogus in de Zuidelijke Nederlanden.20
Dat juist van deze boekverkoper de boekhouding bewaard is, en dat de veiling van
Fromondus' privé-bibliotheek daarin zo uitvoerig wordt gedocumenteerd (inclusief
het aandeel dat Lipsius' collega Nempe in de gehele transactie had), mag gerust een
boekhistorische buitenkans worden genoemd.
Daarmee is niet gezegd dat we de gegevens maar zonder meer uit de boekhouding
kunnen overschrijven. Een correcte identificatie en interpretatie van de geveilde titels,
de namen van de kopers en de behaalde prijzen, wordt door verschillende factoren
bemoeilijkt. In de eerste plaats dient erop gewezen te worden, dat er geen gedrukte
veilingcatalogus bewaard gebleven is. Zeer waarschijnlijk is die er ooit geweest. Zowel
van Georgius Lipsius als van Hiëronymus Nempe zijn verschillende gedrukte catalogi
bekend, meestal zelfs van minder omvangrijke collecties, zodat men mag aannemen dat
ze die publicitaire inspanning zeker gedaan hebben voor de rijke bibliotheek van zo'n
beroemde figuur. Maar een gedrukte lijst is niet voorhanden, zodat we het zonder dat

19 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Oude Universiteit Leuven, 271.

domibus
De eerste gedrukte Leuvense boekveilingcatalogus. Met een inleiding van Pierre

20 Van deze catalogus verscheen een facsimile-uitgave: Catalogus librorum ex
mortuariis.

Delsaerdt. Wildert 1995.
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controle-instrument moeten stellen. Dat is jammer, want in het handgeschreven register zijn de titelomschrijvingen steeds zeer kort, vaak verhaspeld en soms ongemeen
vaag, waardoor de naam van de auteur niet altijd geïdentificeerd kan worden. Bovendien is een nauwkeurige bibliografische besch rijving op enkele uitzonderingen na onmogelijk, omdat van de opgesomde titels tot 165 3 (het jaar van Fromondus' overlijden)
meerdere—en soms zeer talrijke—edities verschenen waren.
Niettemin: de uniciteit van de bron en haar zeldzame rijkdom enerzijds, en het
belang van Fromondus voor de religieuze en de wetenschapsgeschiedenis van de zeventiende eeuw anderzijds, zouden een k ritische uitgave van de bladzijden waarop de
libri Liberti zijn samengebracht, ruimschoots verantwoorden. Toch zal het duidelijk
zijn dat al deze titels met hun identificatie hier onmogelijk gereproduceerd kunnen
worden.21 Ik zal me daarom beperken tot de voornaamste vaststellingen die op grond
van de titels en de namen van de kopers te maken zijn.
DE KOPERS
De naam van de overleden hoogleraar heeft ongetwijfeld wervend gewerkt. Niet minder dan 109 personen hebben boeken gekocht, wat de ondergrens aangeeft van het
aantal aanwezigen op de d ri e verkoopdagen. Splitst men deze kopers op in catego ri eën,
dan is het duidelijk vooral een Leuvens, universitair publiek dat op de veiling is afgekomen: 83 van de 109 kopers waren student, hoogleraar of waardigheidsbekleder van
de universiteit. Voegt men bij deze 8 3 met de Leuvense universiteit verbonden personen
nog de d ri e boekverkopers die door de universiteit erkend waren (de veilingmeesters
zelf, maar ook één van hun collega's), dan wordt het profiel nog duidelijker.
Onder de vroegere collega's van Fromondus ontmoeten we bijna uitsluitend filosofie- en theologieprofessoren: bij hen ook Eustachius Fromondus, de neef van Libertus,
hoogleraar filosofie en executeur-testamentair, die dus in méér geïnteresseerd was dan
in de boeken die door de wilsbeschikking van zijn oom in de familie waren gebleven.
De studenten-kopers van wie de studierichting met zekerheid bepaald kan worden
(dankzij de vermelding van het college waar ze woonden), waren in overgrote meerderheid theologiestudenten. Treffend is verder de aanwezigheid van zes institutionele
kopers. Telkens gaat het om delegaties van abdijen, op één na allemaal norbertijnerabdijen: Grimbergen, Averbode, Antwerpen (de Sint-Michielsabdij, waar Fromondus in
het begin van zijn carrière een tijdlang filosofie had gedoceerd), Ninove en Heverlee.
Die opvallende interesse van de norbertijnen krijgt een bijzondere betekenis als men
rekening houdt met hun sympathie voor de jansenistische beweging, waa ri n Fromondus een zo prominente rol had gespeeld.

21 De titels staan op de folio's [iz]r. tot [21]v; elke bladzijde is in twee kolommen beschreven.
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EEN ANALYSE VAN DE PRIVÉ-BIBLIOTHEEK
Dat veel theologieprofessoren en geestelijken op de veiling aanwezig waren, en dat ten
minste twee derde van de studenten-kopers aan de theologische faculteit studeerde, is
enigszins richtinggevend voor de inhoud van de bewuste bibliotheek. Het is maar de
vraag of al deze kopers uitsluitend op theologische werken een bod hebben gedaan. Een
analyse van de verkochte boeken moet hierin klaarheid brengen.
Een nauwkeurige telling levert 8o6 kavels op (en meestal staat één kavel voor één
titel). Ik heb getracht de bibliotheek inhoudelijk te typeren door gebruik te maken van
het welbekende (eigenlijk achttiende-eeuwse) Système des libraires de Paris, zoals het
in de loop van de negentiende eeuw werd vastgelegd door Jacques-Charles Brunet.22

Bibliotheek Libertus Fromondus
Opdeling in inhoudelijke categorieën
(excl. niet-geïdentificeerde inhoud)

Taal- &
Wetensch. &

Letterkunde

Kunsten
18%

8%

Rechten

Geschiedenis
19%

Wanneer men in die lijst van 8o6 kavels de niet-geïdentificeerde titels buiten beschouwing laat (dat zijn er een kleine 6o), verschijnt het beeld van een bibliotheek die voor
bijna de helft bestaat uit theologische boeken (in de ruimste zin van het woord). Historische werken en titels die onder de noemer Wetenschappen en Kunsten vallen, nemen
elk ongeveer een vijfde van de collectie voor hun rekening; Taal- en Letterkunde en
Rechten zijn het zwakst vertegenwoordigd, met respectievelijk 8 en 6% van het geheel.
Tot zover een eerste, algemeen beeld. Het handige aan het gebruikte inhoudelijke
schema is dat elk van deze vijf hoofdcategorieën verder onderverdeeld kan worden. Dat
is essentieel als men dieper in de bibliotheek wil doordringen. Ik zal me nu verder
beperken tot de drie best vertegenwoordigde categorieën in de bibliotheek: Theologie,
Wetenschappen en Kunsten, en Geschiedenis.

22 J.C. Brunet,

Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Paris 186o-1865, m.n. dl. 6,

xxix-lxii.
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THEOLOGIE
De afdeling theologie staat in haar geheel voor 359 titels, zoals gezegd zowat de helft
van het totale aantal geïdentificeerde werken. Maar niet elk onderdeel van de afdeling is
even sterk vertegenwoordigd.
Categorie

Aantal titels

Bijbel
Liturgie
Concilies
Kerkvaders
Godgeleerdheid
Afwijkende meningen
Joodse godsdienst
Oosterse godsdiensten
Deïsme, ongeloof, atheïsme

105
6
5

Totaal

36
206

1

359

Tabel i Theologische werken in de bibliotheek van Fromondus

Onmiskenbare zwaartepunten zijn de `zuivere' godgeleerdheid, de bijbel en zijn commentatoren en de patristiek. Over liturgie en concilies zitten slechts zes, respectievelijk
vijf boeken in de collectie. De oosterse godsdiensten zijn enkel vertegenwoordigd door
een recente Franse vertaling van de koran.

Naast slechts zeven (gehele of gedeeltelijke) bijbeledities bestaat de categorie bijbel
overwegend uit commentaren. Die hebben soms betrekking op de gehele bijbel, maar
meestal op onderscheiden boeken. Het bestreken veld loopt van het boek Genesis tot de
Apocalyps, in commentaren van verschillende kerkvaders, van Thomas van Aquino,
van humanisten als Erasmus en Lefevre d'Étaples, van oudere Leuvense exegeten als
Cornelius a Lapide en Johannes Hessels en van dichter bij Fromondus te situeren auteurs als Cornelius Jansenius. Van deze laatste bezat Fromondus de Tetrateuchus, een
bundeling van zijn exegetische collegeteksten, waarvan Fromondus in 16 39 voor het
eerst een (postume) publicatie had verzorgd bij Jacobus Zegers, eigenlijk meer als camouflage voor de werkzaamheden ter voorbereiding van de Augustinus. Dat de exegese goed vertegenwoordigd zou zijn in de bibliotheek van een hoogleraar Schriftuur, was
te verwachten. En hoewel verklaringen van alle bijbelboeken aanwezig zijn, valt toch
een bijzondere voorliefde voor de Paulusbrieven waar te nemen. Het aantal commentaren loopt hier op tot 2 4 . De linkerhand met de Paulusbrieven op de portretgravure,
zoals boven beschreven, is dus zeker geen vrijblijvende pose. Mogelijk heeft Fromondus zich speciaal op deze teksten toegelegd in zijn colleges. Na zijn dood werden zijn
eigen commentaren tot tweemaal toe gepubliceerd door Hiëronymus Nempe.
Wat het aantal titels betreft minder aanzienlijk, maar inzake aantal volumes, forDELSAERDT
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maat en behaalde prijzen bepaald indrukwekkend, is de patristische bibliotheek. 23
kerkvaders zijn aanwezig met een bundeling van hun werken, soms zelfs in meer dan
één exemplaar. Dat is bijvoorbeeld het geval met Augustinus. De doctor gratiae is
aanwezig met twee uitgaven van zijn Opuscula en vooral met twee monumentale reeksen Opera, die met hun 76 en 5 7 gulden tot de duurste boeken van de collectie behoren.
De editie die Fromondus blijkens zijn testament niet verkocht wilde zien, werd in zijn
bibliotheek dus geflankeerd door twee andere versies. Zijn uitgesproken belangstelling
voor Augustinus wordt nog benadrukt door twee exemplaren van de Augustini exegesis in passionem dominicam van Willibrordus Bosschaerts. Overigens levert de patristiek één van de zeldzame Nederlandstalige werken in de bibliotheek, 't Vaders boek
van de jezuïet Heribertus Rosweyde. Ook het duurste boek op de veiling valt onder
deze rubriek: voor een editie van Margarinus de la Bignes monumentale bundeling van
de geschriften der kerkvaders moest de koper niet minder dan 1 34 gulden neertellen.
Nog in de categorie theologie worden de exegese en de patristiek geflankeerd door
een solide scholastieke aanwezigheid (Petrus Lombardus, Thomas van Aquino en hun
talrijke commentatoren) en een aanzienlijke partij apologetische en controverse-literatuur: Johannes Cochlaeus, Franciscus Coster, Thomas Stapleton, Pierre Charron,
Francois Feuardent, Ruard Tapper en de jezuïeten Becanus, Lessius, Scribani en Garassus. Hun slachtoffers—Luther, Calvijn, Pelagius en andere `ketters van hun tijd'—
komen in de collectie echter helemaal niet voor. Die nadruk op de theologische controverse wordt verklaard door Fromondus' eigen bedrijvigheid op dit vlak. Overigens
is er van Fromondus' hand—ondanks de waakzaamheid van de executeurs—toch één
geschrift in de geveilde partij terecht gekomen, namelijk de Brevis anatomia hominis,
naturam ejus talem repraesentans qualem Augustinus olim nobis descripsit, een gestoffeerd traktaat van meer dan honderd pagina's over het mensbeeld bij Augustinus,
met speciale aandacht—hoe kan het anders—voor de erfzonde en haar weerslag op de
vrije wil. Een jaar na de dood van Fromondus werd het door paus Innocentius X
verboden.
WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN
In de afdeling wetenschappen en kunsten getuigen vooral wijsbegeerte, geneeskunde
en wiskunde van Fromondus' veelzijdige belangstelling.
De wijsgerige bibliotheek is in hoofdzaak opgebouwd rond Aristoteles: zoals de
bijbel is zijn werk vooral aanwezig in tal rijke commentaren. Toch had de filosoof Fromondus méér in huis dan de klassieke peripatetische werken. We ontmoeten namelijk
ook Pierre Gassendi, met zijn Exercitationum paradoxicarum, die expliciet tegen Aristoteles gericht zijn. Ook Descartes kon niet ontbreken: in de lijst komen zowel zijn
Principia philosophiae als zijn Meditationes voor.
Hetzelfde samengaan van de oude klassiekers met de meest recente auteurs vindt
men terug in de afdeling natuur- en scheikunde, waar William Gilbert (met zijn beroemd werk over het aardmagnetisme De magnete) en Daniel Sennert opduiken naast
Archimedes, maar nog het meest in de secties geneeskunde en wiskunde. Het aantal
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geneeskundige werken is te groot om enkel aan Fromondus' vriendschap met zijn collega's Thomas Fienus en Plempius te worden toegeschreven. De klassieke auteurs zijn
hier Hippocrates (met twee uitgaven van zijn volledig werk), Dioscorides en Galenus.
Maar vooral de zestiende-eeuwse geneeskunde is aanwezig, met werken van Schenkius,
Valesius, Ambroise Paré, Vesalius, Joubert, Falloppio, Fernel, Capivacci en Cardanus.
Tot de meest recente auteurs behoren, naast de vrienden Plempius en Fienus, Petrus
Castellanus, Daniel Sennert, Ludovicus Nonnius en Santorio.
Dat de sectie wiskunde relatief belangrijk is, heeft te maken met het feit dat ze in het
gebruikte inhoudelijke rooster naast de `zuivere' wiskunde ook `toegepaste' wiskundige wetenschappen omvat als sterrenkunde en optica, twee disciplines die Fromondus in
hoge mate interesseerden. In deze vakgebieden ontmoeten we, naast oude en Renaissance-auteurs als Vitruvius, Euclides, Copernicus, Sebastian Munster, Alhazen, Rojas
Sarmiento, Mercator en Robert Ceneau, de namen van de grote geleerden van die tijd:
Tycho Brahe, Bartholomaeus Pitiscus, Simon Stevin, Adrianus Romanus, Malin Mersenne, Johannes Kepler, J.J. Scaliger, Galilei, Franciscus Resta, Fortunius Licetus,
Adrianus Metius en Franciscus Aguilonius. Wat Galilei en Brahe betreft: ook hier
klinkt in de bibliotheek iets door van de controverse die hun werk heeft uitgelokt. Van
de Deen Petrus Bartholinus is de apologie van Tycho Brahe opgenomen. Uitgesproken
tegen Galilei is de beroemde aanval van de jezuïet Horatius Grassi, in 161 9 gepubliceerd
in Perugia; maar ook Galilei's verdediger Thomas Campanella is aanwezig, niet met
zijn Apologia pro Galileo, maar onder meer met zijn Astrologicorum libri VI.
GESCHIEDENIS
De historische bibliotheek laat een evenwichtig beeld zien: een gezonde belangstelling
voor oude geschiedenis naast een gelijke verdeling tussen kerk- en godsdienstgeschiedenis enerzijds en (profane) moderne geschiedenis anderzijds.
Catego ri e
Prolegomena (incl. aard ri jkskunde)
Wereldgeschiedenis

Aantal titels
13
1

Kerk- en godsdienstgeschiedenis

43

Oude geschiedenis

24

Moderne geschiedenis

45

Verwante onderwerpen

14

Totaal

140

Tabel 2 Historische werken in de bibliotheek van Fromondus

Onder de rubriek kerk- en godsdienstgeschiedenis bevindt zich het grote kerkhistorische werk van Baronius: met hun 6 7 gulden behoren zijn Annales ecclesia tici in twaalf
volumes in-folio tot de duurste werken van de collectie, evenals een `Supplementum
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Barony' (mogelijk de Annalium (...) Caes. Baronii continuatio van Henricus Spoedanus), goed voor 55 gulden. Ook hier ontbreekt de controverse niet, want op de boekenplank staan Casaubons De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes XVI (waarin hij
kritiek leverde op de `Prolegomena' in Baronius' werk) en een `Defensio Annal. Baroni', mogelijk het werk van Andreas Eudaemon-Joannes. Naast Baronius zijn als kerkhistorici verder te noemen: Laurentius Surius (Opera, ook al met een aanzienlijke prijs
van 3o gulden io stuivers), Antonius Sanderus, Philostorgius en Aubertus Miraeus.
Het Ordinis Praemonstratensis chronicon van deze laatste refereert ongetwijfeld aan de
nauwe contacten die Fromondus op verschillende momenten in zijn leven gehad heeft
met de norbertijnerabdijen van Antwerpen en Heverlee.
De moderne profane geschiedenis laat een heterogeen beeld zien, met enkele toonaangevende werken over de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden (Conestaggio, Pontus Heuter, Meursius, Strada) en van de eigen universiteit (Valerius Andreas'
Fasti academici), maar verder ook over Frankrijk (vooral zeer recente auteurs: André
Duchesne, Pierre Matthieu, Armand d'Ossat, Jacques Davy du Perron, en enkele jaargangen van Le Mercure frangois, een krant die in Parijs verscheen van 161 3 tot 1648),
Spanje (Johannes Ma ri ana), Scandinavië (Olaus Magnus en een `Historia Danig') en
een iets meer uitgesproken belangstelling voor Groot-Brittannië (Hector Boethius,
George Buchanan, William Camden, Polydorus Vergilius); in deze interesse passen
overigens ook een Vita Sancti Patricij en verschillende theologische werken in verband
met het anglicanisme. De geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden is niet alleen
aanwezig in de werken van Johannes Isacius Pontanus en Hugo de Groot, maar ook in
een Nederlansche Mercurus'.
Het is niet uitgesloten dat verschillende van de aangehaalde histo rische werken een
ontspanningsfunctie hadden. Ook de aanwezige reisliteratuur (met twee verslagen van
een reis naar Jeruzalem en één van een trip naar het Nabije Oosten), de poëzie van
Estienne Pasquier, Olympia Fulvia Morata en Dominicus Baudius, de verschillende
Respublica's en Montaignes Essais hebben ongetwijfeld voor een deugddoende verpozing gezorgd in het soms drukke leven van de academicus-polemist. Hetzelfde geldt
voor een niet-geïdentificeerde `Ch[r]onicque schandeleuse' en voor Ferrarius' geïllustreerde handleiding voor het kweken en verzorgen van bloemen. Ze staan enigszins
verloren in een bibliotheek die, blijkens de boekhouding van Georgius Lipsius, alle
kenmerken vertoont van een gespecialiseerde en zorgvuldig samengestelde geleerdenbibliotheek.
ENKELE OVERKOEPELENDE VASTSTELLINGEN
Nu we de voornaamste categorieën doorgenomen hebben, kunnen we ook een aantal
vaststellingen doen die gelden voor de gehele bibliotheek. Zo kan erop worden gewezen dat het geleerde karakter van de bibliotheek nog benadrukt wordt door de aanwezigheid van woordenboeken en van naslagwerken die een toegang bieden tot de
wereld van het boek en de wetenschap: de Bibliotheca universalis van Conrad Gessner,
of de Bibliotheca Belgica van Valerius Andreas. Meer gericht op geestelijke schrijvers
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zijn Miraeus, Johannes Trithemius, Robertus Bellarminus en Philippe Alegambe. De
Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu van deze laatste, in 16 43 verschenen in Antwerpen, is hier helemaal op haar plaats: ten minste 112 werken in de privé-bibliotheek van
Fromondus zijn immers door jezuïeten geschreven of handelen over de jezuïetenorde.
Voorop staat de Imago primi saeculi Societatis Jesu, de vermaarde embleembundel die
in 164o verscheen naar aanleiding van het eeuwfeest van de Sociëteit en die op de
veiling van december 1653 voor negen gulden van de hand ging. Succesauteurs van de
orde zijn Cornelius a Lapide (met zeven werken) en Robertus Bellarminus (zes titels)
naast Martinus Becanus, Franciscus Ribera en Benedictus Pererius (elk goed voor vijf
werken). Maar het is Leonardus Lessius die de kroon spant, met zes titels in elf exemplaren én bovendien zijn anoniem verschenen en verboden Vita, geschreven door zijn
ordegenoot Leonard Schoofs.23 Dat meer dan één op acht titels afkomstig is van een
auteur-jezuïet, is illustratief voor de enorme impact die in de eerste helft van de zeventiende eeuw van de orde is uitgegaan en wijst erop dat Fromondus—zelf een leerling
van een jezuïetencollege—zijn tegenstanders in het theologisch debat zeer goed kende.
Door de aard van de bron die ter beschikking staat voor de reconstructie van deze
privé-bibliotheek, is het onmogelijk om veel nadere informatie over de boeken te bekomen: waar en wanneer zijn ze uitgegeven, wat is het bibliografisch formaat? Toch kan
men zonder risico stellen dat het in overgrote meerderheid om Latijnse boeken ging—
noblesse oblige. Verder is het zonder meer duidelijk dat de boeken niet alleen van
inheemse boekencentra afkomstig waren. Bij het lijstje van mogelijke impressa bij de
verschillende titels komen vanzelfsprekend Antwerpen en Leuven regelmatig terug.
Maar heel wat boeken zijn uitsluitend in het buitenland gepubliceerd, en dan gaat het
bijna altijd om de grote West-Europese centra als Keulen, Pa ri js, Lyon, Rome, Venetië
en Mad ri d. Deze vaststelling is van belang om een oordeel uit te spreken over de kwaliteit en de gerichtheid van de Leuvense universitaire boekhandel. In de biografieën van
Fromondus is amper sprake van reizen; de hoogleraar heeft zich dus hoofdzakelijk in
Leuven van lees- en studiemateriaal voorzien. Dat de plaatselijke boekverkopers hem
bijvoorbeeld de meest recente Italiaanse werken over astronomie konden bezorgen,
moet er ons voor behoeden te snel te denken dat het met de distributie van boeken in
de—voor de Zuidelijke Nederlanden als `ongelukkig' gecatalogiseerde—zeventiende
eeuw slecht gesteld was. En de manier waarop Fromondus zo vroeg in het bezit kwam
van Descartes' Discours de la méthode wijst er ons op dat wanneer de boekhandel in
gebreke bleef, informele circuits als vriendschap en geleerdencorrespondentie in werking traden.

23 Over deze Vita en de pogingen van zijn ordegenoten om Lessius heilig te laten verklaren:
A. Ampe, `Marginalia Lessiana. Iv: de oude Lessius-biographieën', in: Ons Geestelijk Erf 29
(1955), 5-2 9 en: L. Ceyssens, Sources relatives aux débuts du jansénisme et de l'antijansénisme
1640-5643. Louvain 5957. (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 3 1), xl-xliii.
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LACUNES: EEN POGING TOT VERKLARING
Het aardige aan de boekhouding van Georgius Lipsius is dat Fromondus er eenmaal
ook in voorkomt als koper van boeken op een niet nader gespecificeerde veiling in
1637.24 Hij koopt er in totaal achttien boeken voor 37 gulden en 2 stuivers. Zestien
jaar later (op de veiling van zijn eigen boeken) zitten daarvan nog slechts negen titels
in zijn bibliotheek, althans zoals zij verschijnt in de boekhouding van Lipsius. Dit
roep de vraag op hoe representatief deze
bron voor de reconstructie van de geleerdenbibliotheek is.
Bekijken we even nog het algemeen
overzicht. Gelet op de biografie van Fromondus en op het overzicht van de kopers
op de veiling, kan men moeilijk beweren
dat dit algemeen beeld geheel onverwacht
is. Toch is het overwicht van de theologische boeken wel érg verpletterend, en kon
worden verwacht dat de categorie wetenschappen en kunsten—gezien Fromondus'
hoogleraarschap in de wijsbegeerte en zijn
astronomische interesse—nog wat ruimer
vertegenwoordigd zou zijn. Bij iemand die
zo geroemd werd om zijn elegante hantering van de Latijnse taal, die zich toelegde
op de studie van Grieks en Hebreeuws, en Gegraveerde titelpagina van Justus Lipsius' editie van de
die gedurende vijfjaar professor in de reto- Opera van Seneca, verzorgd door Libertus Fromondus
rica was, zou men ook meer werken over en uitgegeven door Balthasar Moretus, Antwerpen 1632.
Een andere uitgave zag het licht in 1652. (Antwerpen,
taal- en letterkunde hebben voorspeld.
Centrale Bibliotheek UFSIA: P 15.112).
Opmerkelijk is verder de afwezigheid
van enkele individuele werken en auteurs
op de lijst van 8o6 kavels. De meest opvallende is de Augustinus, het levenswerk van
Jansenius, aan de publicatie waarvan Fromondus zoveel tijd en moeite heeft besteed.
Maar die afwezigheid wordt mogelijk verklaard door het feit dat de executeurs de wens
van Fromondus—de eigen geschriften niet te verkopen—maximaal hebben geïnterpreteerd: inclusief dus het werk waarvan de publicatie door hun oom was verzorgd. Bij
andere auteurs kan men echter geen vergoelijking bedenken. In 1632 en 1652 publiceer24 Met name op fol. [4]r.; Fromondus betaalde zijn rekening op 22 januari 1638. Maar uit de
datering van andere afrekeningen rond dezelfde veiling blijkt dat die ten laatste plaats moet
hebben gehad in maart 1637.
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de Fromondus bijvoorbeeld twee heruitgaven van de werken van Seneca; maar andere
tekstedities van deze auteur komen in het dossier van de veiling niet voor. En zo is nog
wel een tiental afwezigen te vinden.
De verkla ri ng zit grotendeels in het feit dat de lijst in de boekhouding een weergave
is van Fromondus' boekenbezit op het einde van zijn leven. In 1653 was zijn astronomische `carrière' al een tijdje ondergeschikt aan zijn hoogleraarschap in de theologie en
aan zijn activiteiten als theologisch polemist. De Latijnse taal had hij toen al lang onder
de knie, zijn stijl was gevormd, zodat ook de afdeling linguïstiek in 165 3 waarschijnlijk
veel beperkter was geworden dan ze ooit geweest was. Een niet te onderschatten factor
ter verkla ring van het algemeen beeld van de bibliotheek is dat Fromondus bij herhaling verhuisd is: van Leuven naar Antwerpen (hij begon daar zijn carrière als docent aan
de Sint-Michielsabdij), van daar terug naar Leuven, eerst naar de pedagogie De Valk,
vervolgens naar de Nouvelle Sorbonne, de Parkabdij in Heverlee (waar hij van 16 3 o tot
163 6 theologie doceerde), het Craenendonck- en het Luiks College. Telkens heeft hij
zijn verzameling kritisch moeten bekijken: wat behouden, wat afstoten? Werken die
hem niet rechtstreeks meer van nut waren of waarvoor hij nog maar weinig aandacht
kon opbrengen, verdwenen zo geleidelijk uit de bibliotheek.25
Komt daarbij dat de geleerde in Leuven een beroep kon doen op verschillende
institutionele collecties. De bibliotheek van De Valk was goed voorzien, onder meer op
het vlak van de natuurwetenschappen. 2ó Ook de bibliotheek van de Parkabdij in Heverlee kon de lacunes in zijn eigen bibliotheek gedeeltelijk oplossen. En vanaf 16 3 6 stond
dan eindelijk de universiteitsbibliotheek tot zijn beschikking, met onder meer een gedegen basiscollectie wis- en geneeskunde, gelegateerd door de zoon van de befaamde
wiskundige Adrianus Romanus. Fromondus was overigens een van de eerste curatoren
van deze nieuwe bibliotheek, waaraan hij de monumentale Plantin-uitgave van de
werken van Hieronymus schonk.27
Het zal duidelijk zijn dat de lijst die aan dit artikel ten grondslag ligt geen overzicht
biedt van alle boeken die Fromondus ooit in zijn bezit heeft gehad, laat staan van alle
boeken die hij ooit gelezen heeft. Wel mag met zekerheid worden aangenomen dat de
boeken die in de lijst voorkomen, in zijn par ticuliere bibliotheek hebben gestaan. Een
bijkomend bewijsje is het bestaan, in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, van een
exemplaar van De captivitate et redemptione humani generis van Johannes Driedo, in
25 Een gelijkaardige bedenking formuleerde C. Meinel bij zijn analyse van het boekenbezit
van Joachim Jungius: Wissen im Wandel: die Gelehrtenbibliothek des Joachim Jungius
(5587-565 7)', in: E. Canone (red.), Bibliothecae selectae: da Cusano a Leopardi. Firenze 1993.
(Lessico intellettuale europeo, 58), 255.
26 A. Wauters, Bibliotheken van de colleges en de pedagogieën aan de oude universiteit
Leuven (vijftiende-achttiende eeuw). Leuven 1 9 89 , 27-62. (Onuitgegeven licentieverhandeling).
27 De vermelding van Fromondus als schenker van de werken van Hieronymus in: V. Andreas, `Catalogus librorum Bibliothecae Lovaniensis', als bijlage opgenomen in: E. Puteanus,
Auspicia Bibliothecae publicae Lovaniensis. Leuven: Everardus de Witte, 16 39 , 24 . Zie ook:
C. Coppens, `Vrienden van het eerste uur: de schenkers bij de opening van de Centrale
Bibliotheek te Leuven (16 36/16 39)', in: Ex officina 9 (1 992), 20-74.
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1 534 gedrukt te Leuven, bij Rutger Rescius: tegenover de titelpagina staan in een oude
hand de woorden: `Ex libris Fromondi'. En inderdaad: het boek komt in de boekhouding voor: op de veiling van 165 3 werd het voor 1 gulden en 1 4 stuivers gekocht door
een student in het Bajuscollege.28 Is hij het die de notitie heeft aangebracht en het boek
zo een meerwaarde heeft willen geven?
Wat van Fromondus' bibliotheek overblijft in de afrekeningen van de veilinghouders biedt in elk geval voldoende bouwstenen om van dat bezit aan boeken een geschakeerd en typerend beeld te geven. Het kan als volgt worden samengevat. In haar
geheel beschouwd vormt de theologische bibliotheek van Fromondus een weerspiegeling van de theologische stromingen van zijn tijd. In de talrijke commentaren op het
werk van Petrus Lombardus en Thomas van Aquino moeten sporen worden gezien van
een heropleving van de scholastiek. Anderzijds zijn ook de positieve theologie en het
augustinisme zeer sterk aanwezig, gevoed door de bijbelexegese, de patristiek en de
mystiek. Als filosoof bezit Fromondus op het einde van zijn leven nog talrijke werken
die getuigen van de wetenschappelijke revolutie van de eerste helft van de zeventiende
eeuw.
Beide zwaartepunten in de collectie getuigen daarbij van Fromondus' uitgesproken
zin voor controverse, debat en polemiek: een smaak die sterk contrasteert met het
`Tranquille' waarvan deze Leuvense academicus zijn lijfspreuk had gemaakt. Daarmee
is aan het intellectuele portret van Libertus Fromondus een paradox toegevoegd.

28 In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel draagt het boek het nummer V.B. i 44o' A L.P.
Het wordt beschreven in de—op herkomsten ontsloten—tentoonstellingscatalogus van de
Koninklijke Bibliotheek Erasmus en België. Brussel 1969, 58-59, nr. 49. In het register van
Georgius Lipsius staat de titel op fol. [i 3]r., kol. a.
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HET `HEILIG AMBACHT' IN AMSTERDAM
TITELBLADEN, COLOFONS EN RABBINALE
GOEDKEURINGEN ALS BRON VAN
GEGEVENS OVER JOODSE DRUKKERS EN
ZETTERS IN DE ZEVENTIENDE EEUW
n het begin van de zestiende eeuw verdrong het titelblad langzamerhand
het colofon uit de in Europa gedrukte boeken. In diezelfde tijd kregen ook
Hebreeuwse boeken een afzonderlijk titelblad, waarop de naam van de
auteur, de titel van het werk, plaats en jaar van uitgave en naam van de drukker of
uitgever werden vermeld. Tot het einde van de achttiende eeuw bleef het colofon echter
om nog niet opgehelderde redenen een vast bestanddeel van met Hebreeuwse typen
gedrukte boeken voor een joods publiek. Hebreeuwse boeken voor niet-joodse gebruikers, zoals grammatica's en tekstuitgaven, die meestal voor gebruik aan universiteiten waren bestemd, werden niet van een colofon voorzien. Voor zover mij bekend is
naar dit merkwaardige verschijnsel nog geen onderzoek verricht.
Daarnaast bevatten Hebreeuwse en Jiddische uitgaven nog twee andere soorten
vermeldingen, die in niet-joods drukwerk in deze vaste vorm ontbreken: de namen van
de financiers van een bepaalde editie en aanbevelingen voor de boeken—in het Hebreeuws haskamot genaamd (meervoud van haskamah: goedkeu ring, toestemming)—
van bekende rabbijnen. Deze drie vaste bestanddelen van Hebreeuws drukwerk tot het
einde van de achttiende eeuw maken het mogelijk uit de boeken zelf een schat van
gegevens te destilleren die op geen andere wijze aan het licht kunnen worden gebracht.
De diaspora-situatie van het joodse volk, de vele gedwongen en vrijwillige migraties en
het gemis van een officieel centrum van politiek en religieus bestuur heeft het aantal
historische bronnen met betrekking tot de ontwikkeling van de joodse typografie drastisch beperkt. Voor de geschiedenis van het joodse boek zijn wij dan ook grotendeels
aangewezen op de informatie in de uitgaven zelf. Het voorhanden zijn van een complete
beschrijving van de in Amsterdam door joodse drukkers geproduceerde werken in de
zeventiende eeuw maakt het mogelijk om althans voor deze plaats en in deze periode
een eerste poging te wagen om deze gegevens aan een nader onderzoek te onderwerpen.'

I

1 L. Fuks en R.G. Fuks-Mansfeld, Hebrew Typography in the Northern Netherlands
1585-1815. Historical Evaluation and Descriptive Bibliography. 2 vols. Leiden 1984-1987.
Aan het einde van ieder deel zijn indices opgenomen van zetters, financiers en rabbijnen, die
aanbevelingen voor boeken gegeven hebben.
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DE COLOFONS
Waarom bleven de colofons een vast bestanddeel van het joodse boek en wat voor
informa ti e bevatten zij? Allereerst bevatten zij de namen van zetters en correctors, die
anders totaal onbekend zouden zijn gebleven. Na vaststaande religieuze formules in de
trant van `met Gods hulp' en `dank zij de goedheid van de Heer' die de voltooiing van
het werk heeft mogelijk gemaakt, volgen gegevens over het tijdstip van begin en beëindiging van de druk en de namen van zetters en soms correctors, voorzien van hun plaats
van geboorte of herkomst. In sommige gevallen gebruikten de Amsterdamse drukkers/
uitgevers het colofon om reclame voor hun bedrijf te maken. Dan zien we aan het slot
van het colofon de vermelding `Dit boek en andere werken zijn te koop bij de drukker
... wonende ... te Amsterdam'. Deze reclameboodschappen die bij niet-joodse boeken
vaak op het ti telblad staan, moesten het publiek de weg naar het bedrijf van de drukker
wijzen, omdat sinds de Keur van 1632 joden van het Amsterdamse stadsbestuur geen
officiële winkels mochten hebben. De joodse drukke rijen in Amsterdam fungeerden
daarom als onofficiële boekwinkels, waar vaak niet alleen de eigen uitgaven, maar ook
andere boeken te koop waren. Menasseh Ben Israel (1604-165 7), de eerste joodse drukker van Amsterdam, was hiermee begonnen zoals blijkt uit de verkoopcatalogi, die door
hem en zijn zoon werden uitgegeven.2
De vaststaande inhoud van de colofons kan, al is het indirect, helpen een antwoord
te vinden op de vraag, waarom het colofon zich zo lang in het joodse boek heeft gehandhaafd. Naast de macht van de traditie in het joodse leven heeft de grote interna tionale
verspreiding van het joodse boek hieraan sterk bijgedragen. De centra van joodse typografie werkten altijd voor een grote markt in een geografisch zeer verspreid liggend
gebied, omdat de lokale joodse gemeenten doorgaans te klein waren om er lonend voor
te kunnen drukken. Joodse drukkers waren niet alleen in de incunabel-tijd ambulant,
maar bleven dit tot het einde van de achttiende eeuw. In Noord- en Midden-Italië en
Bazel, de belangrijkste centra van Hebreeuwse boekproductie tot 162 7, mochten joden
vrijwel geen eigen drukke rijen hebben. Ervaren joodse drukkers werkten daar in loondienst bij niet-joodse collega's en werden vaak slechts tijdelijk aangesteld voor het
drukken van één enkele uitgave. In Bazel mochten in de zestiende en zeventiende eeuw
helemaal geen joden wonen. Daar moesten niet-joodse drukkers een speciale verblijfsvergunning aanvragen wanneer zij joodse specialisten voor bepaalde uitgaven nodig
hadden.3 Alleen in Krakau, Lublin en Praag waren joodse drukkerijen gevestigd die
onder eigen naam zelfstandig konden werken.
2 In 1648 publiceerde Menasseh Ben Israel een Latijnse catalogus van door hemzelf gedrukte
werken en van een assortiment andere Hebreeuwse boeken. Zijn zoon Samuel Ben Israel
Soeiro gaf in 1652 een Portugese catalogus uit met vermelding van de prijzen. De catalogus
van 1648 is in reproductie uitgegeven met een analyse door L. en R. Fuks, Menasseh Ben
Israel as a bookseller in the light of new data', in: Quaerendo ii (1 9 81), 34-45.
3 D.W. Amram, The Makers of Hebrew Books in Italy being Chapters in the History of the
Hebrew Printing Press. London 196 3 , 568- 37 5; J. Prijs, Die Basler hebraischen Drucke
(1492-1866). Ed. B. Prijs. Olten 596 4 , 3-3i8.
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De enige manier waarop vele joodse vaklieden hun naam aan het internationale
joodse lezerspubliek bekend konden maken, was door middel van het colofon. Als de
colofons er niet geweest waren, was hun naam onbekend gebleven, omdat op de titelbladen van de meeste belangrijke uitgaven uit de zestiende eeuw alleen de naam van de
niet-joodse uitgever was vermeld. Dit hielp hen in hun zwervende bestaan steeds weer
opnieuw werk te vinden. Daar kwam nog bij dat het beroep van drukker, zetter en
corrector in de joodse wereld in zeer hoog aanzien stond. De uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw—`het schrijven met vele pennen' werd dit in het Hebreeuws genoemd—was als een zegen begroet en `het heilige ambacht' van boeken
produceren genoot een speciale status. Het bekend maken van hun werkzaamheden
was voor joodse drukkers en zetters niet alleen een aanbeveling bij een eventuele nieuwe werkgever in een nieuwe woonplaats, maar gaf hun en hun familieleden ook een
speciale status.
GEGEVENS UIT AMSTERDAMSE COLOFONS
Het eerste Hebreeuwse boek in Amsterdam kwam in de officina van Menasseh Ben
Israel op I januari 162 7 van de persen. De jonge ondernemer, die tevens leraar aan de
school van de Sefardische (Spaans- en Portugees-joodse) gemeente te Amsterdam was,
had met hulp van familie en vrienden het benodigde kapitaal voor de inrichting van zijn
drukkerij bijeengebracht.4 Het is niet bekend, wie hem toen met het technische werk
hielp, want hijzelf had geen enkele ervaring met het drukken van boeken. Aanvankelijk
drukte hij gebedenboeken voor zijn eigen gemeenschap en een enkel Hebreeuws boek
voor een wat groter publiek. Maar de grote uitbreiding van zijn drukkerij kwam pas,
toen niet-joodse uitgevers in Amsterdam die de internationale boekenmarkt kenden,
goede mogelijkheden zagen voor export van Hebreeuwse boeken naar het konink ri jk
Polen met zijn grote en welvarende joodse gemeenschap. Als eerste bestelde de Amsterdamse drukker en uitgever Henricus Laurentius tussen 16 3 2 en 1635 grote edi ti es
Hebreeuwse bijbels en gebedenboeken voor de Oost-Europese markt bij Menasseh.
Om deze grote opdrachten te kunnen uitvoeren moest hij vakbekwame en ervaren
zetters in dienst nemen. In een van deze uitgaven verscheen de naam van de eerste
joodse zetter in het colofon: Juda Leib ben (Hebreeuws: zoon van) Mordechai Gimpel
uit Posen, die het boek op 1 Kislew 5393 (14 november 1632) voltooide.5
Uit de colofons van de Hebreeuwse en Jiddische boeken, die in de zeventiende
eeuw in Amsterdam werden gedrukt, komen de namen van 53 zetters te voorschijn.
Slechts negen van hen behoorden tot de Sefardische gemeenschap, van wie één, David
de Castro Tartaz, na een leertijd in de drukkerij van Menasseh Ben Israel, in 1662
zelfstandig een drukke rij opzette. Van de overige acht was er één langdu ri g als zetter
werkzaam, de andere zeven waren slechts bij een enkele uitgave betrokken. De Sefardische zetter Jacob ben Mozes Rafaël de Cordova, had een lange loopbaan als zetter. Hij
4 Fuks, Hebrew Typography, 101-103.
5 Idem, nr. 157, 139-140.
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werkte bij alle bekende joodse drukkers. In 1661 begon hij bij Jozef Athias. In 166 4 ging
hij over naar Uri Phoebus Halevi en daarnaast was hij ook in dienst bij David de Castro
Tartaz. In 1 701 is hij ten slotte nog werkzaam bij Mozes Mendes Coutinho, die in 1698
de drukkerij van Tartaz had overgenomen. Over de levensloop van Jacob de Cordova
weten wij verder niet veel, maar de colofons van de door hem in 16 75 gezette boeken
brengen aan het licht dat hij in dat jaar levensgevaarlijk ziek was. Volgens aloud joods
gebruik geeft men levensgevaarlijk zieken een nieuwe naam, of voegt men de naam
Chajim (Hebreeuws: leven) toe aan de bestaande naam, om op deze wijze de doodsengel op een dwaalspoor te brengen.' Sinds 16 7 5 wordt Jacob de Cordova Jacob Chajim
de Cordova genoemd en de doodsengel heeft hem inderdaad nog meer dan dertig
werkzame jaren gegund. De Cordova en de andere Sefardische zetters vermeldden in
het colofon niet hun geboorteplaats of plaats van herkomst. Blijkbaar durfden zij dit uit
angst voor de Spaanse en Portugese Inquisitie niet te doen. De in Amsterdam gedrukte
boeken waren immers voor export bestemd en de verwijzing van een joodse zetter naar
zijn Iberische plaats van herkomst zou de daar nog wonende verwanten in gevaar kunnen brengen.
De 44 Asjkenazische, uit Oost- en Midden-Europa afkomstige, zetters hadden deze
schroom niet. Zij vermeldden meestal wel hun plaats van herkomst en dit levert belangrijke demografische gegevens op, die niet in de nog beschikbare archieven te vinden
zijn. Van deze zetters stamde er één uit Praag, zeven kwamen uit Polen, drie zijn in de
loop van de zeventiende eeuw reeds in Amsterdam geboren en de resterende 33, van wie
er zeventien zijn opgetekend, kwamen uit verschillende steden in het Duitse rijk. Deze
plaatsen zijn in alfabetische volgorde:
Bingen

1

Erbach

1

Friedberg

1

Hamburg

3, waaronder twee broers, Jacob en Jozef ben Mozes Halevi

Hammelburg 3
Hanau

2

Keulen

1

Mainz

1

Minden

1

Norden

1

Witzenhausen 1
Worms

1

De joodse drukkers namen hun zetters meestal in dienst zonder speciale arbeidscontracten, althans deze zijn zelden bewaard gebleven. Een van de weinige uitzonderingen
is de verbintenis die Imanoel Benveniste, een uit Venetië afkomstige drukker, die van
1640 tot 1664 een belangrijke drukkerij in Amsterdam had, in 16 41 aanging. Bij de
6 S.Ph. de Vries Mzn., Joodse ri ten en symbolen. 8e dr. Amsterdam [enz.] 1996, 256.
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Amsterdamse notaris Philip Venturin sloot hij een overeenkomst met twee broers uit
Krakau, Abraham en Jacob bar (zoon van) Zwi, die ieder voor de tijd van twee jaar
f 100 zouden ontvangen voor hun werk als zetters en de levering van Hebreeuwse
typen.' Verbintenissen van joodse drukkers met niet-joods personeel werden vaak bij
notarissen afgesloten. Zo tekende Menasseh Ben Israel op 4 maart 1631 een overeenkomst met Bartholomeus Laurensz. dat deze voor de tijd van twee jaar bij hem als zetter
zou werken voor een salaris van twaalf stuivers per week.' Wat meer verdiende twaalf
jaar later Claudius de Castellier, die voor de tijd van één jaar door Imanoel Benveniste
in dienst genomen werd voor een salaris van f 50.9
Soms geven verklaringen, afgelegd in aanwezigheid van een notaris, een goed beeld
van het personeelsbestand in een joodse drukkerij. Jozef Mozes, een werknemer van
Imanoel Benveniste, werd in 16 4 6 op verdenking van diefstal gearresteerd en het hele
personeel van de drukkerij werd verhoord. Allen getuigden unaniem ten gunste van de
verdachte en het waren: Imanoel Benveniste zelf, die `meester drukker' werd genoemd,
Levy Marcus alias Samuel ben Mozes Halevi, de voorman, Johannes van Clebergen en
Samuel Levi.°
In bijna alle joodse drukkerijen in Amsterdam werkten Sefardische en Asjkenazische joden en niet-joods personeel samen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de omgangstaal bij het werk Hollands geweest moet zijn, want de Sefardim spraken meestal
Portugees—Benveniste waarschijnlijk Italiaans—en de Asjkenazim Jiddisch. Het veelvuldige contact dat de joden en niet-joden in Amsterdam in de zeventiende eeuw met
elkaar hadden, heeft ertoe bijgedragen dat de meeste joden zich in het Hollands in ieder
geval verstaanbaar konden maken. Het was voor de joodse drukkers heel gunstig om
personeel van verschillende godsdienst in dienst te hebben. Wanneer de joodse werknemers op sabbat en de joodse feestdagen vrij hadden, konden de niet- joodse arbeiders
doorwerken en omgekeerd bleven de joden op zondag en de christelijke feestdagen aan
de slag.
DE FINANCIERS
Dezelfde nauwe samenwerking tussen joden en niet-joden die wij bij het drukken van
Hebreeuwse boeken zien, was er ook bij de financiering van de uitgaven. Gezien de
hoge sociale status van het boek en de productie van het boek in het joodse leven,
vonden financiers van joodse boeken het een eer, om hun naam op het titelblad vermeld
te zien. Er was in de Amsterdamse Hebreeuwse drukken een vaste plaats voor de naam
7 De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 1 7e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen. Verzameld door M.M. Kleerkooper, aangevuld en uitgegeven door
W.P. van Stockum jr.. Amsterdam 090 4-1 9 06. (Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, io),1338.
8 Gemeentearchief Amsterdam. Notarieel Archief 1780,
Notaris Philip Venturin, lo mei 1641.
9 Ibidem.
10 Kleerkooper en Van Stockum, De boekhandel, 1150.
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van de financier, die vóór de vermelding van de naam van de drukker/uitgever en de
andere gegevens van het impressum in een apart zinnetje genoemd werd. Dat zinnetje
begint met het Hebreeuwse woord bemitswat (in opdracht van). Wanneer de drukker
zelf een uitgave had gefinancierd, vermeldde hij dat eveneens op het titelblad en dan
luidt de formule bewet oebemitswat (in de officina en in opdracht van). Deze vermeldingen geven een inzicht in de financiële draagkracht van de joodse drukkers. Redelijk vermogende drukkers financierden zelf dure uitgaven in grote oplagen, terwijl
veel van de kleinere drukkers bijna uitsluitend in opdracht van derden werkten.
Niet-joodse financiers van Hebreeuwse edities konden, als zij dit wensten, eveneens
op de titelbladen vermeld worden, maar dit is in de zeventiende eeuw slechts negen keer
gebeurd. Meestal werden de transacties tussen niet-joodse financiers en joodse drukkers
bij Amsterdamse nota ri ssen vastgelegd." Deze contracten leveren vele aanvullende
gegevens op, niet alleen over de namen van financiers, die niet op de titelbladen vermeld wensten te worden, maar ook over de omvang van de editie, de kwaliteit van het te
gebruiken papier, de prijzen van de gedrukte boeken en de beloning van de drukker.
Joodse financiers en vooral joodse boekhandelaren uit het buitenland, die in Amsterdam op eigen kosten boeken lieten drukken, kennen wij vaak alleen door hun namen op de titelbladen. Zij sloten blijkbaar overeenkomsten liever in eigen k ring en
vroegen meestal in geval van onenigheid de bemiddeling van een rabbijn, zoals dat in
die tijd alom in de joodse diaspora gebruik was. Er staan i i 5 financiers op de titelbladen
van de in de zeventiende eeuw in Amsterdam gedrukte joodse boeken. Onder de negen
bij name genoemde niet-joodse financiers waren papierhandelaren, zoals Christoffel
van Gangelt, en uitgevers, zoals Willem Blaeu, maar ook kooplieden, die een eenmalige
investe ring deden. Daarnaast financierde de hervormde predikant van Nieuwendam,
Ds Joachimus van der Hoogt, in 168 7 en 16 9 6 de uitgave van twee Hebreeuwse leerboeken van zijn hand en nam de uitgever Anthony Steen drie Hebreeuwse uitgaven van zijn
vader Caspar Steen voor zijn rekening.12
De nauwe samenwerking tussen joden en niet-joden in de drukke rijen en bij de
financiering van Hebreeuwse en Jiddische uitgaven was gunstig voor de investeerders.
Henricus Laurentius, de eerste niet-joodse financier, die vanaf 1631 gebedenboeken en
andere religieuze werken in grote oplagen voor de Poolse markt liet drukken bij Menasseh Ben Israel, had al de grote mogelijkheden van de export van Hebreeuws drukwerk
onderkend. Zijn collega en concurrent Johannes Janssonius volgde zijn voorbeeld in

11 Gedurende de zeventiende eeuw maakten verschillende joodse drukkers en financiers van
Hebreeuwse boeken gebruik van de diensten van Amsterdamse notarissen voor het opmaken
van contracten en in geval van conflicten over leveringen en betalingen. Een aantal notarissen
had een vaste joodse klantenkring, zoals bijvoorbeeld Adriaen Lock, Nicolaes en Jacob Jacobs,
Philip Venturin, Dirck van der Groe en Pieter Schabaelje, maar ook bij vele andere notarissen
werden incidenteel contracten met joodse drukkers opgemaakt. De volledige archieven van de
Amsterdamse notarissen zijn bewaard gebleven en berusten in het Gemeentearchief van
Amsterdam.
12 Fuks, Hebrew Typography, nrs. 551, 555, 558.
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16 3 5. Sindsdien bleef in de zeventiende eeuw niet-joods kapitaal de joodse boekproductie in Amsterdam beheersen.
Daarnaast speelden joodse boekhandelaren uit Duitsland en Polen een belangrijke
rol bij de kapitaalverstrekking. De Amsterdamse joodse drukkers waren in het algemeen goede vaklieden, maar zij bezaten te weinig eigen kapitaal om grote uitgaven zelf
te kunnen bekostigen. Het lukte geen enkele joodse drukker om zonder financiering
van buitenaf omvang ri jke werken in grote oplagen te realiseren. Toch was het investeren in Hebreeuwse boeken niet altijd lucratief. Christoffel van Gangelt, een bekende Amsterdamse papierhandelaar, gaf Jozef Athias grote kredieten, die hem zelf ten
slotte noodlottig werden. In 16 7 2 had Athias een schuld bij Van Gangelt van f 39.539 en
1 9 stuivers, een zeer groot bedrag voor die tijd. Athias heeft deze schuld niet kunnen
terugbetalen en veroorzaakte daardoor het faillissement van Van Gangelt. 13 Maar de
meeste investeerders die aangelokt door de voor die tijd hoge rente van vijf tot zes
procent, in de Hebreeuwse boekdruk eens een gokje wilden wagen, hebben er geen spijt
van gehad. Andere investeringen leverden in de zeventiende eeuw vaak minder op.14
Naast de bekende en stille niet-joodse vennoten van Hebreeuwse edities zijn er de
Hebreeuwse en Jiddische uitgaven, die door joodse boekhandelaren uit Italië, Duitsland en Polen werden betaald. Meestal verbleven deze handelaren zelf in Amsterdam
gedurende de tijd dat hun bestelling werd gedrukt. Uit de colofons blijkt dat het drukken vaak lange tijd in beslag nam, van drie maanden tot enkele jaren. Sommigen hielpen
zelf mee in de drukkerij, bijvoorbeeld bij de correctie of zij hielden een oogje in het zeil
opdat de drukker er geen ander haastwerk tussendoor zou doen. Wanneer de boeken
gedrukt waren, namen de joodse handelaren ze zelf mee, of zij lieten de gedrukte vellen,
in houten vaten verpakt, per schip naar Danzig of over de weg via Leipzig naar Breslau
vervoeren, indien het om werken voor de Poolse markt ging.3
VAN

ZETTER TOT DRUKKER

De joodse drukkers hadden vaak niet genoeg geld om de salarissen van hun personeel te
betalen en moesten hen dan met boeken tevreden stellen. Zo kwamen haast alle medewerkers in joodse drukke rijen in Amsterdam onvermijdelijk met de boekhandel in
aanraking. Als wij de gegevens uit de colofons in hun geheel overzien, moeten wij wel
tot de conclusie komen, dat het de droom van alle joodse zetters was om zich eens
zelfstandig als drukker en uitgever te kunnen vestigen. Blijkbaar verkozen zij het presti-

13 I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1 725. Dl. 4. Amsterdam 1967,
212

e.v.

14 Van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel. Dl. 4, 211-215.
15 Veel bijzonderheden over de praktische kanten van de Hebreeuwse boekhandel en het
boekentransport naar Polen zijn te vinden in de, tot op heden enige, monografie over leven en
werk van Sjabbetai Bass door M.M. Zlatkin, Reshit bikurey habibliografiyah besifrut haivrit.
Tel-Aviv 1958. (Hebreeuwse tekst).
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ge van een eigen onderneming, ondanks de ri sico's, boven een vaste betrekking bij een
goed lopend bedrijf.
Als eerste probeerde Juda Leib ben Mordechai Gimpel uit Posen het. Hij was in
163 2 als zetter bij Menasseh Ben Israel in dienst getreden en werkte van1 6 41 tot 1647
voor Imanoel Benveniste. Juda Leib stamde uit een bekend geslacht van boekhandelaren. Zijn grootvader Sjabbetai ben Mordechai had in Bazel bij de drukker Conrad
Waldkirch in 1599 op eigen kosten een Hebreeuws boek laten drukken. Juda's vader
Mordechai Gimpel ben Sjabbetai deed dit eveneens. Hij verbleef meer dan een jaar in
Bazel om bij de opvolger van Waldkirch, Ludwig Kbnig, de zesde editie (1617-1618)
van de Biblia rabbinica, met aantekeningen van de bekende hebraïst Johannes Buxtorff
sr., te zetten en te corrigeren. 16 Juda Leib ben Mordechai Gimpel vestigde zich met een
jong gezin rond 163 o in Amsterdam, want zijn zoon Mordechai Gimpel ben Juda Leib,
eveneens zetter van beroep, noemde zich in een colofon van 16 48 `uit Amsterdam',
hetgeen erop wijst dat hij in de stad geboren was of als zeer jong kind naar Amsterdam
was gekomen.
In 164 8 waagde Juda Leib het erop om samen met de voorman van de drukkerij van
Imanoel Benveniste, Samuel ben Mozes Halevi, een eigen drukkerij op te richten. De
beide partners hielden het drie jaar vol en drukten in die tijd twintig Hebreeuwse en
Jiddische boeken. Juda Leibs zoon Mordechai Gimpel fungeerde als zetter. In 1651
moest Juda Leib het bestaan als zelfstandig drukker opgeven. Zijn partner probeerde de
zaak voort te zetten met een andere zetter, Ruben bar Eljakim uit Mainz, die in de
officina van Menasseh Ben Israel had gewerkt. Na de uitgave van vier boeken, konden
ook zij het niet langer volhouden en gingen ze, net als Juda Leib, weer in loondienst
werken."

Beter verging het Uri Phoebus ben Aaron Witmond Halevi. Hij had tien jaar, van
1646-16 5 6, als zetter bij Imanoel Benveniste gewerkt en kreeg in die tijd een grondige
opleiding. Hij was de kleinzoon van Uri Halevi, de eerste rabbijn van de Sefardische
gemeente in Amsterdam, die als eerste Asjkenazische jood in 1602 uit Emden was gekomen met zijn zoon Aaron om een kleine groep Portugese kooplieden, die van gedoopte
joden afstamden en daarom door de Portugese en Spaanse Inquisitie vervolgd werden,
te onderwijzen.'8 Uit dank voor de vele diensten, die zowel Uri als Aaron Halevi aan de
gemeente hadden bewezen, hadden al hun nazaten het recht lid te zijn van de Sefardische gemeente en Uri Phoebus kreeg ook menige bestelling van de gemeente, toen hij
zich als drukker had gevestigd. In 1656 trouwde hij, 2 9 jaar oud, met zijn nicht Sara, de
dochter van zijn zuster Esther en van David Pastes, de zoon van een tot het jodendom
bekeerde kousenmaker.'9 Ondanks het feit dat huwelijken tussen oom en nicht volgens
het Nederlandse huwelijksrecht van 158o verboden waren, werd het paar zonder enige
moeilijkheden op 21 februari 1656 in het Amsterdamse huwelijksregister ingeschreven.
16 Prijs, Die Basler hebráischen Drucke, nr. 158, 257-258; Idem, nr. 219, 331-334.
17 Fuks, Hebrew Typography, 184-189.
18 R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795. Aspecten van een minderheid

in een Hollandse stad. Hilversum 1989, 44-46.
19 Gemeentearchief Amsterdam. Doop Trouw Begrafenisregister nr. 682, 385.
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Sara erfde in 165 7 f 6250 van haar grootvader Hans Pastes 20 en met dit kapitaal kon haar
man in 1658 een eigen drukkerij beginnen. Hij werd een van de belangrijkste joodse
drukkers van Amsterdam en hij werd zelfs in 166 4 als lid van het Amsterdamse boekdrukkersgilde aangenomen. 2' In 1693 verplaatste hij zijn drukkerij naar Zolkiev in Polen, waar zijn zoon David en zijn kleinzoons de firma voortzetten. Hijzelf kwam in 1705
naar Amsterdam terug en overleed hoogbejaard in 1715.22
David de Castro Tartaz, die in 16 47 als zetter in de drukkerij van Menasseh Ben
Israel begonnen was, wist zich eveneens van 1662 tot 1698 als zelfstandig drukker in
Amsterdam staande te houden, gefinancierd door zijn broer en schoonfamilie. Hij
drukte voornamelijk in opdracht van anderen, maar wist toch een eigen plaats in de
Amsterdamse boekenwereld te veroveren, door het drukken van Italiaanse en Spaanse
kranten en later ook van een Jiddische krant voor de lokale markt. Dankzij een conflict
tussen Tartaz en de Amsterdamse papierhandelaar Jan Caspar Kestner, die niet aan zijn
contractuele verplichtingen had voldaan, weten wij dat in de drukkerij van Tartaz in juli
1684 vier boekdrukkers werkten, te weten Pieter Audier ( 4 5 jaar), Willem de Nijs (42
jaar), Michiel Martens ( 3 6 jaar) en Gerrit Hendricksz. Oranjen ( 3 5 jaar) en vier letterzetters, Mozes Coronel (25 jaar), Jurriaen Jans ( 3 8 jaar), Jacob Hersel ( 33 jaar) en
Heyman Jacobsz. (3 2 jaar), die in het joodse leven Chajim ben Jacob uit Erbach heette.
Allen getuigden ten gunste van hun werkgever. 23 Dit grote aantal personeelsleden bleef
waarschijnlijk niet lang gehandhaafd. De concurrentiestrijd om de plaats van Uri Phoebus Halevi in te nemen, die, zoals gezegd, in 16 93 zijn zaak in Amsterdam geliquideerd
had, werd niet door Tartaz gewonnen en hij verkocht ten slotte in 16 97 zijn drukkerij
aan Mozes Mendes Coutinho en verliet de stad als een arm man.24
Een van de concurrenten van Tartaz was Mozes ben Abraham Avinoe (aartsvader
Abraham) ook wel Mozes Polak genaamd. Zijn naam was eigenlijk Haase en hij stamde
uit Bohemen, uit Praag of Nikolsburg. Hij was, zoals uit zijn naam blijkt, als volwassen

man tot het jodendom bekeerd. Een overgang tot het jodendom werd als een wedergeboorte beschouwd en de bekeerling kreeg een nieuwe voornaam en vadersnaam. Bij
gebrek aan een joodse vader kregen bekeerlingen veelal de naam van aartsvader Abraham. Mozes kwam als volleerde drukker met zijn gezin naar Amsterdam en wij vinden
hem voor het eerst als zetter vermeld in het colofon van een Pentateuch-editie met vele
commentaren, die door Uri Phoebus Halevi in 168o werd uitgegeven. 25 Later werkte hij
in de nieuwe drukkerij van Mozes Kosman ben Elia Gomperts, die hij in 168 9 voor
f i600 overnam. Hij had dit geld moeten lenen en hoe hard hij ook werkte, hij kon zijn

20 I.H. van Eeghen, `De kinderen van Hansken Hangebroeck', in: Studia Rosenthaliana 11
( 1 977), 36-37.
21 I.H. van Eeghen, De gilden. Theorie en praktijk. Bussum 1965, 112.
22 Fuks, Hebrew Typography, 242.
23 Kleerkooper en Van Stockum, De boekhandel, 820-821.
24 In de verkoopakte van de drukkerij van Tartaz aan Coutinho wordt de inventaris uitvoerig opgesomd. De gehele akte is gepubliceerd in Kleerkooper en Van Stockum, De boek-

handel, 828-830.
25 Fuks, Hebrew Typography, nr. 343.
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schuld niet afbetalen en werd in 1690 failliet verklaard. 2ó In 1694 vertrok hij met zijn
gezin naar Duitsland. Twee unieke colofons van door hem in Duitsland gedrukte Hebreeuwse boeken maken melding van zijn twee dochtertjes Elle en Gelle, voor zover
bekend de eerste vrouwelijke zetters uit de Hebreeuwse typografie. In het colofon van
het door haar vader in Dessau in 169 6 uitgegeven Hebreeuwse gebedenboek met Jiddische vertaling stelt Elle zich met een Jiddisch rijmpje voor:
Di

yidishe oysiyes hob ikh gezetst mit eygener hand

Ikh Ele bas

Moysheh fun Holand

a bsuleh nor fun neyn yor alt
dos

eyntsike meydl tsvishn zeks kinder

Un az ir do a teus gefint
Gedenkt s'iz di arbet fun a kind.
De Jiddische letters heb ik gezet met eigen hand
Elle, dochter van Mozes uit Holland
Ik ben pas negen jaren oud
het enige meisje onder zes kinderen

daarom als U een foutje vindt
Bedenk dan dit is het werk van een kind.
Een jaar later ging Elle met haar broer Israel naar Frankfurt aan de Oder, waar zij ook in
diens drukkerij meehielp. Tussen 1697 en 1699 werkte zij aan een traktaat van de Babylonische Talmoed, waarin in het colofon te lezen staat: `Gezet door de maagd Elle,
dochter van Mozes in het jaar 16 99 '. In 1 700 verscheen bij haar broer een Hebreeuws
gebedenboek, waarin zij eveneens in het colofon vermeld staat.
Het gezin van Mozes uit Holland bleef zich uitbreiden. In 1 7 10 woonde Mozes in
Halle en weer bericht een dochtertje dat in de drukkerij van haar vader werkte in het
colofon over haarzelf en haar familie. In een herdruk van het gebedenboek, waaraan
haar zusje Elle in 1696 had meegewerkt, staat in het colofon het volgende rijmpje:
De letters van dit mooie nieuwe gebedenboek
heb ik van het begin tot het eind gezet,
Gelle, dochter van Mozes de drukker en van mijn moeder
Freide, dochter van Israel Hakohen (de priester)
die mij als een van haar tien kinderen heeft gebaard
ik ben een maagd van nog geen twaalf jaren...27

26 I.H. van Eeghen, `Moses Abrahamsz., boekdrukker te Amsterdam', in: Studia Rosen-

thaliana 6 (1972), 58-70; Fuks, Hebrew Typography, 386.
27 Fuks,
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De laatse joodse zetter, die zich aan het einde van de zeventiende eeuw opwerkte tot
zelfstandig drukker was Asjer Ansjel ben Eliezer. Hij werkte sinds 166 3 bij verschillende drukkers, maar fungeerde ook als rituele slachter. In 16 92, toen hij al in de vijftig
was, nam hij samen met Issachar Ber ben Eliezer uit Minden, in Nederlandse akten
Barent Leenderts genaamd, de drukkerij van Gomperts over, die na het faillissement
van Mozes ben Abraham Avinoe weer aan de oude eigenaar was gegeven als afbetaling
van de openstaande schulden. Asjer Ansjels zoon Benjamin Wolf hielp de partners als
zetter, hij was waarschijnlijk nog jong en zijn naam komt voor het eerst voor in de
colofons van de boeken die zijn vader uitgaf. De partners hielden het vol tot 1709,
daarna verscheen er incidenteel nog een boek tot de firma in 1 71 3 werd opgeheven.
Asjer Ansjel moet toen al ver in de zeventig zijn geweest."
Uit deze kleine bloemlezing van gegevens, die uit colofons van in Amsterdam gedrukte Hebreeuwse boeken en andere bronnen zijn gehaald, blijkt dat de beroepen van
zetter, drukker, uitgever en boekverkoper onverbrekelijk met elkaar verbonden waren.
De meeste joodse zetters en drukkers zijn er in de zeventiende eeuw niet rijk van geworden, al hebben joodse werknemers waarschijnlijk wel hetzelfde loon gekregen als de
niet-joodse werknemers.
DE HASKAMOT

De derde bron voor gegevens over joodse boeken en uitgaven, de haskamot, die verklaringen van de rabbijnen over de kwaliteit van een uitgave bevatten, leveren eveneens
een schat aan cultuurhisto ri sche, boekhistorische en biografische gegevens op, die tot
op heden weinig of geen aandacht hebben gekregen. Reeds vanaf 1 490 verschenen
voo rin gedrukte Hebreeuwse boeken verklaringen van bekende rabbijnen, waarin de
teksten niet alleen werden aangeprezen, maar waarin ook eventuele herdrukken binnen
de door de rabbijn gestelde termijn werden verboden. De haskamot hadden dus een
tweeledig doel: de inhoud van het boek werd goedgekeurd en de uitgave enigermate
tegen roofdruk beschermd. Deze bijzondere toevoeging aan een Hebreeuwse uitgave is
uit een wezenlijke behoefte ontstaan. Blijkbaar hebben de rabbinale goedkeuringen in
de praktijk auteur en drukker enige bescherming gegeven, want de haskamot komen in
drukwerk in de gehele joodse diaspora voor, in sommige streken zelfs nog tot in de
negentiende eeuw.
De haskamot bestaan, zoals gezegd, uit twee delen. Eerst geeft degene die het werk
aanbeveelt, een korte beschrijving van het boek en geeft aan waarom de uitgave een
belangrijk en God welgevallig werk is. De tekst biedt aan de schrijver de gelegenheid
om zijn geleerdheid te tonen en is meestal voorzien van uitvoe rige citaten uit het Oude
Testament en de rabbijnse literatuur. Na de aanp rijzing komt de sanctie. Wee degene,
die de euvele moed heeft om het werk binnen een bepaalde tijd te herdrukken. Over zijn
hoofd worden vele bijbelse plagen en vervloekingen afgeroepen. Het aantal jaren, dat
moest verst rijken voordat het boek herdrukt mocht worden, vulde de rabbijn zelf in. In
28 Idem,3 87 -3 88 .

55

HET `HEILIG AMBACHT' IN AMSTERDAM

de Amsterdamse haskamot komt veelvuldig de tijdsduur van vijf tot tien jaar voor.
Vijftien jaar wordt slechts heel zelden verleend en een enkele onbelangrijk geachte
uitgave kreeg niet meer dan d ri e jaar. De traditie van de haskamot was reeds lang in de
Hebreeuwse boekproductie gevestigd, toen in 162 7 het eerste door een jood gedrukte
Hebreeuwse boek in Amsterdam verscheen. In de praktijk kon een aanbeveling zowel
door een auteur als door een drukker/uitgever worden aangevraagd. In Amsterdam
gebeurde dit vaak op aanvraag van de uitgever.
In 1629 verscheen bij Menasseh Ben Israel een mathematisch- astronomisch werk
van de hand van de arts en mathematicus Jozef Salomon Delmedigo, die van Kreta
afkomstig was en in Italië had gestudeerd. Delmedigo had zelf drie haskamot van Venetiaanse rabbijnen gekregen, evenwel zonder een gelimiteerde tijdsduur en de gebruikelijke waarschuwingen tegen roofdruk. De bijval van de Venetiaanse geleerden heeft
niet kunnen verhinderen dat de Sefardische rabbijnen in Amsterdam grote bezwaren
tegen het werk naar voren brachten. Delmedigo had namelijk de nieuwe theorieën van
Galileo Galilei over de planeten en de zon aan het joodse lezerspubliek uitgelegd, zonder hierbij kritische kanttekeningen te maken. De rabbijnen sloegen alarm en Menasseh
Ben Israel, die het werk al bijna geheel gedrukt had, werd gedwongen aanzienlijke
wijzigingen in de tekst aan te brengen."
Uiteraard verschillen de haskamot van inhoud, afhankelijk van de aard van het
werk, het karakter en de persoonlijke smaak van de rabbijn en van de aanvrager. Meestal kwam een boekhandelaar uit Polen of Duitsland die in Amsterdam een editie wilde
laten drukken reeds met een of meerdere rabbinale goedkeuringen bij de drukker.
Indien een auteur zelf van ver kwam om zijn eigen werk te laten drukken, was hij
meestal ook voorzien van enige aanbevelingen die dan meestal geen sanctie tegen roofdruk bevatten. Het merendeel van de in de zeventiende eeuw in Amsterdamse Hebreeuwse uitgaven gepubliceerde haskamot waren door de drukkers/uitgevers zelf
gevraagd. Als de edities voor de export bestemd waren, gingen vertegenwoordigers
van de Amsterdamse drukkers aanbevelingen vragen bij de rabbijnen in deze streek.
Omdat de afstanden zo groot waren en de verbindingen met het buitenland gebrekkig,
hebben vertegenwoordigers soms misbruik gemaakt van het vertrouwen van de drukkers en valse aanbevelingen geleverd. Het bekendste geval uit de zeventiende eeuw is
dat van de Poolse jood Chajim ben Juda Leib uit Pilau, die in 1670 f 25o had ontvangen
om voor U ri Phoebus Halevi haskamot te verkrijgen van bekende Poolse rabbijnen
voor de Jiddische vertaling van het gehele Oude Testament. Na eindeloos geharrewar
leverde Chajim ben Juda Leib ten slotte valse aanbevelingen, hetgeen Uri Phoebus
Halevi bijna tot de bedelstaf bracht."
Het is niet bekend welke beloning de rabbijnen voor het verstrekken van een aanbeveling kregen. Waarschijnlijk was het in streken, die ver van de plaats waar het boek

29 J. d'Ancona, Delmedigo, Menasseh Ben Israel en Spinoza', in: Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland 6 (1940), 105-152.
30 L. Fuks, `De twee gelijktijdig te Amsterdam in de 1 7e eeuw verschenen Jiddische bijbelvertalingen', in: Het Boek 3 2 (1955-1957),146-164.
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werd gedrukt lagen, een bepaald geldbedrag, terwijl in Amsterdam meestal in natura,
dat wil zeggen in boeken aan de rabbijnen werd betaald. Twee Sefardische rabbijnen,
Izak Aboab en Mozes Rafaël d'Aguilar, die vele haskamot voor Amsterdamse uitgaven
hebben gegeven, zowel aan Sefardische als aan Asjkenazische drukkers, bezaten beiden
zeer grote collecties boeken op allerlei gebied, die na hun overlijden openbaar verkocht
werden.31 Aangezien het salaris van een rabbijn in Amsterdam in de zeventiende eeuw
niet toereikend was om dure boeken aan te schaffen, ligt het voor de hand te veronderstellen dat zij voor hun aanbevelingen met boeken werden betaald.
Hoewel de formuleringen van de haskamot een zekere gelijkenis vertonen, bevatten zij wel bepaalde nuanceringen in waarde ring, die van `een bijzonder belangrijk
werk dat van algemeen nut is' tot `het kan geen kwaad dat een geleerde er eens op een
achtermiddag in kijkt' kunnen gaan. Verder bevatten de aanbevelingen belangrijke
persoonlijke gegevens over de rabbijnen zelf. Iedere aanbeveling werd namelijk zorgvuldig gedateerd en ondertekend, met een vermelding van de plaats, waar de ondertekening geschiedde. Een systematisch onderzoek van de ondertekeningen en dateringen zal tot nog toe onbekende gegevens over het leven en de verblijfplaatsen van
bekende rabbijnen uit de zeventiende en achttiende eeuw aan het licht brengen. Van de
13 1 rabbijnen en geleerden die in de zeventiende eeuw haskamot voor de Amsterdamse
Hebreeuwse edities hebben gegeven, was het merendeel in Duitsland en Polen werkzaam, slechts zeventien waren Sefardim uit Italië en Amsterdam.
Bij een overzicht van alle edities van het joodse boek in Amsterdam in de zeventiende eeuw valt het op dat de joodse drukkers en uitgevers voorzichtig waren uit angst om
het met de rabbijnse autoriteiten aan de stok te krijgen. De hierboven vermelde problemen van Menasseh Ben Israel in 162 9 waren voor hen een afschrikwekkend voorbeeld. Bovendien hielden de besturen van de joodse gemeenten de boekproductie
nauwlettend in het oog, omdat zij er bij het Amsterdamse stadsbestuur voor verantwoordelijk waren dat er niets gepubliceerd zou worden dat tegen het christendom was
ge ri cht. Belangrijke nieuwe werken werden dan ook door de auteurs en uitgevers voorzien van zo veel mogelijk aanbevelingen van vooraanstaande persoonlijkheden in de
joodse diaspora. Een goed voorbeeld hiervan is de eerste systematisch gerangschikte
Hebreeuwse bibliografie van de hand van Sjabbetai ben Jozef Bass, die in 168o bij David
de Castro Tartaz verscheen. 32 Het boek was voorzien van niet minder dan elf haskamot.
Het absolute record haalde het boek van de in de joodse wereld hoog geachte David ben
Arjeh Leib uit Lida (Polen), die in 168o tot opperrabbijn van de Asjkenazische gemeente werd benoemd, maar al spoedig in hevige conflicten met zijn gemeenteleden was
31 De catalogus van de nagelaten bibliotheek van Izak Aboab, die in Amsterdam werd
geveild, bevindt zich in de bibliotheek van het Jewish Theological Seminary of America te
New York. Zie: S. Shunami, Bibliography of Jewish Bibliographies. Jerusalem 1 965, nr. 210.
De bibliotheek van d'Aguilar, die in 16 79 overleed, is eveneens geveild, maar daar is geen
catalogus van bewaard gebleven. Sjabbetai Bass heeft tijdens zijn verblijf in Amsterdam van
1679 tot 168o veelvuldig van d'Aguilars bibliotheek gebruik gemaakt voor zijn Hebreeuwse

bibliografie, zoals hij in zijn voorwoord schrijft.
32 Fuks, Hebrew Typography, nr. 469.
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gewikkeld. Als steun voor hun collega gaven niet minder dan achttien rabbijnen lovende aanbevelingen voor zijn commentaar op het boek Ruth, dat in 168o bij Uri Phoebus
Halevi verscheen."
De vele belangrijke gegevens van verschillende aard die uit de titelbladen, colofons en
haskamot geput kunnen worden, vereisen een uitvoe rige beschrijving van de met Hebreeuwse typen gedrukte boeken gedurende het gehele tijdperk van het met de hand
geproduceerde boek. Dit heeft belang ri jke consequenties voor de Hebreeuwse bibliografie. Hoe nuttig short titlecatalogi van Hebreeuws drukwerk ook mogen zijn, de
gegevens uit titelbladen, colofons, haskamot en eventuele inleidingen van drukkers/
uitgevers zijn onmisbaar voor een goed inzicht in de achtergronden van de drukgeschiedenis en zij werpen tevens een licht op de lotgevallen van de joodse auteurs en hun
publiek in de diaspora.

33 L. Fuks, `De Amsterdamse opperrabbijn David Lida en de Vierlandensynode (168o-1685),
in: Studia Rosenthaliana
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HET NEDERLANDSE BOEKENBEDRIJF EN
DE VERSPREIDING VAN ENGELSE
WETENSCHAP IN DE ZEVENTIENDE EN
VROEGE ACHTTIENDE EEUW
et is al weer bijna twintig jaar geleden dat de Amerikaanse historica
Elizabeth Eisenstein haar The printing press as an agent of change.
Communications and cultural transformations in early-modern Europe publiceerde.' In dit volumineuze en spraakmakende boek brak zij een lans voor
een beter begrip van de rol van het gedrukte boek in de geschiedenis van de vroegmoderne westerse samenleving. Eisensteins centrale stelling is, dat doordat de boekdrukkunst het voor het eerst mogelijk maakte een in principe onbeperkt aantal identieke
kopieën van een bepaalde tekst te produceren, de verspreiding en ontwikkeling van
kennis en ideeën zeer werd bevorderd. Deze 'communications revolution', die gepaard
ging met—om enkele van Eisensteins kernbegrippen te noemen—het behoud en de
standaardisering van kennis en informatie en de uitwisseling en onderlinge kruisbestuiving van ideeën, beïnvloedde het denken en doen van de westerse mens op ingrijpende
wijze.
Eisensteins boek kreeg zowel bijval als kritiek. Sommigen van haar critici zagen
weinig nieuws in haar beweringen, anderen meenden dat zij te weinig recht had gedaan
aan de enorme complexiteit van haar onderwerp en dat zij wel erg generalistisch en
speculatief te werk was gegaan. Desalniettemin werd het werk door velen gezien als een
baanbrekende poging nieuw inzicht te verwerven in de wijze waarop de boekdrukkunst
de menselijke communicatie had veranderd.
Eisenstein beperkte zich in haar boek hoofdzakelijk tot de periode van Renaissance
en Hervorming. Het is, gezien de grote respons op het werk, opmerkelijk dat de rol van
het drukken, uitgeven en verhandelen van boeken tijdens wat wel is genoemd de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw nadien tamelijk onderbelicht is ge-

H

1 E.L. Eisenstein, The printing press as an agent of change. Communications and cultural
transformations in early-modern Europe. 2 vols. New York [enz.] 19 79. Enkele jaren later
verscheen een bekorte versie: The printing revolution in early-modern Europe. Cambridge
1983.
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bleven! Natuurlijk kan het belang van wetenschappelijke uitwisseling via andere media
dan de drukpers, bijvoorbeeld door rechtstreekse persoonlijke contacten tussen geleerden in de vorm van bijeenkomsten van genootschappen en academies, briefwisselingen
of bezoeken over en weer niet worden ontkend. Maar wanneer men de vloed aan boeken en tijdschriften in aanmerking neemt die de snelle ontwikkeling van wetenschap in
de zeventiende eeuw vergezelde, dan moeten ook vragen worden gesteld aangaande de
omstandigheden waaronder dit drukwerk werd geproduceerd, de wijzen waarop het
werd verspreid, en de samenstelling van het publiek waarvoor het was bedoeld.
In dit artikel zullen slechts enkele van deze thema's worden aangestipt. In het hiernavolgende zal worden gepoogd aan te tonen dat Nederlandse drukkers en boekverkopers een belangrijke, zij het nauwelijks erkende, bijdrage hebben geleverd aan de
verspreiding van zeventiende-eeuwse Engelse natuurwetenschappelijke kennis op het
Europese continent. Het betoog bestaat uit twee delen. Allereerst wordt in kort bestek
een vergelijking getrokken tussen het boekenbedrijf in Engeland en dat in de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het
uitgeven van wetenschappelijke boeken. Vervolgens zal wat dieper worden ingegaan
op de aanwezigheid van Engelse wetenschappelijke boeken in de boekhandelsrelaties
tussen beide landen gedurende de laatste decennia van de zeventiende eeuw.
ENGELSE ACHTERSTAND
De boekdrukkunst werd pas laat in Groot-Brittannië geïntroduceerd. Toen in 1476,
ruim 25 jaar na Gutenbergs uitvinding, de eerste Engelse drukpers door William Caxton werd opgericht in de nabijheid van Westminster Abbey, was het drukken van boeken al een gevestigde activiteit in meer dan honderd steden op het Europese vasteland.
Deze achterstand werd in de decennia daarna niet meer ingehaald en het drukken en
uitgeven van boeken in Engeland bleef bijgevolg een bescheiden aangelegenheid, die
bovendien grotendeels beperkt was tot Londen.
Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor de trage ontwikkeling van de Engelse boeknijverheid. De Britse Eilanden waren gelegen aan de rand van de toenmalige
westerse wereld, afgesneden van de hoofdstroom van de Europese handel en cultuur.
De Engelsen spraken bovendien een taal die slechts weinigen op het vasteland konden
verstaan. Kort tevoren had Engeland ook nog eens zwaar geleden onder een verwoestende burgeroorlog. Maar er waren ook praktische obstakels. Zo was er een groot
gebrek aan goed opgeleide arbeidskrachten. Veel van de vroege Engelse drukkers waren afkomstig uit het buitenland—Caxton zelf had zijn ambacht geleerd in Keulen en
Brugge—, maar toen in i 528 van overheidswege allerlei maatregelen tegen de 'aliens'
werden genomen teneinde de positie van Engelse drukkers te beschermen, werd de

2 Enkele van de schaarse, onderling overigens zeer verschillende uitzonderingen zijn:

L. Rostenberg, The library of Robert Hooke. The scientific book trade of Restoration England. Santa Monica, California 1 9 89 en: A. Johns, `History, science, and the history of the
book. The making of natural philosophy in early-modern England', in: Publishing history 30
099 1 ), 5-30.
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overdracht van kennis en ervaring binnen het Engelse boekenbedrijf ernstig belemmerd. Het resultaat was dat de kwaliteit van het drukwerk in Engeland beduidend lager
lag dan in andere Europese landen.3
Een andere belangrijke reden waarom het Engelse boekenbedrijf lange tijd niet kon
wedijveren met het continent, is gelegen in de omstandigheid dat Groot-Brittannië al in
de handschriftenperiode, zoals een Engelse historicus het heeft genoemd, de 'dumpingground' voor buitenlandse boeken was geworden.' Werken van klassieke auteurs,
schoolboeken, godsdienstige en theologische werken, zelfs literaire uitgaven in het
Engels, werden in Frankrijk en in de Lage Landen in grote aantallen speciaal voor de
Engelse markt geproduceerd.' Niet in staat om aan deze stroom van geïmporteerde
boeken het hoofd te bieden, ri chtte de meerderheid van de Engelse drukkers zich op
veelgevraagde uitgaven in het Engels, zoals liturgische werken, almanakken, prognosticaties en op de dagelijkse praktijk gerichte juridische en medische werken.
In de loop van de zestiende eeuw nam, mede door de komst van de Reformatie, de
boekproductie in Engeland toe, maar tegelijkertijd begon de overheid zich meer en
meer met het boekenbedrijf te bemoeien. Na 155o was het drukken van boeken alleen
toegestaan in de universiteitssteden van Oxford en Cambridge en in Londen, waar de
wereldlijke en kerkelijke autoriteiten samen met het boekverkopersgilde, de Stationers'
Company, ieder om hun eigen politieke, godsdienstige of economische redenen, alle
activiteiten op het gebied van de drukke rij, uitgeverij en boekhandel nauwlettend in de
gaten hielden. In de zeventiende eeuw werd dit censuurstelsel nog verder verfijnd.
Terwijl de Stationers hun monopolistische greep op de productie en distributie van
drukwerk versterkten, brachten de autoriteiten via allerlei maatregelen de drukpers
nagenoeg geheel onder hun controle. De Engelse Burgeroorlog betekende slechts een
korte onderbreking van deze situatie, tot profijt vooral van de producenten van politieke en godsdienstige propaganda, maar al tijdens de dictatuur van Cromwell, en nog
nadrukkelijker na de restauratie van de Stuart-monarchie, werd de overheidscensuur
opnieuw ingevoerd.

Naast een geïsoleerde positie, economische beperkingen, politieke en godsdienstige censuur en een lage productiestandaard, waren er ook incidentele tegenvallers. Zo
overleed een groot aantal Londense Stationers in 1665 ten gevolge van een zware pestepidemie. Een jaar later kreeg het Engelse boekenbedrijf een hevige klap te verduren
toen tijdens de 'Great Fire' bijna de gehele Londense City in de as werd gelegd, in-

3 Voor een overzicht van deze periode zie onder meer: J. Feather, A history of British
publishing. London [enz.] 1 9 88, speciaal het eerste stuk, `The press in chains1 476-16 9 5' en:
H.S. Bennett, English books and readers 1475 to 1557. Being a study in the history of the book
trade from Caxton to the incorporation of the Stationers' Company. Cambridge 1 9 8 9 . (Reprint
van de uitgave 1969).
4 F.A. Mumby, Publishing and bookselling. London 1 974, 46.
5 Vergelijk: N. Barker, `The importation of books into England, 1 460-1526', in: H. Gopfert
e.a. (red.), Beitrge zur Geschichte des Buchwesens im konfessionellen Zeitalter. Wiesbaden
1 9 85, 2 5 1-266; F.C. Avis, `England's use of Antwerp printers 1 500-15 40', in: Gutenberg Jahrbuch ( 1 973), 234-240.
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clusief de werkplaatsen en winkels van tal van drukkers en boekverkopers en enorme
boekenvoorraden.
Engelse geleerden waren zich in de zeventiende eeuw maar al te bewust van de
tekortkomingen van het boekenbed ri jf in hun land en zij ondernamen diverse pogingen
om deze toestand te verbeteren. Zo probeerde aartsbisschop William Laud in de jaren
dertig de stilgevallen drukke ri j en uitgeverij te Oxford nieuw leven in de blazen door
een universitaire pers op te richten. Helaas liep deze onderneming op niets uit door de
val van Laud in 16 4 1. Na de Restauratie werd een nieuwe poging ondernomen door de
bisschop van Oxford, John Fell. Zijn streven was de op richting van een drukke rij die,
zoals hij in 16 7 1 schreef aan zijn Nederlandse vriend Isaac Vossius, `will not serve so
much to make profits for the booksellers as to further the interests and convenience of
scholars'.6 Fells project—het begin van de wereldberoemde Oxford University
Press—was echter vooral ge ri cht op de productie van theologische en filologische
werken, minder op de uitgave van boeken op het gebied van de natuurwetenschappen.
Die waren het domein van de pas opge ri chte Royal Society in Londen.
Dat dit illustere genootschap grote waarde hechtte aan de verspreiding van wetenschappelijke kennis via de drukpers was duidelijk vanaf het begin. Zo had de Society in
haar `Royal Charter' van 1662 het exclusieve recht verworven om namens de overheid
vergunningen af te geven voor de uitgave van boeken over natuurwetenschap en filosofie. Het geloof in de kracht van het gedrukte woord werd het duidelijkst verwoord door
de secretaris van Royal Society, Henry Oldenburg, in zijn redactionele voorwoord tot
de eerste aflevering van de Philosophical transactions of the Royal Society, uitgegeven
in maart 1665. Hie rin omschreef hij de boekdrukkunst als:
the most proper way to gratifie those, whose engagement in such studies, and delight in the
advancement of Learning and profitable Discoveries, loth entitle them to the knowledge of
what this Kingdom, or other parts of the World, do, from time to time, afford (...).'

In 1663 werden twee Londense boekverkopers, James Allestry en John Martyn, aangesteld als officiële drukkers van de Royal Society. Hun productie was evenwel bescheiden: buiten de Philosophical transactions, die maandelijks verschenen,
publiceerden zij tussen 166 4 en 1678 slechts zo'n twintig boeken met het imprimatur van
de Society.'
Het probleem met deze boeken was dat zij, uitgezonderd bestsellers zoals John
Evelyns Sylva (1664, 2e dr. 1670) of Robert Hooke's Micrographia (1665, 2e dr. 1667),
moeilijk te slijten waren. Allestry en Martyn, en de paar andere Londense boekverkopers die in de wetenschappelijke uitgeve rij actief waren, deden wat zij konden om de
verkoop van hun boeken te promoten, door advertenties te plaatsen in de Philosophical

6 Vergelijk: H. Carter, A history of the Oxford University Press. Vol. I: To the year 1780.
Oxford 1975, 61.
7 Philosophical transactions of the Royal Society nr. 1 (Monday, 6 March 1665), 1.
8 Rostenberg, The library of Robert Hooke, 16.
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transactions en de London gazette en door fondslijsten te publiceren. Maar aangezien
een algemeen, in moderne natuurwetenschap geïnteresseerd publiek zoals dat zou ontstaan in de achttiende eeuw in deze tijd nog nauwelijks bestond, was de afzet voor deze
boeken beperkt. Blijkens een brief van de wiskundige John Collins aan zijn vriend
Francis Vernon, gedateerd 1 4 december 1671, hadden de Londense boekverkopers een
minimumverkoop nodig van ongeveer 8o tot ioo exemplaren 'for ready money' om uit
de kosten te zijn, 10 maar zelfs daa rin slaagden zij meestal niet. Teneinde hun risico te
verkleinen vroegen zij dan gewoonlijk een of andere garantie alvorens tot publicatie
van een boek over te gaan. Uitgave bij intekening was één mogelijkheid, gebruikelijker
was dat zij financiële hulp vroegen van een sponsor, een rijke particulier of een instelling als de Royal Society. Vast staat dat veel boeken niet zonder de steun van deze
private en institutionele subsidiegevers zouden zijn verschenen."
De meeste Engelse geleerden hadden weinig op met de commerciële beslommeringen van hun uitgevers, die zij traditioneel als inhalig en gie rig beschouwden. De al
genoemde John Collins, die als een soort intermediair in de Londense uitgeverswereld
optrad, schreef in 1670 aan Isaac Newton:
our Latin booksellers here are averse to the printing of mathematical books (...), and so
when such a copy is offered, instead of rewarding the author, they rather expect a dowry with
the treatise.12
En de bioloog Martin Lister schreef in 1682 aan Francis Aston, secreta ri s van de Royal
Society: `I confesse that the greatest part of Natural Histo ri e has been starved and
abused by the Avarice of Stationers who have beat down the artist.'''
Een zeldzame uitzonde ri ng op deze regel was de hoogleraar geometrie te Oxford,
John Wallis, die zich in 1670 beklaagde bij Henry Oldenburg over het feit dat de Royal
Society zo weinig ondersteuning had gegeven aan de Londense uitgever Moses Pitt bij
de uitgave van zijn Mechanica, sive de motu (Londen 1670). De druk van dit boek was
volgens Wallis:

9 Voor het lezen van wetenschappelijke literatuur in de achttiende eeuw, zie: G. Rousseau,
`Science books and their readers in the eighteenth century', in: I. Rivers (red.), Books

and their

readers in eighteenth-century England. London [enz.] 1982,197-255.
10 Zie: S.J. Rigaud (red.), Correspondence of scientific men of the seventeenth century,
including letters of Barrow, Flamsteed, Wallis, and Newton, printed from the originals in the
collection of the Right Honourable the Earl of Macclesfield. 2 vols. Oxford 1861. Vol. II,
nr. 68.
11 Soms werden zelfs afzonderlijke boekillustraties gesponsord door welgestelde Engelsen
met een interesse in de nieuwe wetenschap. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de illustraties
voor Francis Willughby's De historia piscium. Oxford 1686.
12 Collins aan Newton, 3 o april 1672. Zie: Rigaud (red.), Correspondence of

scientific men.

Vol. 11, nr. 240.
13 Lister aan Aston, 1 februari 1682. Citaat overgenomen uit: M. Hunter,

Science and society

in Restoration England. Cambridge 1 9 81, 69.
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very troublesome & very chargeable, beyond what other books are of the same bulk: & the
number of the impression but small, & the sale (as of other mathematick books, especially
those more intricate, & not for every one understanding,) but slow.
En hij voegde eraan toe: `Considering how few are willing to undertake the printing of
books that are a little out of the common road, I would not have those discouraged that
are.' 14 Moses Pitt ging uiteindelijk aan zijn overmoed te gronde, nadat een van zijn
meest ambitieuze ondernemingen, de uitgave van een elfdelige English atlas onder de
aegis van de Royal Society en Oxford University Press, faliekant was mislukt.15
Er is echter nog een andere verklaring voor de geringe commerciële levensvatbaarheid van Engelse wetenschappelijke uitgaven. Zoals al is gezegd, verschenen de
meeste Engelse boeken in de Engelse taal, bestemd als zij waren voor de thuismarkt.
Het is in dit verband vermeldenswaard, dat de Royal Society, teneinde lezers in Engeland te bereiken die het Latijn niet machtig waren, het gebruik van het Engels als
wetenschappelijke taal nadrukkelijk propageerde.' 6 De publicatie van wetenschappelijk
werk in het Engels maakte het echter onmogelijk om deze boeken vervolgens op het
continent te verkopen. `Booksellers', schreef John Collins in 16 7 1 in een brief aan zijn
Schotse correspondent James Gregory, `finding but small sale at home, and wanting a
correspondency and vent abroad, lie under great discouragements.' 17

NEDERLANDSE VOORSPRONG
Geheel anders dan in Groot-Brittannië had het boekenbedrijf in de Nederlanden zich
sedert de introductie van de boekdrukkunst bijzonder snel ontwikkeld. De grote bevolkingsdichtheid gekoppeld aan een relatieve hoge graad van geletterdheid en een snel
groeiende economie en uitgebreide handelsbetrekkingen bevorderden een vlotte expansie van de boekproductie, aanvankelijk vooral in Brabant en Vlaanderen. In de
zestiende eeuw groeide Antwerpen uit tot hét onbetwiste boekhandelscentrum van
Noordwest-Europa, een ontwikkeling die het beste kan worden geïllustreerd met de
enorme productie van de beroemdste drukker van de stad, Christoffel Plantijn.' 8 Maar
14 Wallis aan Oldenburg, Oxford, 4 augustus 16 70, in: A. R. Hall en M. B. Hall (red.),
The

correspondence of Henry Oldenburg. 1 3 vols. Madison [enz.] 1 965-86. Vol. vII, nr. 1500.

Zie ook een brief van Wallis aan Collins, Oxford, 4 augustus 167o, in: Rigaud (red.), Correspondence of scientific men. Vol. II, nr. 3 16 en het verslag in: Th. Birch, History of the Royal
Society. 2 vols. London 1756-57. Vol. II, 446-447.
15 Vergelijk: PG. Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij

de Beurs. De geschiedenis van de

Amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart, 163 7-1 724. Amsterdam [enz.] 1 9 87, hoofdstuk 5.
16 Zie: R.F. Jones, `Science and English prose style in the third quarter of the seventeenth

century. Studies in the history of English thought and literature
by R.E Jones and others writing in his honor. Stanford 1 9 51, 75-110.
17 Collins aan Gregory, 25 maart 167 1, in: Rigaud (red.), Correspondence of scientific men.

century', in: The seventeenth
from Bacon to Pope

Vol. II, nr. 202.
18 Zie: L. Voet, The Golden Compasses. A history and evaluation of the printing and
publishing
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in de laatste jaren van de eeuw verschoof het zwaartepunt noordwaarts. De Zuidelijke
Nederlanden kwamen onder een repressief Spaans bewind en de Vlaamse en Brabantse
steden, Antwerpen bovenal, raakten in een neerwaartse economische spiraal.
Door een samenspel van factoren, zoals een gunstige geografische ligging, groei
van handel en nijverheid, relatief grote godsdienstige verdraagzaamheid en een florissant cultureel klimaat, bood de jonge Nederlandse Republiek daarentegen een uitstekende voedingsbodem voor de uitgeverij en boekhandel. Amsterdam nam weldra de
positie van Antwerpen als boekhandelshoofdstad van de Lage Landen over. Hier werd
een breed assortiment aan boeken gedrukt voor zowel de nationale als de internationale
markt, variërend van nieuwe edities van de klassieken, wetenschappelijke uitgaven,
bijbels en godsdienstige werken tot pamfletten, literaire publicaties, kaarten en atlassen
en nog veel meer. Kleinere steden waren eveneens van belang. In Leiden, dat profiteerde van de aanwezigheid van de eerste universiteit van de Republiek, specialiseerden
drukkers en boekverkopers zich in de uitgave van wetenschappelijke boeken voor een
internationaal, geleerd publiek.
In de Noordelijke Nederlanden was bijgevolg geen extra impuls nodig om de wetenschappelijke uitgeverij te stimuleren, want deze boeken, geschreven in het Latijn of
Frans, uitstekend gedrukt in handzame formaten, en, van niet minder belang, daardoor
laag geprijsd, vonden hun weg door heel Europa. Daarbij komt dat de Hollandse ondernemers weinig scrupules hadden om belangrijke en commercieel aantrekkelijke uitgaven van hun buitenlandse collega's, al dan niet in vertaling, na te drukken. Deze
omstandigheid verklaart ook de verschijning van tal van wetenschappelijke werken van
de hand van Engelse auteurs in het Latijn en Frans bij Nederlandse uitgevers. Een paar
voorbeelden kunnen dit illustreren. Van de acht zeventiende-eeuwse Latijnse vertalingen van Francis Bacons The advancement of learning (Londen 16o5) zijn er vier uitgegeven in de Republiek, terwijl de oorspronkelijke Londense editie van Bacons
Novum organum (1620) gevolgd werd door vier Nederlandse uitgaven tot 1660.19 Van
de elf uitgaven die tot het einde van de eeuw volgden op de oorspronkelijke uitgave van
William Harvey's revolutionaire traktaat over de bloedsomloop De moto cordis
(Frankfurt 1628), is meer dan de helft gedrukt in de Republiek. 2° Veel van de Latijnse
publicaties van de natuurkundige Robert Boyle zijn ofwel uitgegeven door de Geneefse
19 Van De augmentis scientiarum is slechts de eerste editie uitgegeven in Engeland (Londen
162 3); de overige uitgaven verschenen te Parijs (162 4), Straatsburg (1635, 1654), Leiden (1645,
1652) en Amsterdam (1662, 1694). Uitgaven van het Novum organum werden uitgegeven in
Londen (162o), Leiden (164 5, 165o), en Amsterdam (166o, 169 4). Van Bacons New Atlantis
bestaat slechts één zeventiende-eeuwse Latijnse vertaling, gedrukt te Utrecht in 16 43. Van
Bacons Opera omnia, ten slotte, bestaan een editie uitgegeven te Frankfurt in 1665, twee
Nederlandse uitgaven (Amsterdam 1685, 1696) en een Deense editie (Kopenhagen 1694).
De Londense editie verscheen pas in 17 3 o. Vergelijk: R.W. Gibson, Francis Bacon. A bibliography of his works and of Baconiana to the year 1 7 5o. Oxford 195o.
20 Slechts één uitgave is gedrukt in Londen (in 1661), terwijl drie andere verschenen in
Italië. Zelfs de eerste Nederlandse vertaling naar het Latijnse origineel uit 165o is de eerste
Engelse vertaling drie jaar voor. Vergelijk: G. Keynes, A bibliography of the writings of Dr
William Harvey 15 78-165 7. 3 d edition revised by G. Witteridge & C. English. London 1989.
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editie van William Harvey, Exercitationes
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Engelse uitgave van 162o.

166o-1661). (Leiden, UB: 516 G 24).

boekverkoper Samuel de Tournes of door Nederlandse boekverkopers in Rotterdam en
Amsterdam. 2' Boyle zelf was nogal bezorgd dat de lezers op het Europese vasteland de
in de Republiek uitgegeven Latijnse overzettingen van zijn oorspronkelijk in het Engels
uitgegeven boeken zouden aanzien voor de oorspronkelijke uitgave: `I may be suspected', zo schreef hij aan Henry Oldenburg in 166 7 , `to have taken divers things from
others, which indeed [they] borrowed of me.' 22 Min of meer tezelfdertijd waarschuwde
Henry Oldenburg de drukker van de Royal Society, John Martyn, dat hij maar beter
snel een Latijnse editie van de Philosophical transactions op de markt kon brengen,
`with a small letter, for a pocket book, that the Dutch may not be able to print upon him
with advantage.' 23 Martyn wachtte echter te lang of durfde het risico niet aan, met als
gevolg dat een Latijnse vertaling van de Transactions een paar jaar later in Amsterdam
verscheen. Tot slot moet Isaac Newtons Philosophiae naturalis principia mathematica
(Londen 168 7) worden genoemd. Twee van de vier tot 1 7 2 7 verschenen uitgaven van
dit hoogst belangrijke werk werden gedrukt in Amsterdam, waarvan de eerste uit 1714
21 Vergelijk: J.F. Fulton, A bibliography of the Honourable Robert Boyle Fellow of the
Royal Society. 2nd edition. Oxford 1961.
22 Boyle aan Oldenburg, 2 9 december 1667, in: Hall en Hall (red.), Oldenburg correspondence. Vol. iv, nr. 74 1; zie ook vol. II, 511 en vol. III, 67.
23 Dit schreef Oldenburg in een brief aan Boyle van 3 december 166 7; Hall en Hall (red.),
Oldenburg correspondence. Vol. iv, nr. 712.
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de tweede Engelse editie van 1 71 3 binnen een jaar volgde.24 Al deze—en vele andere—
in Nederland uitgegeven vertalingen, herdrukken en nadrukken van Engelse wetenschappelijke werken werden vervolgens gedistribueerd via de kanalen van de internationale boekhandel, doorgaans ten koste van de oorspronkelijke Engelse uitgevers.
DE `LATIN TRADE'

Zoals hierboven al is gesteld, werden de Britse eilanden al in een heel vroeg stadium
bedolven onder grote hoeveelheden boeken van het Europese vasteland. Deze situatie
was in de zeventiende eeuw niet veranderd, integendeel. Los van de omvangrijke
smokkelhandel in vooral godsdienstige, dat wil zeggen puriteinse, katholieke en heterodoxe boeken, bestond er ook een substantiële legale boekenexport naar Groot-Brittannië vanuit het continent, voornamelijk bestaande uit wetenschappelijke boeken.
Deze zogenaamde 'Latin trade', genoemd naar de taal waarin het merendeel van de
boeken was gedrukt, werd in sterke mate gedomineerd door boekverkopers uit de
Republiek. Dit betekent echter niet dat de Nederlandse boekenuitvoer naar Engeland
alleen bestond uit in Nederland gedrukte boeken. Omdat zij hun eigen agenten, filialen
en pakhuizen hadden in verschillende Europese steden, bovenal Frankfurt en Leipzig
waar de grote halfjaarlijkse internationale boekenmarkten werden gehouden en omdat
zij ook konden beschikken over de beste en goedkoopste transportmiddelen in Europa,
waren de Nederlandse boekverkopers in toenemende mate in staat om op de Europese
markten te opereren als tussenpersonen, intermediairs in de internationale boekhandel.
In het bijzonder tussen 168o en 1725, toen normale handelsbetrekkingen tussen Engeland en Frank rijk tot stilstand waren gekomen als gevolg van de voortdurende oorlogsomstandigheden, controleerden de Nederlanders een groot deel van de boekhandel
tussen Engeland en het vasteland. Meer dan de helft van de boekenuitvoer naar Engeland verliep in die jaren via Nederlandse groothandelaars in boeken.25
De Engelse deelnemers aan de 'Latin trade' waren merendeels dezelfden als degenen die in Londen actief waren in de publicatie van wetenschappelijke uitgaven. Zij
onderhielden boekhandelscorrespondenties met hun collega's in het buitenland en gingen soms ook op reis om zakelijke contacten te verstevigen en boeken te kopen, vooral
op de vele boekenveilingen die op het continent werden gehouden en die een belangrijke bron vormden voor de aankoop van antiquarische boeken. John Martyn maakte

24 Uitgaven: Cambridge 1 7 13; Amsterdam 17 1 4; Amsterdam 1 724; Londen 1 726. Vergelijk:
G.J. Gray, A bibliography of the works of Sir Isaac Newton, together with a list of books
illustrating his works. London 1966.
25 Zie: G. Barber, `Aspects of the book trade between England and the Low Countries in the
eighteenth century', in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw (1 977) nrs. 34-35,
47-63 en: Idem, `Book imports and exports in the eighteenth century', in: R. Myers en
M. Harris (red.), Sale and distribution of books from 1 700. Oxford 1 9 82, 77-106.
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diverse reizen naar het vasteland, evenals Moses Pitt, Robert Scott en anderen. 26 Tijdens deze reizen zullen ze ook hebben geprobeerd hun eigen uitgaven te slijten.
Informatie juist over de verkoop van Engelse boeken op het continent is echter
tamelijk schaars. Zo verschaft de omvangrijke, in 168o opgemaakte boedelbesch rijving
van Daniel Elsevier, een van de grootste Amsterdamse boekverkopers van zijn tijd, wel
gegevens over de uitstaande schulden van zo'n 3o Britse boekverkopers, die voor bijna
20.000 gulden bij hem in het krijt stonden, maar wordt geen enkele melding gemaakt
van de schulden die Elsevier mogelijk had bij zijn handelspartners aan de andere kant
van de Noordzee.27 En tegenover de talrijke catalogi van geïmporteerde boeken die
door Engelse boekhandelaars in de laatste decennia van de zeventiende eeuw op de
markt werden gebracht, staat slechts een enkele vergelijkbare Nederlandse lijst met
Engelse boeken.28 Het lijdt geen twijfel dat de Engels-Nederlandse boekhandel zeer
onevenwichtig was, ja zelfs in hoofdzaak een eenrichtingsverkeer was, waarbij grote
aantallen boeken vanuit de Republiek werden verzonden naar Groot-Brittannië, en
slechts een klein aantal titels in omgekeerde richting kwam. Het is een omstandigheid
die wederom moet worden verklaard uit het gebrek aan kennis van de Engelse taal,
maar zeker ook uit de hoge prijs van Engelse boeken.
Nu is er een belangrijke bron die ons enig idee kan geven van niet alleen de omvang
en inhoud van de Engels-Nederlandse boekhandel, maar ook van het Engelse aandeel
daarin. Onder de verzameling handschriften van Richard Rawlinson (16 90-1 755) in de
Bodleian Library in Oxford bevindt zich een deel van de handelscorrespondentie van
een van de meest vooraanstaande Londense boekhandelaars in de jaren rond 1700,
Samuel Smith. 29 Smith, een voormalige leerling van Moses Pitt, had in 1682 een winkel
geopend in het boekhandelskwartier rond St. Paul's Cathedral. Binnen een paar jaar

ontwikkelde hij zich tot een belangrijk wetenschappelijk uitgever en boekverkoper, een
positie die leidde tot zijn benoeming tot `boekverkoper' van de Royal Society. Zijn goed

26 Voor Martyn en Scott zie: L. Rostenberg, Literary, political, scientific, religious and legal
publishing, printing and bookselling in England, IS5I-1 700. Twelve studies. 2 vols. New York
1965. Vol. II, `The new science: John Martyn, "printer to the Royal Society"', 237-280; `The
liberal arts: Robert Scott, importer and university agent', 281-31 4; voor Moses Pitt: Idem,
`Moses Pitt, publisher and bookseller', in: AB Bookman's weekly 65 (5980), 1627-1644 . Zie
verder: Hoftijzer, Engelse boekverkopers bij de Beurs, 3-7.
27 Zie: I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 168o-1 725.5 dln. Amsterdam 5 96078. Dl. 3 , 112-120. Van het bedrag van 20.000 gulden was meer dan een kwart, 5.720 gulden
verschuldigd

door één man, de Londense boekverkoper Samuel Mearne.

28 Vergelijk: J. Feather, `English Books on sale in Rotterdam in 16 93 ', in: Quaerendo 6
( 1 976), 365-373.
29 Oxford, Bodleian Library, Rawlinson MSS, Letters 554. Dit brievenboek, hierna Smithcorrespondentie genoemd, vormt thans het onderwerp van een Leids promotieonderzoek door
Ann Veenhoff-Lovering en Marja Smolenaars.
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gesorteerde boekhandel werd daardoor een van de verzamelplaatsen van de intellectuele elite van de Engelse hoofdstad.30
Het in Oxford bewaarde brievenboek bevat de brieven die Samuel Smith tussen
1683 en 1692 ontving van zijn buitenlandse handelspartners, onder wie enkelen van de
meest vooraanstaande leden van het Nederlandse boekhandelsestablishment, zoals Johannes en Gilles Janssonius van Waesberge en Hendrik Wetstein in Amsterdam, Reinier Leers in Rotterdam en Pieter van der Aa te Leiden. Hoewel de correspondentie dus
maar één kant van het brievenverkeer laat zien, is zij rijk aan gedetailleerde informatie
over de internationale boekhandelspraktijk in de tweede helft van de zeventiende
eeuw.31 Hier gaat het vooral om verwijzingen in de briefwisseling naar Engelse wetenschappelijke boeken, boeken geëxporteerd van Engeland naar de Nederlandse Republiek, en daarmee, mag men aannemen, naar het Europese continent."
Het resultaat van een zoektocht in de correspondentie, inclusief de brieven van
boekverkopers buiten de Republiek, is op het eerste gezicht enigszins teleurstellend.
Slechts zo nu en dan wordt door Smiths correspondenten melding gemaakt van Engelse
wetenschappelijke sch rijvers, en het betreft dan vaak slechts kleine aantallen boeken in
het Latijn, zoals enkele medische traktaten van Thomas Sydenham en Walter Harris, of
bekende boeken als John Ray's Methodus plantarum (Londen 1682), Thomas Burnets
Telluris theoria sacra (2 dln. Londen 1681- 9o), en Francis Willughby's Ornithologiae
libri tres (Londen 1676) en De historia piscium (Oxford 1686). Regelmatig werden ook
recente afleveringen of jaargangen van de Philosophical transactions bij Smith besteld.
Sommige auteurs nemen echter een meer prominente plaats in.
De eerste is de arts Christopher Love Morley, van wiens De morbo epidemico de
Leidse boekverkoper Pieter van der Aa in 168 7 zo'n 5o exemplaren kocht. Dit kan
waarschijnlijk worden verklaard uit de omstandigheid dat Morley in Leiden had gestudeerd en daar nog steeds vrienden had; drie jaar tevoren had hij in Leiden een verzameling verhandelingen van diverse auteurs over scheikunde geredigeerd onder de
titel Collectanea chymica Leydensia. 33 Een tweede auteur is Robert Boyle, die in deze
periode de meest bekende Engelse geleerde op het vasteland lijkt te zijn geweest. Hoewel de bestellingen van zijn boeken veel minder talrijk zijn dan die van sommige Nederlandse 'Latin trade'-bestsellers—met name de in de Republiek geproduceerde
30 Dit blijkt onder andere uit de talrijke bezoeken die de Engelse geleerde Robert Hooke aan
zijn winkel bracht; zie: R.T. Gunther (red.), `The diary of Robert Hooke (November i688March 169o; December 1692-August 16 93 )', in: Idem,

Early science in Oxford. Vol. x. Oxford

1 93 5, passim.
31 Voor een inleiding tot deze correspondentie en een vergelijkbare Engelse bron, zie:

Bennet and Henry Clements (1686With some aspects of book trade practice. Oxford 1956, 9-26.

C. Blagden en N. Hodgson, The notebooks of Thomas
1719.

32 Voor de handel in godsdienstige boeken zie: PG. Hoftijzer, `Religious and theological
books in the Anglo-Dutch book trade at the time of the Glorious Revolution', in: J. van den

change. Papers of the fourth Anglo-Dutch
history symposium, Exeter, 1988. Leiden 1991,167-178.

Berg en P.G. Hoftijzer (red.), Church and society in
church

33 C. Love Morley (red.), Collectanea chymica Leydensia, id est Maëtsiana, Margraviana, Le
Mortiana. Leiden 1684.
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tekstuitgaven van klassieke auteurs voor gebruik op Engelse grammar schools—, kunnen toch aanzienlijke aantallen van zijn boeken in de Smith-correspondentie worden
gevonden. Zo bestelde de Amsterdamse boekverkoper Hendrik Wetstein in totaal 55
exemplaren van de Latijnse uitgave van Boyle's History of humane blood, uitgegeven
door Samuel Smith in 168 4, samen met twintig exemplaren van de Latijnse vertaling
van Boyle's Specifick medicines, uitgegeven door Smith in 1686.34
Een derde auteur die genoemd moet worden is Isaac Newton. De verschijningsgeschiedenis van Newtons Principia mathematica, het belang rijkste werk van de Engelse nieuwe wetenschap, maakt nog eens duidelijk wat de problemen waren van de
Engelse wetenschappelijke uitgeverij in de zeventiende eeuw, alsook het belang van het
Nederlandse boekenbedrijf in de verspreiding van Engelse wetenschappelijke uitgaven. Newton zelf had weinig van doen gehad met de publicatie van zijn boek. Het was
zijn vriend, de astronoom Edmund Halley geweest die het werk had geredigeerd en die
de contacten met de drukker had onderhouden. Halley deed dit allemaal op zijn eigen
kosten, want hij wilde niet lastig gevallen worden met wat hij noemde de 'combinations'
van Engelse uitgevers. Het is echter twijfelachtig of er een Londense uitgever zou zijn
geweest die de uitgave van dit werk op eigen risico zou hebben aangedurfd, want
doordat de inhoud vanwege de hoge moeilijkheidsgraad voor slechts enkele lezers
toegankelijk was, was de verkoop ervan zeer ongewis.
Desalniettemin kon Halley de diensten van commerciële boekverkopers niet missen
bij de verspreiding van de relatief kleine oplage van het boek zowel in Engeland als
daarbuiten. Voor de verspreiding op het continent koos hij Samuel Smith.35 Diens correspondentie laat zien dat hij het overgrote deel van de exemplaren, waarvoor een
aparte titelpagina met zijn impressum was gemaakt, aan zijn Nederlandse correspondenten stuurde, aangezien zij beter dan hijzelf in staat waren het boek op het continent

te verkopen. Zo komt men in de brieven van de Amsterdamse boekverkoper Johannes
Janssonius van Waesberge bestellingen tegen van bijvoorbeeld 21 exemplaren van een
boek getiteld `Newton Astronomia Brittannica', waarmee zonder twijfel Newtons
Principia mathematica wordt bedoeld, alsmede een int rigerende vermelding van `zoo
Newton' in een lijstje van tussen Van Waesberge en Smith in 168 7 verhandelde boeken. 36

Er zijn echter ook aanwijzingen in de correspondentie dat de Principia aanvankelijk
weinig kopers vond op het continent. De reeds genoemde Leidse boekverkoper Pieter

34 Smith-correspondentie, f. 12: ` 20 Boyle Hystoria humani sanguinis 8° ' (vermeld onder
een brief van Wetstein aan Smith van 5 september 1685, samen met `3o Lyster de Insertio 8°');
idem, f. 25: `35 Boyle de Sanguine 8° ' en ` 20 Boyle de Medicamentis 12°' (genoemd in een
lange lijst van tussen Smith en Wetstein in april 1686 verhandelde boeken).
35 Zie: A.N.L. Munby, `The distribution of the first edition of Newton's Principia', in: Idem,
Essays and papers. Edited, with an introduction, by Nicolas Barker. London 1978, 43-54.
36 Volgens dit lijstje (Smith-correspondentie, f. [183]) was Smith aan de Van Waesberges
over 1687 3.056 gulden verschuldigd, terwijl zij hem 5. 33 6 gulden vijftien stuiver moesten
betalen voor onder andere `loo Newton'. De bestelling van 21 exemplaren van `Newton
Astronomia Brittanica' is te vinden onderaan een brief van 28 april 16 90 (f. [190]).
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van der Aa, die in december 168 7 twaalf exemplaren van het boek in commissie had
gekregen van Smith en deze naar eigen zeggen in Frankfurt had aangeboden, had er
twee jaar later nog steeds zeven in voorraad, die hij uiteindelijk maar weer terugstuurde
naar Londen.37 Was het boek een commercieel succes geweest, dan kan men er van
uitgaan dat de oorspronkelijke Engelse uitgave van 168 7 snel zou zijn gevolgd door een
Nederlandse roofdruk. Pas 26 jaar later, in 1 71 3, toen de Newtoniaanse wetenschap
eindelijk in brede kring was doorgebroken, verscheen in Londen een tweede druk van
de Principia. Dit keer werd het werk echter tot groot nadeel van de Engelse uitgever
onmiddellijk uit de Europese markt geduwd door een Nederlandse nadruk. Overigens
verspreidden Newtons ideeën zich vanuit Nederland ook op andere manier en wel via
de bewerking en popularisering ervan in de publicaties van G.J. 's Gravesande en
Petrus van Musschenbroek, boeken die weldra ook in andere talen werden overgezet en
overal in Europa werden verspreid.38
Deze voorbeelden laten de opmerkelijke positie zien die door Nederlandse boekverkopers in de uitgave en verkoop van Engelse wetenschappelijke boeken werd ingenomen.
Er zijn zeker meer aspecten van deze activiteit te noemen, zoals de uitgave van op de
internationale markt gerichte geleerdentijdschriften waarin met regelmaat recentelijk
in Engeland verschenen boeken werden besproken.39 Vaak werden deze tijdschriften
uitgegeven door dezelfde uitgevers die ook actief waren in de Engels-Nederlandse
boekhandel en het moet tot hun voordeel zijn geweest om juist die boeken in hun
tijdschriften te laten bespreken die zij juist hadden geïmporteerd of hadden laten herdan wel nadrukken. Het is duidelijk, dat de betrokkenheid van Nederlandse drukkers
en boekverkopers bij de verspreiding van de `New Science' niet voortkwam uit een
behoefte van hun kant om de vooruitgang van de wetenschap, 'the advancement of
learning', te bevorderen. Dergelijke onbaatzuchtigheid was een zeldzaam verschijnsel
in het boekenbedrijf. De uitgeverij en boekhandel in de vroegmoderne periode zo goed
als vandaag de dag was in de eerste plaats een commerciële bezigheid, onderworpen aan
de harde economische werkelijkheid van vraag en aanbod. Maar waar de Engelse wetenschappelijke uitgevers niet dan met de grootste moeite de eigen nationale markt
konden bedienen, slaagden hun Nederlandse collega's erin heel Europa over de nieuwe
Engelse wetenschap te informeren.
37 Vergelijk de brief van Van der Aa aan Smith, geschreven op io februari 169o: `Il manque
encor quelq. livres que vous avez demandez comme Caranza, Hofman, et autres que j'attend et
j'envoye le vous s'il tost it seront arrivé avec 2 Morley 8°, 1 3 Usserii Opuscula 8°, 3 Antiquitates folio et 7 Newton; qui sont mis en un autre coté quand j'ay emballé et par cela
oublié, quelles livres je vous debviez encor sur l'autre conte.' Smith-correspondentie, f. [286].
38 Zie bijvoorbeeld: P. Brunet, Les

physiciens hollandais et la méthode expérimentale en

France au xvini siècle. Paris 1926.
39 Zie bijvoorbeeld: H.J. Reesink, L'Angleterre et la littérature anglaise dans les trois plus
anciens périodiques francais

de Hollande de 1684 a 1 709 . Paris 1 93 1; H. Bots, `Le role des

périodiques néerlandais pour la diffusion du livre (1684-1747)', in: C. Berkvens-Stevelinck e.a.
(red.), Le

Magasin de l'Univers. The Dutch Republic as the centre of the European

book

trade. Leiden 1 99 2, 49-7o.
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BOLONGARO CREVENNA:
EEN ITALIAANS KOOPMAN EN BIBLIOFIEL
IN AMSTERDAM

0

p de hoek van de Nieuwezijds Voorburgwal en de Paleisstraat in
Amsterdam bieden de winkels Food Plaza en Gall & Gall hun luxueuze spijzen en dranken aan. Op precies dezelfde plaats kon ruim
tweehonderd jaar geleden de geest zich spijzen en laven in één van de belangrijkste
particuliere bibliotheken die Nederland ooit heeft gekend, de bibliotheek van Crevenna.
Een studie over deze bibliotheek ontbreekt tot op heden. De afgelopen vijftig jaar
heeft vrijwel alleen de Amsterdamse bibliothecaris en boekhistoricus Herman de
la Fontaine Verwey er enige aandacht aan besteed, vooral in zijn bijdragen over de
Amsterdamse antiquaar Pieter van Damme. Van Damme was immers ten nauwste betrokken geweest bij de opbouw en de liquidatie van Crevenna's `weergaloze bibliotheek'.'
Crevenna's bibliotheek onderscheidde zich door haar omvang en haar samenstel-

1 H. de la Fontaine Verwey, `Pieter van Damme, de eerste Nederlandse antiquaar', in: Idem,
Uit de wereld

van het boek. Dl. iv. 't Goy 1997, 207-211. (Eerder in het Engels `Pieter van

Damme, the first antiquarian bookseller', in: T. Croiset van Uchelen e.a. (red.), Theatrum
orbis librorum. Liber amicorum

presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth

birthday. Utrecht 1989, 425- 4 28). Zie ook: `La bibliophilie aux Pays-Bas', in: Deuxième
congrès international de bibliophilie. Actes

et communications. Paris 28 septembre — 3 octobre

1961. Paris 1963 [=1964], 90-91; `De geschiedenis van de particuliere bibliotheken in Nederland', in: Handelingen van het xxve Vlaams filologencongres, Antwerpen 1 7-1 9 april 1963.
Leuven z.j., 52 3 ; `Grolier bindings in the Netherlands', in: Quaerendo 1 5 (1985), 251-252;
Grolier-banden in
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Nederland. Haarlem 1985.
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ling van de meeste andere boekverzamelingen in de acht ti ende-eeuwse Republiek.' Het
was een bibliotheek van internationale betekenis, gevormd naar het voorbeeld van de
Franse bibliofilie, zonder de Italiaanse afkomst van haar eigenaar te verloochenen.
Toen Crevenna zich door financiële problemen gedwongen zag de bibliotheek te
verkopen, bleef deze nog wel van betekenis. Boeken en handschriften uit de Crevennacollectie behoren tot de topstukken van de grote bibliotheken in de gehele wereld. De
gedrukte bibliotheekcatalogus en de veilingcatalogus bleven nog lange tijd invloed
uitoefenen als bibliografische instrumenten, zowel door de kwaliteit van de beschrijvingen als door de zeldzaamheid van het gebodene.'
Deze bijdrage over Crevenna en diens bibliotheek is in hoofdzaak gebaseerd op
gegevens ontleend aan het familiearchief en op gedrukt materiaal.' Andere bronnen
zoals het Amsterdams notarieel archief en diverse Italiaanse bibliotheken en archieven
zijn niet systematisch onderzocht.' Daarom heeft zij een zeer voorlopig karakter. Het is
een poging om zonder diep in te gaan op het zakelijk reilen en zeilen van Crevenna in
kort bestek zijn leven en zijn betekenis als bibliofiel te schetsen.'

2 Voor Nederlandse bibliotheken uit de achttiende eeuw zie onder meer: P.J. Buijnsters,
`J.J. Bjornstáhl's bezoek aan Nederlandse boekverzamelaars in 1774/1775', in: Idem, Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Utrecht 1984, 133-153; J. Wille, De literator R.M. van
Goens en zijn kring. Dl. I I, bezorgd door P. van der Vliet. Amsterdam 1 993 , 317-331; H. de la
Fontaine Verwey, `Boeken en handschriften', in: Th. Laurentius e.a., Cornelis Ploos van
Amstel 1 726-1 798. Assen 5980, 91-99; J. van der Waals, `Met boek en plaat. Het boeken- en

wereld binnen
handbereik. Zwolle [enz.] 1992, 203-231; M. Peters, 'From the study of Nicolaes Witsen
atlassenbezit van verzamelaars', in: E. Bergvelt en R. Kistemaker (red.), De

(164 1-1 7 1 7). His life with books and manuscripts', in: Lias 21 (1994), I-47; J. van Heel, `Gerard
Meerman: bibliofiel, geleerde en mecenas', in: Jaarboek voor

Nederlandse Boekgeschiedenis 4

( 1 997), 75-I00.
3 De Catalogue raisonné de la collection

de livres de M. Pierre Antoine Crevenna, négociant

a Amsterdam, waarvan de eerste vijf delen in 1775 verschenen en het zesde in 5 776, was voor
distributie onder vrienden en relaties bedoeld. In 5 776 kwam er een handelseditie. Deel I werd
daarvoor opnieuw gezet; de delen II-v waren een nieuwe titeluitgave van de vorige. Voor de

des livres de la bibliothèque de M. Pierre-Antoine
Bolongaro-Crevenna. Amsterdam: D.J. Changuion & P. den Hengst, 1789.5 tomes.

veiling van 5 790 verscheen een Catalogue

4 Het archief van de familie Bolongaro Crevenna bevindt zich in het Stadtarchiv te Frankfurt
a. M., onder nummer S 5/3. Het wordt in het vervolg aangeduid met FA.
5 Voor de correspondentie van Crevenna met de bibliofiel Giacomo Filippo Durazzo
(1 729-1812) te Genua kon gebruik gemaakt worden van uitvoerige citaten in A. Petrucciani,

Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo. Genova 5 9 88. (Atti della Società ligure di storia
patria, N.S., xxvsi (cII), fasc. II).
6 Gaarne wil ik de directie van het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum bedanken die mij in de gelegenheid stelde het Crevenna-archief te Frankfurt a. M.
te bestuderen. Mijn dank geldt ook mevrouw drs. Andrea Langendoen voor haar hulp bij de
voorbereiding van dit artikel en J.Th. de Booy voor zijn kritische lezing van het manuscript.
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Pietro Antonio Francesco Maria Crevenna' werd op 12 oktober 1 73 6 te Milaan geboren
als zoon van Giovanni Antonio Crevenna (t1 762) en Maria Cristina Branca (tí759).8
Hij genoot onderwijs aan het gymnasium van de jezuïeten van Brera. Na zich nog
korte tijd te hebben bekwaamd in de wiskunde en
het boekhouden, vertrok hij in 1 75 6 naar Amsterdam. Daar trad hij in dienst bij de firma Fleischmann en d'Angelo, maar in 1 761 ging hij bij
Bolongaro werken. Giacomo Filippo Bolongaro
(1 7 10-1 7 8o) was een zeer vermogende Italiaan uit
Stresa, die samen met zijn broer Giuseppe Maria
Marco (1 712-1 779) een grote firma in snuiftabak bezat met vestigingen in Frankfurt en Amsterdam.
Crevenna had hem al op zijn reis naar Amsterdam
leren kennen. De nieuwe werknemer viel kennelijk
in de smaak bij zijn baas, want op 10 februari 1768
trad Crevenna te Nieuwer Amstel in het huwelijk
met een van de twee dochters van Bolongaro, Antonia Maria (1 748-1 784). In de huwelijkse voorwaarden was de bepaling opgenomen dat Crevenna
en zijn eventuele nakomelingen de naam Bolongaro
Buste van Pietro Antonio Bolongaro Crevenna door
Giuseppe Ceracchi, circa 1 785. Huidige verblijfplaats
aan hun achternaam zouden moeten toevoegen,
onbekend. In: A. Dietz, Frankfurter
indien zijn schoonvader zou komen te overlijden
Handelsgeschichte. Bd. Iv, 2. Frankfurt a. M. 1925,
zonder wettige mannelijke nakomelingen na te
bos.

7 De belangrijkste publicaties over het leven van Crevenna zijn: C. Ichino Rossi, `Crevenna
(Bolongaro Crevenna), Pietro Antonio', in: Dizionario biografico degli Italiani. Dl. 3o. Roma
1984, 752-754; H.F. Wijnman, `Crevenna, Pietro Antonio', in: P.C. Molhuysen e.a. (red.),
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dl. x. Leiden 1937, kol. 222-223; W. Kliitzer
(Hrsg.), Frankfurter

Biographic. Personengeschichtliches Lexikon. Bd. i. Frankfurt a. M. 1994,

90-91; A.R. Kleyn, `Amsterdamse voorouders van Neerlands toekomstige prins-gemaal', in:

Gens nostra 20 (1965), 337-346; WW. van Valkenburg, `De voorouders van Z.K.H. Claus
prins der Nederlanden', in: De Nederlandsche Leeuw 83 ( 1 966), 147-154; A. Dietz, Frankfurter

Handelsgeschichte. Bd. iv, 2. Frankfurt a. M. 1 9 25, 6o1-6o8; G. Bousquet, `Crevenna (PierreNouvelle Biographic générale. Tome x1. Paris 1855, 460-461. Bijzonder belangrijk is ook het handschrift Libro degli evenimenti rimarchevoli di me Pietro Antonio Francesco
Maria Crevenna e di mia famiglia, dat Crevenna tot en met 1 782 zelf bijhield en dat vervolgens

Antoine)', in:

door zijn zonen en latere nakomelingen werd aangevuld (FA, Kasten 3, Bd. so).
8 Volgens Bjornstáhl zou de hebraïst Giovanni Battista Branca (1 722-1799), sedert 1767
onderbibliothecaris en later bibliothecaris van de Biblioteca Ambrosiana te Milaan, Crevenna's
neef zijn. Zie: J.J. Bjornstáhl,

Reize door Europa en het Oosten. Dl. v. Utrecht [enz.] 1783,

416.
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laten.9 Crevenna en zijn acht kinderen voerden na het overlijden van Bolongaro in 178o
inderdaad de achternaam Bolongaro Crevenna. Voor het gemak wordt in het vervolg
steeds de naam Crevenna gebruikt.
In 1771 trok Bolongaro zich uit de zaken terug en vertrok naar Frankfurt. In 1779
overleed zijn broer, in 1 78o hijzelf. Toen in 1 783 ook hun compagnon Ratazzi stierf,
kwamen Crevenna en zijn zwager Vittorio Bolongaro Simonetta tot een verdeling van
de boedel.'° In 1784 werd Crevenna door uitkoop van zijn zwager (a raison van
f I.000.000,--) voor i00% eigenaar van de firma. De belangen van zijn bedrijf waren
ongeveer gelijk over de kantoren te Amsterdam en Frankfurt verdeeld."
Crevenna bezat aan de Nieuwezijds Voorburgwal onder meer het huis De Gouden
Reael, in 1 765 door Bolongaro gekocht. In 1 7 82 kocht hij het rechter buurpand, Het
Wapen van Holland, en liet hij beide woonhuizen slopen. Op de plaats daarvan werd
een monumentaal woonhuis opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl, met een hardstenen
gevel, een kleine binnenplaats, een kapel met zuilenordonnantie en een tuin op het
dak.
Op 14 juli 1784 overleed Crevenna's vrouw. Blijkens de inventaris van haar goederen die bij die gelegenheid werd opgemaakt, bedroeg haar vermogen f 81 9 .699: 13.13
Crevenna hertrouwde al spoedig, op 16 januari 1 785, met een gegoede dame van katholieken huize, Agatha Cornelia Dommer (1742-1816).14
Zoals veel grote zakenlieden in de achttiende eeuw liet Crevenna zich ook met
bankzaken in. In 1 7 86 organiseerde hij een obligatielening van f I.000.000,— tegen een
rente van 5% ten behoeve van de pachters van de belastingen van de Franse kroon. De
12

9 Huwelijkscontract gesloten tussen Giacomo Filippo Bolongaro, zijn vrouw Anna Maria
Antonia Guiseppa Mattey, RA. Crevenna en Antonia Maria Bolongaro (Gemeentearchief
Amsterdam. Notarieel archief [verder aangeduid als GAA], inv. nr. 1 3 204, notaris H. de Wolff
jr., 1 7 december 5 767, nr. 185 3 ; FA, Kasten 1, Bd. I).
10 Vittorio Simonetta was in 1 7 81 gehuwd met Anna Maria Bolongaro, de andere dochter
van Bolongaro.
11 Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte. Bd. Iv, 2, 605-606; RA. Bolongaro Crevenna,
Geschftsanzeige betr. die Tabakshandlung Gebr. Bolongaro nach dem Tode des

Teilhabers

J.M. Ratazzi. Frankfurt a. M. 1784.
12 J.C. Breen, `Het huis van Crevenna, N.Z. Voorburgwal 212 te Amsterdam', in: Idem, Uit
Amsterdams verleden. Amsterdam 1934, 121-125; Historische gids

van Amsterdam. Opnieuw

bewerkt door H.F. Wijnman. Amsterdam 1971, 292-293; C.W.D. Vrijland, "`Schoonoord" bij
Overveen, een vergeten landverblijf', in: Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.

einer Reise durch
Holland and England von der Verfasserin von Rosaliens Briefen. Offenbach 1788, 140.
's-Gravenhage 1985, 432; [Sophie von La Roche-Gutermann], Tagebuch

13 Inventaris van de goederen enzovoort door A.M. Bolongaro wegens huwelijk aangebracht
en later geërfd of verkregen (GAA, inv. nr. 126 42, notaris G. Bouman, 16 december 1784, nr.
202).
14 Verklaring van het huwelijk gesloten tussen Pieter Antonie Bolongaro Crevenna en
Agatha Cornelia Dommer, te Nieuwer Amstel, ten huize van G. Dommer aan de Amstel, 16
januari 1785, ten overstaan van schepenen. Geregistreerd te Amsterdam 1 7 januari 1785,
Puyboek fol. 255 (FA, Kasten 1, Bd. I); huwelijkse voorwaarden van P.A. Bolongaro Crevenna
en A.C. Dommer (GAA, inv. nr. 12642, notaris G. Bouman, 1 7 december 1784, nr. 203).
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lening ging op I augustus 1 7 86 in. 15 Er is wel gesuggereerd dat Crevenna deze lening
niet uit puur zakelijke overwegingen is aangegaan, maar uit sympathie voor de patriotten» Zou hij de Franse kroon die in ernstige financiële moeilijkheden verkeerde,
vanwege haar steun aan de Nederlandse patriotten te hulp zijn gekomen? Zoveel is
zeker dat in de hier bewerkte bronnen geen aanwijzingen te vinden zijn voor zijn patriotse gezindheid en voor deze motivering.
Hoe klinkend de namen en titels ook waren van de heren aan wie deze lening was
verstrekt, toen op 1 februari 1 7 8 7 de eerste rente betaald moest worden, bleven zij in
gebreke en bleken de geboden zekerheden waardeloos." Het gevolg was dat Crevenna's crediteuren hun geld opeisten en Crevenna in juli zijn betalingen moest opschorten. Hij probeerde met zijn schuldeisers tot een schikking te komen. In september deed
hij hun het voorstel ruim de helft van de vorderingen te betalen in vier termijnen en zijn
bibliotheek en zijn voorraad tabak als onderpand te geven. De regeling trad echter pas
op 20 maart 1 7 88 in werking, toen alle schuldeisers op één na ermee hadden ingestemd. 18 Uit de boekhouding van de betalingen blijkt dat Crevenna nog een jaar extra
nodig had om aan zijn verplichtingen te voldoen.'9
Crevenna bleef intussen in het bezit van zijn tabaksmolens, zodat hij, met krediet
van de tabakleveranciers, kon blijven produceren, verdienen én terugbetalen. 20 Het was
echter van meet af aan duidelijk dat de bibliotheek verkocht zou moeten worden. In
17 89 en 1 79 0 deed Crevenna een groot deel van zijn boeken van de hand. Het werk over
de geschiedenis van de boekdrukkunst dat hij van plan was te schrijven, kwam niet tot
stand. Teleurgesteld over zijn financiële debacle en daarop gevolgde verwijten dat hij

15 Zie de gedrukte obligatie van 1 februari 1 787 die de oorspronkelijk uitgegeven obligatie
van 1 augustus 1786 moest vervangen (FA, Kasten 1, Bd. i). Hierin is opgenomen de tekst van
de akte waarbij de obligatielening werd beschreven (GAA, inv. nr. 15121, notaris A. van Beem,
25 januari 178 7, nr. 37).
16 Van Valkenburg, `De voorouders', 151.
17 Crevenna zelf zegt dat men misbruik had gemaakt van zijn goedheid en goedgelovigheid
(`Mémoires Critiques, Historiques, Philologiques, Bibliographiques, Bibliopoliques, Apologetiques, Curieux Instructifs et Amusans concernant la Bibliothêque de M: Pierre Antoine
Bolongaro Crevenna, écrits par lui-même', in: Scritture diverse del Sigr RA. Bolongaro

Crevenna raccolte nell' anno 1 793 . JLBC. FA, Kasten 3 , Bd. 12, fol. 39).
18 Zie de hypotheekakte van 1 7 september 1787 (GAA, inv. nr. 16200, notaris J.A. Lette,
nr. 3913) en Crevenna's akte van consent en quitantie van 20 maart 1788 (GAA, inv. nr. 16201,
notaris J.A. Lette, nr. 4148).
19 Overzicht van de schulden in 1 78 7 en de aflossingen daarvan (FA, Kasten 3 , Bd. 11).
De betalingen vonden plaats op 3 april 1788, 3 juli 1788, 4 juli 1789, 2 april 1790, 1 4 juli 1790
en 2 juli 1791. Totaal betaalde Crevenna f 59 6.8 7 1: 5 : 37.
20 Contract tussen Crevenna en Mouritz Dreyer en Mauritz ten Brink (firma Turbanus
Emanuel & Mouritz Dreyer) van 15 november 1790 en onderhandse aanvulling van 18 november 1790 (GAA, inv. nr. 1 4215, notaris P. Huntum,15 november 1 790, nr. 97 1; FA, Kasten 1,
Bd. 1).
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een bankroetier zou zijn of op zijn minst ver boven zijn stand zou hebben geleefd,
overleed Crevenna tijdens een reis op 8 oktober 1 79 2 te Rome.21
Zijn oudste zoon Jacques Philippe en zijn boekhouder Nicolaas van den Bergh
traden op als executeurs-testamentair. 22 Gezien de weinig bemoedigende financiële toestand van de boedel moest er tot verkoop van de bezittingen worden overgegaan. Op 23
september 1 793 kwamen het onroerend goed en de lijfrentebrieven onder de hamer.23
Op 21 oktober volgde de inboedel, met 16 9 schilderijen en 4 6 tekeningen en prenten.24
Op i i november ten slotte begon de veiling van het restant van de bibliotheek.
CREVENNA EN ZIJN BIBLIOTHEEK
De oudste vermelding van de bibliotheek van Crevenna stamt uit 1 773 . Op i i augustus
van dat jaar legden Crevenna en zijn vrouw in hun testament vast, dat degene van hen
die het eerst zou sterven aan de langstlevende alle roerende goederen zou legateren.
Uitgezonderd echter waren `de Boeken, welke onder het hier vorengemelde gelegateerde niet begreepen zyn, maar integendeel daarvan wel uitdrukkelyk by deezen wer-

diverse del Sigt PA. Bolongaro Crevennell' anno 1793. JLBC. FA, Kasten 3, Bd. 12, fol. 33-34; Idem, Libro legli even-

21 Crevenna, Incredulité & Irreligion', in: Scritture
na raccolte

imenti, onder 8 oktober 1 79 2. De la Serna Santander was van mening dat Crevenna geen
blaam trof. Zie: C.A. de la Serna Santander aan Barthélemy Mercier de Saint Léger, Brussel,
3o januari 1788, in: Bulletin du bibliophile beige 4 0 8 47), 192. De topos van overbestedende
bibliomaan is karakteristiek verwoord in Bousquet, `Crevenna (Pierre-Antoine)', 460: `Plus
tard, le possesseur de ces trésors littéraires voulut se défaire d'une partie d'entre eux; c'est le
sort de la plupart des bibliothèques. L'amateur qui les a formées à grands frais s'en dégoute ou
succombe sous le poids d'achats indiscrètement multipliés.'
22 Zij waren aangewezen in Crevenna's testament (GAA, inv. nr.1621 4, notaris J.A. Lette,
juni 1 79 2, nr. 5851.), samen met Franciscus Joseph d`Angelo, die door zijn verblijf te Frankfurt
deze taak niet kon aanvaarden, en de weduwe, die dat weigerde. De Amsterdamse schepenbank
machtigde op 13 september 1792 Crevenna jr. en Van den Bergh om als executeurs op te
treden. Zie hun procuratie op de makelaar H. de Roy (GAA, inv. nr. 1621 9, notaris J.A. Lette,
4 februari 1794, nr. 6709).
23 Koper van het huis was Pierre le Dantu. Het transport vond plaats op 2 april 1794 (GAA,
inv. nr. 16219, notaris J.A. Lette, 2 april 1794, nr. 6774), terwijl de formele overdracht pas in
1 799 plaats vond (Kwijtscheldingen V/ 7 fol. 76) toen ook de koop van Crevenna van dit pand
uit de boedel van Bolongaro was geregistreerd (Breen, `Het huis van Crevenna', 524). Van
1823 tot 1 9 21 was het in het bezit van en in gebruik bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Kort daarna werd het gesloopt.
24 Een exemplaar van de veilingcatalogus met prijzen en namen van kopers in FA, Kasten 3,
Bd. 13. Voor de druk van de catalogus in 2400 exemplaren op best groot mediaan papier (20
doorschoten en 20 doorschoten gelijnd, met rode rug gebonden) vroegen de boekverkopers
f 1840,—, waarop de executeurs zich bij het boekverkopersgilde beklaagden (Amsterdam, UB,
collectie KVB, Archief van het Amsterdams Boekverkopersgilde, B 52, onder 21 oktober 1793;
vriendelijke mededeling van mevrouw drs. H. van Goinga-van Driel). Uit het genoemde
exemplaar van de catalogus blijkt dat de boekverkopers bij de afrekening f 1561: voor de
catalogus, de biljetten enzovoort ontvingen.
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den uitgezonderd'. 25 Met deze bepaling zorgde Crevenna ervoor dat de bibliotheek aan
zijn kinderen zou toevallen.
Uiteraard was Crevenna al eerder met het verzamelen van boeken begonnen. Zo
verwierf hij in 1772 van Giorgio Guffanti, een van de directeuren van de Italiaanse
firma Guaita te Amsterdam, een handschrift in ruil voor enkele boeken. Hij voorzag het
fraai verluchte getijdenboek van een inscriptie waarin aan deze herkomst werd gerefereerd.26 Wellicht valt het begin van het grote verzamelen samen met de beginperiode
van zijn eerste huwelijk (1 768), toen een belangrijke verbetering in zijn vermogenspositie optrad.
De bibliotheek was overigens niet Crevenna's enige verzameling: hij bezat ook een
omvangrijke schilderijencollectie. Daarnaast bezat hij een kast met curiositeiten en een
kleine verzameling optische instrumenten.27
Het woord vooraf van de in 1775-1776 gepubliceerde catalogus belicht de achtergronden, aard en samenstelling van de bibliotheek. De koopman en fabrikant Crevenna
kende geen heerlijker ontspanning na de dagelijkse arbeid dan de rest van de dag met
zijn boeken doorbrengen. 28 Omdat hij volledig door zijn bedrijf, zijn gezin en zijn
boeken in beslag genomen werd, kende hij geen ledigheid en daardoor konden lage en
slechte gevoelens geen vat op hem krijgen. Hij hoopte dat zijn kinderen later dezelfde
liefde voor de letteren zouden koesteren als hij.29
Aanvankelijk had Crevenna zich beperkt tot de natuurlijke historie en de letteren.
Hij wilde alle goede edities bijeenbrengen van de Griekse, Latijnse, Italiaanse en later
ook Franse klassieke auteurs die verschenen waren sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. 30 De volledigheid die hij bij de rubrieken letteren en de natuurlijke historie
had bereikt, streefde hij niet na op het gebied van de theologie, het recht, de filosofie, de
geneeskunde en de geschiedenis. Werken uit die rubrieken werden alleen opgenomen
als ze bijzonder waren vanwege hun zeldzaamheid, editie of onderwerp. 3' Volumineuze
deelrubrieken als de Kerkvaders en de Concilies waren met opzet niet compleet.32 Crevenna zag zijn collectie niet als een algemene naslagbibliotheek waarin op alle gebieden
25 GAA, inv. nr. 1 3 2 34, notaris H. de Wolff jr., ir augustus 1 773 , nr. 2525.
26 Catalogue raisonné, t (i 77 5), 49-50. De inscriptie werd vóór de veiling van 1 790 verwijderd: Catalogue des livres, I, 78-8o, nr. 337 . Nu Haarlem, Teylers Museum: handschrift 78.
Zie: A.W. Byvanck, Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections

publiques du Royaume des Pays-Bas. Paris 1 93 1, 28-31.
27 Inventaris van de boedel van RA. Bolongaro Crevenna (GAA, inv. nr. 16216, notaris
J.A. Lette, 6 maart 1793, nr. 6200).
28 Catalogue raisonné, 1 (1775), v-vi.
29 Catalogue raisonné, 1 (1775), vi; Crevenna, Mes Pensées du Jour. Introduction, fol. 35-36.
(FA, Kasten 3, Bd. 12).
30 Volgens de theoloog Sander die hem ontmoette, zou Crevenna alleen Italiaans en Frans
gesproken hebben. Zie: H. Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Nieder-

lande, Holland, Deutschland and Italien in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie,
Litteratur and Naturkunde insonderheit. Bd. i. Leipzig: F.J. Jacobáer and Sohn, 1783, 585-586.
Crevenna sprak echter ook Nederlands.
31 Catalogue raisonné, i (1775), vii-ix.
32 Catalogue raisonné, 1 (1775), ix-x.
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volledigheid werd nagestreefd, maar als een collectie zeldzame en bijzondere werken.33
De Engelse reiziger John Sinclair schreef naar aanleiding van zijn bezoek in 1786:
The beauty of the type, or the rarity of the book, were almost the only particulars to which
such a collector attended; and M. Crevenna's librarian told me, that in regard to commerce
and finance, (the two principal objects of my inquiry), there was nothing interesting; what he
meant to say was, nothing elegantly printed."

De bibliotheek was in Crevenna's ogen bij het verschijnen van de catalogus in 1775 al
zo compleet, dat hij kort daarna verklaarde: `Daar is niets dat mij nu in boeken kan nog
interesseeren als eenige eerste edities van oude Classique Autheurs die mij manqueeren.' 35 Enkele resultaten van een eerste analyse kunnen een indruk geven van de
samenstelling van de bibliotheek. De catalogus telde 6238 werken (exclusief de brievenverzameling), waarvan 33 6 incunabelen en 1 44 handschriften. De letteren waren het
sterkst vertegenwoordigd met 2 906 titels, gevolgd door de geschiedenis met 1 3 61, de
theologie met 625, de natuurlijke historie met 599 en de filosofie met 476. De verdeling
over de talen is ook zeer opmerkelijk: meer dan de helft van de titels is in het Latijn
(3475) . Dan volgen het Italiaans (1 462), het Frans (577) en het Grieks (502).
Bij de opbouw van zijn bibliotheek en de redactie van de catalogus steunde Crevenna in hoge mate op De Bure's Bibliographie instructive, een werk dat hij talloze malen
citeerde, aanvulde en corrigeerde. 36 Toen hij voor de tweede druk van het eerste deel
van zijn catalogus het voorwoord herzag, nam hij er een vurig pleidooi voor de biblio-

grafie in op. De bibliografie, zo betoogde hij, was niet in de eerste plaats een wetenschap
van de boekhandelaren, maar van de letterkundigen. Dankzij de bibliografie en het licht
dat zij wierp op de geschiedenis van de boekdrukkunst kon men de grote schrijvers
beter begrijpen, verschillende werken van elkaar onderscheiden, nagaan hoeveel edities
ervan bestonden en aangeven welke daarvan de meest zuivere, correcte en volledige
waren. Oude uitgaven zoeken en er duur voor betalen mocht dan bij sommigen de
lachlust opwekken, een feit was dat deze drukken dikwijls nauwkeuriger waren dan
latere uitgaven, dat zij verloren handschriften reproduceerden, en dat zij, al was het
33 `Ma Collection doit donc moins être regardée comme une Bibliothéque de resource
générale, suivie, complettée sur toutes matieres, que comme une Collection curieuse, &
singuliere' (Catalogue raisonné, 1 (5 77 5), ix). De formulering werd in de tweede druk van dit
deel aangescherpt: `Ma Collection ne doit donc pas être regardée comme une Bibliothéque de
ressource générale, suivie, & complettée dans toutes les Classes & en toutes sortes de matières,
mais plutót comme une Collection qui renferme quelque chose de toutes les Classes, & qui est
composée surtout de raretés & de curiosités' (Catalogue raisonné, 1 (1776), iv-v).
34 The correspondence of John Sinclair. Vol. 11. London 18 3 1, 184.
35 Crevenna aan Pieter van Damme, 11 juni 1777 (Den Haag, Museum van het Boek/
Museum Meermanno-Westreenianum (hierna: MMW), familiepapieren Van Damme: S 127).
36 Catalogue raisonné, 1 (1 77 5), 4; G.F. De Bure, Bibliographie instructive: ou traité de la
connoissance des livres rares et singuliers. Paris 1763-1 768.7 tomes. In 1 769 volgde een
Supplément à la Bibliographie instructive, ou catalogue des livres du Cabinet de feu M.
Louis-Jean Gaignat. Paris 1769. 2 tomes.
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soms in verminkte vorm, kostbare sporen van de Oudheid bewaarden. 37 Kortom, hij zag
de bibliografie als dienstmaagd van de filologie.
Crevenna verwierf zijn boeken, voor zover bekend, vooral uit Frankrijk, Italië en
de Nederlanden. De meeste van zijn Italiaanse correspondenten zonden hem boeken, al
dan niet op verzoek. 38 Heel belangrijk was de verbinding met het centrum van de Franse
bibliofilie, Parijs, waar de firma van de weduwe Tilliard en Zonen boeken voor hem
kocht en hem veilingcatalogi toezond. 39 Ook de Italiaan Gian Claudio Molini leverde
hem vanuit Parijs boeken.40 Te Brussel was bibliothecaris De la Serna Santander hem
behulpzaam.4'
Te Amsterdam was Crevenna's belangrijkste leverancier Pieter van Damme, een
man met wie hij een intensieve, maar niet altijd gemakkelijke relatie had. Van Damme
bood hem in 1 779 zes incunabelen te koop aan. Over vier ervan had Crevenna een hard
oordeel. De een was wormstekig, de ander een editie van weinig waarde, de derde geen
zeldzame editie, zoals Van Damme had beweerd, maar een defect exemplaar en de
vierde voorzien van een vervalst impressum. `De Persius per Uld[ericum] Scinzenzeller, kan absoluut van 1 480. niet zyn. Die datum is gefalsifieert; Scinzenzeler heeft
altyd met [Legnardus] Pachel gedrukt tot in het jaar 1 485., in het welke gescheiden zyn,
en alleenig heeft gedrukt.' Niettemin vroeg Crevenna Van Damme om een prijsopgave,
want hij wilde toch alles nemen.42 Een jaar eerder had Crevenna bij Van Damme een
aantal werken gekocht voor de pionier op het gebied van de Hebreeuwse incunabelen,
Giovanni Battista de Rossi te Parma. De Rossi weigerde drie ervan te accepteren,
ongetwijfeld omdat ze niet in orde waren. Toen Van Damme ze echter niet terug wilde
nemen, schreef Crevenna hem:
De bewuste 3. artikels, die d'Heer de Rossi niet wil accepteeren, zal ik voor mijn reekening
maar houden, en zal ik dan zien met de tijd van dezelve met, of zonder schade af te komen.
Dit doen ik om aan dito vriend te bespaaren de affront, die UE. dreigt hem te doen, welke
affront, niet tegenstaande alle UE. reedenen, al te smaadelijk zoude zijn; en zoude zeekerlijk
groote moeylijkheden aan weerskanten veroorzaaken; en zelver ook aan mijn, want ik zoude

37 Catalogue raisonné, 1 (1 776), ii-iii.
38 Bijvoorbeeld de prefect van de Biblioteca Ambrosiana Branca; Parini, de natuurwetenschappers G.F. Fromond en B. Oriani, zijn leermeester G. Ferrari (allen te Milaan), F. Giandonati (Cremona) en G.A. Monaldini (Rome). Zie: Ichino Rossi, `Crevenna (Bolongaro Crevenna), Pietro Antonio', 753. Verder kunnen nog worden genoemd de bibliofiel abbé Matteo Luigi
Canonici te Venetië (Petrucciani, Gli incunaboli, 4 1) en de meesterdrukker G.B. Bodoni te
Parma (een brief van Crevenna aan Bodoni, Amsterdam 1 4 juli 1 786, wordt genoemd in:
A. Boselli, 11 carteggio bodoniano della Palatina di Parma', in: Archivio storico per le province
parmensi 1 3 (1 9 1 3 ), 29).
39 Zie de brief van de veuve Tilliard & fils aan Crevenna, Parijs, 26 februari 177 8 {= 1779]
(FA, Kasten I, Bd. 1).
40 Petrucciani, Gli incunaboli, 2 40-2 4 1, nr. 61.
41 De la Serna Santander aan Mercier de Saint Léger, Brussel, 3 o januari 1 788, 192.
42 Crevenna aan Van Damme, 16 september 1779 (MMW: S 12 7). Bij de Persius ging het
misschien om Persius, Satyrae. Milaan: U. Scinzenzeler, 1 490. fol. HR 12726; Goff P-349.

81

BOLONGARO CREVENNA

meede daa ri n moeten treeden, en in onaangenaame publiciteiten meede komen, waarvan een
groote vijand ben, en dus wil ik liever, alhoewel onnoozel, eenige verlies ondergaan, als om
een wijnig gels een groote brand laaten aansteeken. Hiermeede blijft dus de zaak afgedaan;
met dit klijne sacrifitie leere ik de menschen kennen; en zulke verdere moeylijkheeden te
meyen.43
Voor de beginnende bibliofiel Durazzo uit Genua zette Crevenna uiteen hoe men bij de
opbouw van een collectie te werk moest gaan. Hij onderstreepte dat het hem veel tijd en
geduld had gekost om zijn huidige verzameling bijeen te brengen. Vervolgens beschreef
hij twee technieken die hij toepaste. In de eerste plaats kocht hij bij voorkeur hele
collecties, schiftte die en stootte ze voor een deel weer af. Dit hing samen met zijn
tweede werkwijze, het samenstellen van complete of perfecte exemplaren uit verschillende defecte of minder fraaie. 44 De hier genoemde praktijk van het completeren en
verbeteren van exemplaren was nog gedurende lange tijd niet alleen gangbaar, maar
ook geaccepteerd. 45 Verscheidene achttiende-eeuwse verzamelaars wensten van incunabelen en andere vroege drukken alleen exemplaren die eruit zagen alsof ze de drukkerij net hadden verlaten. Misschien heeft Van Damme een rol gespeeld bij het
verkopen van het overtollig mate ri aal uit de door Crevenna gekochte collecties. De
veiling die Van Damme in 1 769 organiseerde, zou daarbij een rol hebben kunnen spelen. 46
De grootste ons bekende aankoop deed Crevenna toen in 1784 te Parijs de bibliotheek van De la Vallière werd geveild.47 De boeken en handschriften die Crevenna bij

43 Crevenna aan Van Damme, 1 7 maart 1778 (MMW: S 127).
44 De boodschap werd door Guaita aan Durazzo overgebracht in een brief gedateerd
Amsterdam, 1 7 maart 1 778 (Petrucciani,

Gli incunaboli, 71-72).

45 Zie: Petrucciani, Gli incunaboli, 71-72 en 159 met aant. 35. Vergelijk: T.F. Dibdin,
Bibliotheca

Spenceriana. Vol. i. London 1814, 89; W.H.J. van Westreenen, `Berigt omtrent de

verkooping der bibliotheek van den Grave van Mac-Carthy, te Parijs', in: Algemeene Kopsten Letter-bode (181 7), I, 236; Ch. Pieters, Analyse des matériaux les plus utiles, pour des

futures annales de l'imprimerie des Elsevier. Gand 18 43 , 38; H. Kind, `Friedrich Wilhelm von
Duves Inkunabelsammlung', in: Gutenberg-Jahrbuch (1 991), 3 62; P. Beal, "`My books are the
great joy of my life": Sir William Boothby, seventeenth-century bibliophile', in: The Book
Collector 46 (1997), 363 -3 64 en 618; A. Hunt, `The view from Cambridge: Henry Bradshaw &
Bernard Quaritch', in: The Book

Collector. Special number for the i5oth anniversary of

Bernard Quaritch (1997),104-105.
46 Catalogue d'une bibliothèque curieuse & nombreuse ..., Den Haag, J. Gaillard, 28 maart
1769. Behandeld door De la Fontaine Verwey, `Pieter van Damme, de eerste Nederlandse
antiquaar', 205.
47 De la Fontaine Verwey, Grolier-banden in

Nederland; Idem, `Grolier bindings in the

Netherlands', 251; D. Rogers, `Crevenna and La Vallière', in: The Book Collector 3 (1954),
148-149.
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die gelegenheid kocht, hebben alle op het laatste of één na laatste schutblad een onopvallend merkteken gevolgd door het catalogusnummer.48
Een typisch Italiaans element in CreG
E
I
venna's bibliotheek is bijvoorbeeld zijn
complete verzameling van uitgaven van
de Stamperia Volpi-Cominiana uit Padua (1 717-1 756).49 Met zijn hoge waarderin
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MDCCLXXV.
Ex-libris van Crevenna door Jacobus van der Schley,
afgedrukt op het titelblad van de Catalogue raisonné de la
collection de livres de M. Pierre Antoine Crevenna, négociant
a Amsterdam. Tome I. [Amsterdam] 1775. (Den Haag, MMW:
6 D 33)•

48 Rogers schrijft dit merkteken aan Crevenna toe (`Crevenna and La Vallière', 148). U.
Baurmeister bespreekt het merkteken met nummer, maar laat in het midden wie het aanbracht
(`The recording of marks of provenance in the Bibliothèque Nationale de France and other
French libraries', in: Papers of the Bibliographical Society of America 9 1 (1997), 527-529 en
Ill. I). Beide auteurs geven een afbeelding.
49 Catalogue raisonné, i ( 1 775), 4.
50 Aldus G.C. Molini in een brief aan Durazzo, Parijs, 3o maart 1 790 (Petrucciani, Gli
incunaboli, 1 37, aant. 15).
51 Inventaris van de boedel van RA. Bolongaro Crevenna (GAA, inv. nr. 16216, notaris
J.A. Lette, 6 maart 1793, nr. 6200); [La Roche-Gutermann], Tagebuch, 1 40-1 43 . De buste van
Crevenna werd omstreeks 1785 door de beeldhouwer Giuseppe Ceracchi vervaardigd. Zie:
U. Desportes, `Ceracchi's design for a monument' in: The Art Quarterly 2 7 ( 1 96 4), 477-
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de in Crevenna's ogen immers tot het wezen van het boek. 52 Het is niet bekend of hij een
ex-libris in zijn boeken aanbracht. Hij bezat er wel een, want hij liet het op het titelblad
van deel I van zijn catalogus als vignet afdrukken. 53 De boeken werden geplaatst volgens de systematische ordening van De Bure's Bibliographie instruc ti ve. Aartshertog
Ferdinand van Oostenrijk54 leverde, toen hij in 1 7 86 Crevenna bezocht, op een detail
daarvan kritiek. Crevenna paste daarop de ordening aan.55
In 1775-1776 publiceerde Crevenna een zesdelige catalogus van zijn boekenverzameling. Het is één van de weinige gedrukte catalogi van particuliere bibliotheken uit
de achttiende-eeuwse Republiek." De fraaie kwarto-uitgave werd in een oplage van 150
exemplaren gedrukt en was niet voor de handel bestemd. Een van de gelukkigen die een
exemplaar ontvingen, was de Haagse bibliofiel Johan Meerman. S7 Al kort na het verschijnen van het eerste deel oefende men op Crevenna aandrang uit om een aantal
exemplaren in de handel te brengen, waarop hij besloot de oplage te verhogen tot 300
exemplaren en het eerste deel opnieuw te laten drukken. 58 De nieuwe `Préface' was
duidelijker geformuleerd en afstandelijker van toon. Een verontschuldigende verwij52 Catalogue raisonné, i (1775), xi.
53 Catalogue raisonné, i (1775), xi. Het ex-libris was door Jacobus van der Schley gegraveerd. Rogers stelt dat Crevenna bij zijn leven geen eigendomskenmerken in zijn boeken
aanbracht (`Crevenna and La Vallière', 548).
54 Bedoeld is Ferdinand Karl Anton Joseph Stanislaus (1754-18o6), aartshertog van Oostenrijk, derde zoon van Franz Stephan van Lotharingen (de latere keizer Franz i) en Maria
Theresia van Habsburg. Zijn bezoek aan Nederland moet in 5 786 hebben plaatsgevonden, in
verband met de door Oostenrijk voorgestelde ruil van de Oostenrijkse Nederlanden tegen
Beieren. In mei 1786 was hij te Compiègne en in augustus 1786 te Londen. Zie: A. Ritter von
Arneth, Marie Antoinette, Joseph 11 und Leopold ii. Ihr Briefwechsel. Leipzig 1866, 103.
55 Crevenna, `Mémoires', fol. 39. In de Catalogue raisonné, i (1775), 68-69 staat Julianus,
Opera quae supersunt omnia, & S. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi contra impium Julianum
libri decem. Ed. E. Spanheim (Leipzig: haeredes M.G. Weidmann & J.L. Gleditsch, 56 9 6) bij
de theologie, afdeling kerkvaders, net als in De Bure (Bibliographie instructive. Tome i, 251,
nr. 334). In de veilingcatalogus van 1 78 9 is hetzelfde werk echter opgenomen bij de schone
letteren, afdeling Griekse polygrafen (Catalogue des livres, Iii, 2, 120, nr. 5364).
56 Ook de bibliofiel Simon Emtinck liet een catalogus van zijn boekenverzameling drukken.
De veilingcatalogus van zijn bibliotheek bestaat voor een groot deel daaruit, zoals men in het
voorbericht kan lezen (Bibliotheca Emtinckiana. Amsterdam: Wed. en Zoon S. Schouten, 1753.
4 dln.). Zie voor de betekenis van deze categorie catalogi: Y. Sordet, `Une approche des
"catalogues domestiques" de bibliothèques privées (xv t i e-x v i i i e siècle), instruments et
miroirs de collections particulières', in: Bulletin du bibliophile (1 997) nr. 1, Io8.
57 Crevenna aan Meerman, Amsterdam, 9 januari 1777 (MMW, familiepapieren Meerman:
S 9 1). Crevenna noemt de bibliotheek van Meerman `votre magnifique & très prétieuse
Bibliothèque, dont ma collection n'est qu'une idée'.
58 Catalogue raisonné, i (1 776), i-ii. Toen Van Damme het alleenrecht op de verspreiding
ervan opeiste, schreef Crevenna hem: `maar verzoeke mij nooit te willen dwingen, want ik wil
mijn collectie na mijn zin doen. UE. is vrij te proponeeren, en mijn is even vrij aan te neemen,
of wijgeren; wij zijn beide vrij menschen' (2 januari 1 776. MMW: S 12 7). Uiteindelijk verspreidde Crevenna de catalogus zelf. De handelseditie van de delen i i -v uit 1 776 is een nieuwe
titeluitgave van de editie van 1775. In deel vi van beide uitgaven is alleen de cumulatieve lijst
van errata verschillend.
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zing naar Crevenna's status als amateur maakte plaats voor een zelfverzekerd pleidooi
voor de bibliografie." De tekst van deel I werd herzien. Zo verloren alle verwijzingen
naar de Bibliographie van De Bure hun nummer.GO
Met de publicatie van de catalogus wilde Crevenna voorkomen dat zijn bibliotheek
na zijn dood spoorloos zou verdwijnen. 61 Bovendien hoopte hij dat de bibliografische
aantekeningen anderen van nut zouden kunnen zijn. ó2ln de soms zeer uitvoerige aantekeningen worden nauwgezet edities onderscheiden, afwijkingen tussen exemplaren
vastgesteld en onvolkomenheden in de geciteerde bibliografieën aan het licht gebracht.
Niet voor niets schreef Frederik Muller in 1855 over het toen al tachtig jaar oude werk:
Het is niet alleen de rijke verscheidenheid der zeldzaamste boeken over alle Wetenschappen,
inzonderheid van Fraaije Letteren, die dezen Catalogus belangrijk maakt, doch inzonderheid de uitvoerige aanteekeningen over verschillende, soms geheel onbekende boeken, die
deze deelen steeds tot een rijke bron voor Bibliographie doen strekken.ó3
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collection de livres de M. Pierre Antoine
Crevenna, négociant à Amsterdam. Tome II.
[Amsterdam] 1775. (Den Haag, MMW: 6 D 34).
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59 Catalogue raisonné, t (1775), v; Catalogue raisonné, t (1 776), ii-iii.
60 Op sommige plaatsen was de tekst voor de handelseditie ingrijpend gewijzigd (I, 21-24,
3 1 -34, 1 45- 1 46; II, 157-158 en 1 9 1-192). Bezitters van de eerste druk ontvingen vellen van de
tweede druk als verbeterblad. In een exemplaar van de catalogus dat zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevindt (2861 D 1 9) is op de binnenzijde van het voorplat een
gedrukte instructie geplakt waar de verbeterbladen moeten worden aangebracht.
61 Vergelijk: Sordet, `Une approche', 106-112.
62 Catalogue raisonné, i (1775), v.
63 F. Muller, Catalogus van de bibliotheek der Vereeniging ter bevordering van de belangen

des boekhandels. Amsterdam 1855, 103, nr. 614.
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Het ontbreken van aantekeningen over de auteurs onderstreept nog eens het bibliografisch karakter van het werk.ó4
De delen I-V zijn systematisch ingedeeld (I theologie; II rechtswetenschap, filosofie, natuurlijke historie en kunsten; III-IV letteren; V geschiedenis). Het ontbreken van
de in de Republiek gebruikelijke onderverdeling naar formaat en de keuze van de
opgenomen werken verraden een internationale, vooral Franse oriëntatie. Het zesde
deel bevat naast aanvullingen een alfabetisch auteursregister. Dan volgen chronologische lijsten van de handschriften, de incunabelen en enkele andere deelverzamelingen
(de Aldijnen enzovoorts). Alfabetische lijsten van variorumedities en enkele uitgesproken Italiaanse series sluiten de rij.
Crevenna's bibliotheek behoorde tot de bezienswaardigheden van Amsterdam.GS
Tot de bezoekers behoorden onder anderen Karl Peter Ulrich, hertog van HolsteinGottorp, de latere tsaar Peter III van Rusland," in 1 776 de Duitse theoloog Heinrich
Sander, ó7 in 1 786 de al genoemde aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, de astronoom
Oriani en de bekende bibliofiel abbé Barthélemy Mercier, 68 en in 1 787 Sophie von La
Roche-Gutermann. ó9 De Zweedse oriëntalist Bjórnstáhl schreef naar aanleiding van het
bezoek dat hij op 25 november 1 774 aan Crevenna bracht: `Hij bezit een heerlijke boekverzameling, die uit handschriften en zeldzaame boeken bestaat. Alles is in de netste
orde geschikt, en de bezitter, schoon een koopman in tabak, egter een geleerd man, die
zijne boeken zeer wél kent.'70
Het dagelijks beheer van de bibliotheek was toevertrouwd aan een bibliothecaris.
De eerste was Carl' Andrea Oltolina, van wie alleen bekend is dat hij al in 1774 bij
Crevenna in dienst was en dat tot 1 784 is gebleven." De bibliotheekcatalogus is op zijn
minst voor een deel zijn werk. 72 Omdat Crevenna hem `abbate' noemt, mogen wij

64 Vergelijk Crevenna's brief aan Chr. Saxe, Amsterdam, 6 mei 1780: ` Je suis charmé qu'il
[le Catalogue] puisse vous servir quoiqu'au reste it ne contient presqu'aucune notice des
Auteurs n'ayant pas été de mon but d'y en enserer' (Den Haag, KB: 74

D 8).

65 Catalogue des livres, I, i; Crevenna, `Mémoires', fol. 39.
66 G. Montani, `Tommaso de Ocheda', in: Antologia. Giornale di scienze, lettere ed arti.
S. II, 2 (18 3 1), 154; C. Bille, De tempel der kunst of het kabinet van den heer Braamcamp.
Dl. 1. Amsterdam 1961,187-188.
67 Sander, Beschreibung seiner Reisen, 585-586.
68 G. Tagliaferri en P. Tucci, `La visita dei Paesi Bassi nel diario di viaggio di Barnaba
Oriani (1 7 52-18 3 2), astronomo milanese del settecento', in: Incontri 4 (1989), 67-75; Idem,
`The visit to the Low Countries in 1786 of the astronomer Barnaba Oriani of Milan', in: C.S.
Maffioli en L.C. Palm (red.), Italian scientists in the Low Countries in the xvrrth and xvrilth
centuries. Amsterdam 1989, 284 en 288. In 1 783 deed Crevenna een vergeefse poging Oriani
als bibliothecaris aan te werven (Tagliaferri en Tucci, `The visit', 284).
69 [La Roche-Gutermann], Tagebuch, 140-143.
70 Bjórnstáhl, Reize door Europa en het Oosten. Dl. v, 416-417.
71 Oltolina wordt in 1774 genoemd door Bjtirnstáhl (Reize door Europa en het Oosten. Dl.
v, 417) en als voogd voor Crevenna's kinderen aangewezen in de onderhandse akte van 3 1 juli
1 784. (FA, Kasten 1, Bd. I).
72 Ichino Rossi, `Crevenna (Bolongaro Crevenna), Pietro Antonio', 753.
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aannemen dat hij tot de geestelijke stand behoorde. 73 Oltolina werd op I januari 1785
opgevolgd door Tommaso de Ocheda (1 757-183 1).74 De Ocheda was te Tortona in
Spanje geboren en had rechten gestudeerd aan de universiteiten van Bologna en Pavia.
Aanvankelijk zullen zijn werkzaamheden hebben bestaan in het verwerken van de aanzienlijke aankopen die Crevenna had gedaan op de veiling De la Vallière. Maar toen
Crevenna midden 1 787 een regeling moest treffen met zijn schuldeisers, stonden het
maken van veilingcatalogi en het voorbereiden van de verkoop van de bibliotheek op de
agenda.75 In maart 1 789 moest De Ocheda afscheid nemen van Crevenna. In januari of
augustus 1 790 kwam hij in dienst van de grote Engelse bibliofiel Spencer, bij wie hij tot
1818 zou blijven.76 Naar Italië teruggekeerd stierf hij te Florence.
DE VERKOOP VAN DE BIBLIOTHEEK

In een brief van 16 februari 1 787 moedigde Durazzo Crevenna aan een nieuwe catalogus van zijn collectie te vervaardigen. Durazzo wilde die als model voor de zijne gebruiken.77 Crevenna antwoordde op 1 juni dat hij bezig was de voorbereidingen te
treffen om een nieuwe catalogus te vervaardigen. Zijn bibliotheek bestond nu uit ongeveer 25.000 delen en was op het gebied van de incunabelen zo gegroeid dat hem nog
maar vier of vijf belangrijke drukken ontbraken. In de afgelopen maanden had hij er
nog een paar verworven, waaronder een Lactantius, gedrukt te Subiaco in 1 465.78 Dit
optimisme was waarschijnlijk voorgewend, want een maand later ging Crevenna failliet en zag hij zich genoodzaakt zijn bibliotheek te verkopen.79
De verkoop werd door Crevenna en De Ocheda zorgvuldig voorbereid. De veilingcatalogus moest een gedenkteken voor de collectie zijn en tevens tot een goed
financieel resultaat leiden. De doubletten en incomplete werken werden vooraf in een

73 Crevenna, Libro degli evenimenti. Oltolina was geen voormalig lid van de in 1773
opgeheven Jezuïetenorde (vriendelijke mededeling van pater Joseph De Cock, S.J., directeur
van het Archivum Romanum Societatis Jesu, brief, 2 november 1997).
74 Montani, `Tommaso de Ocheda', 147-156; A. Boselli, `G.B. Bodoni e it bibliotecario della
"Spenceriana" (con 5 lettere inedite)', in: Gutenberg-Jahrbuch (1938), 194-201; Ichino Rossi,
`Crevenna (Bolongaro Crevenna), Pietro Antonio', 754; A. Lister, `Georg John, 2nd Earl of
Spencer and his "Librarian", Thomas Frognall Dibdin', in: R. Myers en M. Harris (eds.),
Bibliophily. Cambridge [enz.] 1986. (Publishing history occasional series, 2), 93-94.
75 Montani, `Tommaso de Ocheda', 152; De Ocheda aan Laurens van Santen, Amsterdam,
29 oktober 1 787 en 13 oktober 1 788. (Leiden, UB: BPL 244').
76 Lister, `Georg John, 2nd Earl of Spencer', 93 spreekt van 1 augustus als datum van
indiensttreding, Montani van januari.
77 Petrucciani, Gli incunaboli, 162, aant. 47.
78 Idem, 73.
79 Idem, 73-74.
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anonieme veiling verkocht. 80 Durazzo liet Van Damme op verschillende boeken bieden,
ongetwijfeld aangemoedigd door de lovende bewoordingen van de veilingcatalogus.
Hierdoor weten wij met zekerheid dat het om een Crevenna-veiling ging. 81 Van de
boeken die hij had gekocht, zond Durazzo er verschillende terug wegens defecten.82
Waarschijnlijk door deze ervaring wijs geworden zag hij af van biedingen op de grote
veiling van 179o.83
Op 2 3 november 1 7 8 9 begon bij de boekhandelaar Johannes Gaillard in Den Haag
de veiling van een collectie die bijeengebracht zou zijn door een N. Crev****. 84 Het is
moeilijk uit te maken of dit Crevenna is. Ertegen pleit het feit dat er een groot aantal
Nederlandse publicaties in voorkomt en het accent sterk ligt op de vaderlandse geschiedenis. Is de naam Crev(enna) soms als lokker gebruikt?
In 1 7 8 9 verscheen de catalogus voor de grote veiling die van 26 april tot en met 14

80 Catalogus plusquam cLXx praestantissimarum saeculi xv editionum, inter quas quam
plurimae principes eminent, aliorumque rarissimorum librorum. Quorum fiet auctio Die Martis
10 Martii 1 789. Amsterdam: P. den Hengst, 1 78 9 . 284 nummers. De catalogus kent geen
onderverdeling naar formaten. (Exemplaar met prijzen en kopers in MMW: 1 4 1 A 67). De
totale opbrengst was f 2995: 14.
81 Petrucciani, Gli incunaboli, 208-209, nr. 15: `Alla vendita dei duplicati Crevenna'. De la
Fontaine Verwey had dit reeds gesteld, maar verwees daarbij naar een aantekening in een niet
nader genoemd exemplaar van de catalogus. Zie zijn: `Pieter van Damme, de eerste Nederlandse antiquaar', 207-210.
82 Hij behield de nummers 177, 120, 248 en 263 (Petrucciani, Gli incunaboli, 208-20 9 , nr. 15;

275-276, nr. 123; 289, nr. 1 45; 467, nr. i). Hij zond terug de nummers 3 6, 21, 32,148, 202, 261,
264, 308 en 390 (Idem, 74-75; 134, aant. 4; 223-224; 290-291; 389; 444-445).
83 Idem, 74-75.
84 Bibliotheca exquisitissima sive catalogus librorum

collegit ... N. Crev****.

in omni studiorum genere ... quae

's-Gravenhage: Johannes Gaillard, 2 3 november 1 78 9 . (Exemplaar in

Den Haag, KB: VC 4701). 299 6 nummers.

VAN HEEL

88

juni 1 79 0 zou plaatsvinden in Crevenna's woning. 85 Bijzonder is dat hij door de eigenaar
en zijn bibliothecaris zelf werd geredigeerd. Het was geen weerspiegeling van de hele
collectie, want Crevenna had boeken achtergehouden, vooral uit de rubriek Histoire
Littéraire, die hij nodig had voor een werk over de oorsprong en ontwikkeling van de
boekdrukkunst dat hij van plan was te schrijven." De groei van de collectie blijkt bij een
vergelijking met de bibliotheekcatalogus. Tegenover de 62 3 8 handschriften en edities
van de Catalogue raisonné staan hier 80 4 6 kavels (en dus een nog groter aantal edities).
De aantallen handschriften en incunabelen waren spectaculair gegroeid (van 1 44 tot 269
en van 33 6 tot Io66). De rubriek theologie was een van de meest volledige en rijke
geworden, met talrijke uiterst zeldzame Hebreeuwse drukken. 87 De letteren en de natuurlijke historie behielden hun eerste plaats wat volledigheid betreft.88
De ordening was dezelfde als in de bibliotheekcatalogus, dus zonder onderverdelingen naar formaat. Hoewel de veilingcatalogus in zijn beschrijvingen doorgaans
beknopter was dan de bibliotheekcatalogus, was hij niettemin bedoeld als een waardig
supplement op de werken van Maittaire en De Bure en de veilingcatalogus van de Duc
de la Vallière. Er was veel aandacht besteed aan het onderzoek van de drukletters van de
incunabelen die een vermelding van plaats, drukker en jaar misten."
In deel I waren vijf overzichten van deelcollecties opgenomen. Deel IV besloot met
een collectie Jesuitica van 382 nummers. Deel V bevatte een auteursregister en een
register van anonieme werken.
Uit het verslag van de veiling dat Crevenna zelfschreef, kunnen wij opmaken dat de
opkomst van de kopers hem had teleurgesteld. In totaal waren er ongeveer zeventig
kopers geweest. Crevenna zag zich na een week genoodzaakt om minimumprijzen voor
de belangrijke kavels vast te stellen. Het was alleen aan de Engelse kopers te danken dat
hij de veiling niet had hoeven opschorten. 90 Ongeveer 15oo nummers werden opgehouden. De gehele jezuïetencollectie was onverkocht gebleven. Na de veiling verscheen
een lijst van het onverkochte materiaal, dat nu tegen vaste prijzen bij de boekverkopers
te verkrijgen was.'
Hoewel er voor zover bekend van de catalogus geen exemplaar bestaat met de
namen van de kopers, zijn verschillende van hen toch bekend. Nederlandse kopers

des livres de la bibliothèque de M. Pierre-Antoine Bolongaro-Crevenna.

85 Catalogue

Amsterdam: D.J. Changuion & P. den Hengst, 1789.5 tomes. 8°. Bij de 5o exemplaren die in
kwarto-formaat werden uitgevoerd, werd deel III, 2 een zelfstandig deel met eigen titelblad.
Deze uitgave telt daarom 6 delen.
86 Catalogue
87 Catalogue

des livres, t, v
des livres, i, ii-iii. De nummers der Hebreeuwse drukken zijn opgesomd in een

noot op p. ii.
88 Catalogue

des livres, t, iii.

89 Idem, vi-vii.
90 Crevenna, 'Mémoires', fol. 39-40.

des livres de la bibliothèque de M. RA. Bolongaro-Crevenna, en de Liste des
de la bibliothèque de M. P.A. Bolongaro-Crevenna, qui onr éré rerenus, avec les prix aux

91 Zie de Prix
livres

quels on pourra les acquérir en détail, dikwijls in deel v van de catalogus bijgebonden.

89

BOLONGARO CREVENNA

waren onder anderen de Leidse ex-schepen Joost Romswinckel, wiens bibliotheek met
zijn talrijke Crevenna-delen in 1807 naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verhuisde,92 Van Damme," W . Irhoven van Dam, 94 en Teylers Stichting te Haarlem."
Onder de buitenlandse kopers bevonden zich handelaren als de Londense antiquaren Payne & Foss,9ó instellingen als de universiteitsbibliotheken van G6ttingen 97 en
Oxford98 en grote verzamelaars als lord Spencer, de nieuwe broodheer van Crevenna's
laatste bibliothecaris,49 en Henry George Quin. Quin was in persoon bij de veiling
aanwezig en kreeg van Crevenna de veilinghamer ten geschenke.10°
Na het overlijden van Crevenna in 1 792 kwam het restant van de bibliotheek onder
de hamer, bestaande uit de onverkochte boeken van de veiling van 1790, inclusief de
jezuïetencollectie, en de werken die Crevenna met opzet had achtergehouden. Het geheel vormde volgens Frederik Muller nog `eene uitmuntende verzameling'. 101
De veilingcatalogus van 3 838 nummers was uiterst sober, klein gedrukt en zonder
aantekeningen. 102 De veiling, die plaats vond van 11 tot 20 november 1793, had de
teleurstellende opbrengst van f 13.773: 14. 103 Tot de kopers behoorden Crevenna's oud92 L. Brummel, Geschiedenis

der Koninklijke Bibliotheek. Leiden 1939, 34-36.

93 Zie de veilingcatalogus van zijn bibliotheek, 's-Gravenhage, 21 maart 1808, nr. 6 4 6, 6537
990 en 1151.
94 Hij kocht een getijdenboek in handschrift (Catalogue

des livres, 1, 345; nu MMW: so E 3).

95 Byvanck, Les principaux manuscrits, 28-31.
96 De la Fontaine Verwey, `Pieter van Damme, de eerste Nederlandse antiquaar', 210.
97 H. Kind en H. Rohlfing, Gutenberg and der europi ische Friihdruck. Zur Erwerbungs-

Incunabula Gottingensia. Inkunabelkatalog der Niedersachsischen Staats- and Universitiits-

geschichte der Gottinger Inkunabelsammlung. Gottingen 1 99 5, 64; E. Mittler (Hrsg.),

bibliothek Gottingen. Bd. 1. Wiesbaden 1995, 97 (nr. zoo), 125 (nr. 2 7 5), 1 43 (nr. 3 26), 070
(nr. 393), en 232-233 (nr. 552).
98 De Bodleian Library besteedde in 1 790 £ 1152 aan de koop van 93 incunabelen waarvan
de meeste uit de Crevenna-veiling kwamen. Zie: I. Philip, `The background to Bodleian
purchases of incunabula at the Pinelli and Crevenna sales, 0789-0790', in: Transactions of the
Cambridge Bibliographical Society 7 (1977-1980), 373-374; A. Coates, `The Bodleian's incunabula in the late eighteenth and nineteenth centuries: their acquisition, cataloguing and
housing', in: The

Bodleian Library Record 15 (1995), nr.

2,

III; A. Offenberg, `Hebrew

incunabula in the British Library and the Bodleian: widening the bibliographical approach', in:
The Bodleian Library Record 15 (1995) nr. 2, 84.
99 Zie de vermeldingen in: Th.Fr. Dibdin, Bibliotheca Spenceriana; or a descriptive catalogue of the books printed in the fifteenth century, and of many valuable first editions, in the

library of G.J. Earl Spencer.

London 1814-1815.4 vols.

100 A. Rau, `Henry George Quin, 1 760-1805', in: The Book Collector 1 3 (0964), 450 en
459-461.
101 Muller, Catalogus, 103 -104, nr. 615 en 616.
102 Catalogue

de la bibliotheque de feu Mr. Pierre Antoine Bolongaro Crevenna. Am-

sterdam, D.J. Changuion, L. van Hulst en P. den Hengst, II november 1793. Een exemplaar
met prijzen en namen van kopers: FA, Kasten 3, Bd. 14.
103 Na aftrek van de kosten (f 10 71:1 7), f 33: 5 voor defecten en f 3028: 12 `Voor N° 56.
welke door de H.' M: Fr. Hovius beleend waren', bleef daarvan f 899 4: I over (FA, Kasten 3,
Bd. 1 4, aantekening van J.A.L.M. Bolongaro Crevenna). Had Crevenna aan Mr. Franciscus
Hovius (1 7 5 3-181 3) boeken in onderpand gegeven?
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bibliothecaris De Ocheda, de Amsterdamse bibliofiel Jeronimo de Bosch en baron Le
Candèle de Ghyseghem. De baron kocht de opmerkelijke verzameling van 51 3 getekende kopieën van bladzijden, illustraties en watermerken uit vijftiende en zestiende-eeuwse drukken. 104 Crevenna had steeds de gehele eerste en laatste bladzijde van een werk
laten kopiëren, de laatste uiteraard vanwege het colofon dat zich daar kan bevinden.
Geïnspireerd door het werk van de achttiende-eeuwse paleografen had hij met deze
afbeeldingen een sluitende reeks willen vormen van de in de vijftiende- en zestiende
eeuw gebruikte drukletters. De voorbeelden kwamen niet slechts uit zijn eigen verzameling, maar ook van elders. 105 Waarschijnlijk zijn deze afbeeldingen het enige wat
overgebleven is van Crevenna's studie van de geschiedenis van de boekdrukkunst.
BESLUIT
Crevenna was van plan zich na de grote veiling van zijn bibliotheek in 1 79 0 geheel te
wijden aan zijn boek over de oorsprong van de boekdrukkunst. Als hij daarover al iets
heeft geschreven, is dat niet bewaard gebleven. Waarschijnlijker is het dat hij de schande van zijn zakelijk echec, het verlies van zijn bibliotheek en zijn maatschappelijk isolement niet te boven is gekomen. 106 Hij gebruikte de laatste jaren van zijn leven om
herinneringen en wijze raadgevingen voor zijn kinderen op papier te zetten. Hij weet de
grote mislukking in zijn leven aan zijn naïviteit en onwetendheid: open, eerlijk, oprecht
en onbaatzuchtig als hij was, had hij niet kunnen geloven dat anderen dat niet waren.
Daarom drukte hij zijn kinderen op het hart niet alleen te leren hoe zij goed moesten
handelen, maar ook hoe zij het kwaad van de kant van anderen konden vermijden. Hij
wilde dat ieder van hen zijn wijze vermaningen, het kostbaarste testament dat hij hun
naliet, zou overschrijven en van tijd tot tijd zou herlezen. Zijn aantekeningen zijn in een
afschrift van zijn zoon Jacques (Antoine) Louis (Marie) (1 773 -181 4) bewaard gebleven.
Het thema van de bibliotheek loopt als een rode draad door al deze teksten. Het is
duidelijk dat hij zich door de opmerkingen die zijn vijanden maar ook zijn vroegere
vrienden daarover maakten, buitengewoon gekwetst en onbegrepen voelde. Vanaf het
tijdstip dat hij in financiële moeilijkheden was gekomen, had men hem afgedaan als een
107

104 Weer verkocht in de veiling Le Candèle de Ghyseghem, Brussel: C.J. Vanryckegem,
13 maart 1838,148-162, nr. 1742-1816. De nummers 1815 en 1816 (`Deux cent quatre vingt sept
calques des ouvrages les plus rares de la bibliothèque de Crevenna, d'Amsterdam' en Deux
cent soixante dix neut marques du papier des ouvrages les plus rares de la même bibliothèque')
leveren een totaal van 537 tekeningen op, terwijl de veilingcatalogus van Crevenna het getal
513 noemt. Mogelijk gaat ook onder de voorafgaande nummers 1742-1814 nog materiaal van
Crevenna schuil.
105 Catalogue de

la bibliotheque de feu Mr. Pierre Antoine Bolongaro Crevenna, ix-xii en

iv-v.
106 `... et depuis quelque[s] année[s] je ne fais que lire' (`Mes Pensées du Jour. Introduction',
in:

Scritture diverse del Sig

P.A. Bolongaro Crevenna

raccolte nell' anno 1793. JLBC. FA,

Kasten 3, Bd. 12, fol. 35-36).
107 `A mes Enfans', in: Idem, fol. 26-30.
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verkwister, als een ijdeltuit, als iemand die ver boven zijn stand leefde. Had hij immers
niet een grote bibliotheek opgebouwd, een groot huis laten bouwen en vervolgens zijn
betalingen moeten opschorten? En dat was dan nog maar de meest gematigde variant
van de praatjes. Crevenna, die zich ervoor schaamde zichzelf te p rijzen had tot dan toe
gezwegen, maar nu doorbrak hij het stilzwijgen. Hij wilde zijn kinderen immers een
ongeschonden reputatie meegeven. Daarom moesten zij weten dat hij het slachtoffer
van bedrog was geweest en dat hij na deze ramp naar eer en geweten had gehandeld.'°8
Daarom moesten zij ook weten wat hij met zijn bibliotheek had voorgehad. Voor
hem was zijn grote en goedgeordende bibliotheek, die met zorgvuldig gekozen boeken
alle terreinen van kennis bestreek, een tempel geweest waar de wetenschap en de kunsten werden vereerd. Daar konden als in een orakel de grote geleerden van vroeger en
nu op elk willekeurig moment worden geraadpleegd. Het licht dat zij met hun deskundige en duidelijke uitspraken verbreidden, verdreef de duisternis van de onwetendheid en prikkelde de nieuwsgierigheid, die, mits in goede banen geleid, de bron van alle
wetenschap, kennis en kunst was en de mens naar de waarheid, de deugd en het geluk
leidde. De gehele menselijke kennis was in die bibliotheek op ordelijke wijze opgeslagen.
Het was toch niet meer dan terecht dat hij met een zekere voldaanheid terugkeek op
zijn levenswerk, de tempel die hij had gesticht in de voornaamste stad van Holland, al
was die nu vernietigd? Wat kwaadsprekers ook mochten beweren, niet ijdelheid, maar
liefde of liever hartstocht voor boeken was zijn enige drijfveer geweest. Vrekkige,
domme, liederlijke en losbandige mensen konden niet begrijpen dat er zulke edele
hartstochten bestonden. Uit afgunst of uit onbekendheid met de feiten had men zonder
veel scrupules afbreuk gedaan aan Crevenna's goede naam. Om dezelfde redenen had
men praatjes over zijn bibliotheek verspreid.
Wie kon er met meer kennis van zaken spreken over de bibliotheek dan hijzelf?
Crevenna kon met trots verklaren dat een bibliotheek als de zijne er in Amsterdam nog
nooit was geweest en er ook nooit meer zou komen—een bibliotheek behoorde immers
niet tot de smaak van de rijken in dit land. Zij was naar het oordeel van geleerden als
kardinaal Garampi, Tiraboschi en verscheidene anderen in haar geheel interessanter
dan die van de Duc de la Vallière en overtrof die van Pinelli door de omvang van haar
bezit aan kostbare moderne werken en oude drukken van de eerste rang, maar vooral
door de staat van de boeken. Zij was de meerdere van die van De Loménie, Soubise en
anderen.
Van die kostbare bibliotheek met haar zeldzame eerste drukken en talrijke unica was
echter maar nauwelijks gebruik gemaakt door de Nederlandse geleerden, hoe graag
Crevenna ze ook van dienst was geweest. Slechts een enkeling besefte hoe onherstelbaar het verlies was en betreurde het. En dat terwijl de bibliotheek van de stad
Amsterdam weinig voorstelde, Crevenna's bibliotheek in Amsterdam één van de bezienswaardigheden voor buitenlanders was geweest en de enige andere Nederlandse
bibliotheken van betekenis de Leidse universiteitsbibliotheek en de bibliotheek van
108 Incredulité & Irreligion', in: Idem, fol. 30-35.
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Meerman waren. Dezelfde onverschilligheid zag ook Crevenna bij de veiling, waar
maar twaalf Nederlandse kopers waren.'09
Met zulke gedachten keek Crevenna terug op zijn bibliotheek, waarin bibliofilie en
eruditie op grootse wijze waren samengekomen, maar die, toen zakelijke tegenslag
verkoop noodzakelijk maakte, grotendeels naar het buitenland verdween.
Is Nederland dan te klein voor een particuliere bibliotheek van Europees formaat?
Deze vraag is sinds de veiling van Crevenna's bibliotheek nog enige malen aan de orde
geweest en is ook nu actueel. Het lot van zijn unieke met zoveel liefde en deskundigheid
bijeengebrachte verzameling mag een aansporing zijn om voorzichtig om te gaan met
verzamelingen die nu nog bestaan.

109 `Mémoires', fol. 36-40.
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DE `NAAMLIJST DER INTEEKENAREN'
ALS BRON VOOR ONDERZOEK
NAAR LOKALE LEESCULTUUR

eriële bronnen voor de bestudering van boekaankopen in het verleden
door particulieren zijn schaars. Op enkele bewaard gebleven boekhandelsadministraties met particulierboeken na zoals die van de Leidse firma Luchtmans, de Middelburgse boekverkoper Van Benthem of de Zwolse firma's Tijl,
Waanders en Tjeenk Willink bestaan er voor andere steden maar weinig mogelijkheden
om inzicht in particuliere aankopen te krijgen. Naamlijsten van intekenaren in boeken
vormen een andere bron. De Engelse onderzoekers Wallis en Robinson hebben midden
jaren zeventig een belangrijke impuls gegeven aan het (internationale) onderzoek naar
boekverspreiding via intekening.' Hun idee is dat naamlijsten van intekenaren niet
alleen een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek naar activiteiten van boekhandelaren of naar culturele relaties met andere landen, maar ook gebruikt kunnen worden
voor sociologische analyses van intekenaren (kopers casu quo lezers). Na hun eerste
verkenningen heeft de Duitse boekhistoricus Wittmann de diverse soorten naamlijsten
en de problemen bij de interpretatie ervan aan de orde gesteld. Hij onderscheidt globaal
drie hoofdtypen naamlijsten, maar stelt tegelijk dat zijn indeling grof en voorlopig is:

S

— de vakintekening, gericht op een afgebakende groep intekenaren die het werk omwille
van beroep of specialisatie betrekt;
— plaatsbepaalde intekening: lijsten met een lokaal en/of regionaal karakter, vaak gerelateerd aan de woonplaats van de auteur;

1 F.J.G. Robinson en P.J. Wallis: `The Potential Uses of Book Subscription Lists', in: The
Art of the Librarian. Ed. by A.E. Jeffreys. Newcastle upon Tyne 5973, 1 33 -1 39 en: P.J. Wallis:
`Book Subscription Lists', in: The Library 39 (1974), 255-286. Zie ook: P.J. Wallis, `The
MacLaurin "Circle". The Evidence of Subscription Lists', in: The Bibliotheck 55 (1982/1983),
38-54.
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— benefietlijst: een lijst met namen van vrienden en bekenden van de auteur die hem door
middel van intekening financieel bij zijn uitgave willen steunen.'
Voor de situatie in Frankrijk hebben vooral buitenlandse onderzoekers als Darnton en
Kirsop belangstelling getoond.' Ook in ons land is aandacht besteed aan de naamlijst als
bron voor cultuurhistorisch lezersonderzoek. 4 Brouwer vatte de situatie anno 1988
kernachtig samen, toen hij schreef:
Intekenlijsten op nog te verschijnen boeken vormen een andere bron die informatie verschaft over koopgedrag, zowel van individuele als institutionele kopers zoals leesgezelschappen en boekwinkels. Over de conjunctuur van dit fenomeen is nog niet al te veel bekends
Jansen gebruikte eind jaren tachtig de naamlijsten als basis voor zijn speurwerk naar
leesgezelschappen, waarbij hij vaststelde dat de conjunctuur van het leesgezelschap in
de eerste helft negentiende eeuw aanzienlijk groter bleek dan tot dan toe werd aan-

2 Zie: R. Wittmann: `Subskribenten- und Pranumerantenverzeichnisse als Quellen zur
Lesergeschichte', in: R. Wittmann, Buchmarkt und Lektiire im 18. und 19. Jahrhundert.

Beitrge zur literarischen Leben, I 75o-1880. Tubingen 1982. (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, 6), 46-68. Zijn typologie is gebaseerd op naamlijsten in literaire werken,
waarbij vooral de auteur als uitgever optreedt. Op basis van ons corpus naamlijsten (zie de
Bijlage) is aan de drie hoofdtypen van Wittmann nog een vierde toe te voegen. Behalve de
lokale naamlijst is ook de landelijke of `nationale' lijst te onderscheiden. We vinden deze met
name in werken van algemene aard zoals reisverhalen, encyclopedieën en geografische beschrijvingen die voor een algemeen publiek bestemd zijn. Hierbij speelt de commerciële
uitgever als landelijk opererende intermediair een belangrijkere rol dan de auteur, wiens
actieradius veel beperkter is.
3 Zie: R. Darnton, The Bussiness of the Enlightenment. Cambridge, Massachusetts 1 979 en:
W. Kirsop, 'Pour une histoire bibliographique de la souscription en France au xv i i i e siècle',
in: Trasmissione dei testi a stampa nel periodo moderno 2 (1 9 87), 255-282. [. Lessico Intellettuale Europeo, 44]. Anderen zijn: G.J. Marker, Novikov's Readers', in: The Modern Language
Review 77 (1982), 894-905; P. Rogers, `Pope and his Subscribers', in: Publishing History 3

(1978), 7-3 6; H. Meyer, Aus den fruhen Tagen der Subskription. Der wundersame Weg des
Naturdichters Gottlieb Hiller', in: Imprimatur. Ein Jahrbuch fur Bucherfreunde. Neue Folge.
Bd. x (1982), 259-271.
4 Zie: P. van Zonneveld, `Het nut van de naamlijst: Enige opmerkingen bij de "Naamlijst der
Inteekenaren" van Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands', in: M. van Hattum e.a. (red.),
Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Amsterdam 1 9 85, 79-86; B.P.M. Dongelmans: `Over
intekenaren, kopers en lezers. Een zoektocht naar het leesgezelschap te Nieuwenhuis', in: De

Negentiende Eeuw 14 (1990), 189-203.
5 H. Brouwer, `Rondom het boek. Historisch onderzoek naar leescultuur, in het bijzonder in
de achttiende eeuw. Een overzicht van bronnen en benaderingen, resultaten en problemen', in:
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 20 (1 9 88), 51-120.
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genomen.' Intekening als fenomeen in de zeventiende en achttiende eeuw is bestudeerd
door Ligtelijn.7
De vraag die in deze bijdrage gesteld wordt, is in hoeverre een lokale naamlijst een
al dan niet getrouwe weerspiegeling is van een lokale leescultuur en dus in die zin
gebruikt kan worden als een betrouwbare bron voor kopers- en lezersonderzoek. Daarbij is de aanname dat een naamlijst een weerspiegeling is van het meer geletterde en
draagkrachtige deel van de bevolking. Met name voor plaatsen waarvan geen andere
bronnen over particuliere boekaankopen bewaard zijn gebleven, zouden dergelijke
naamlijsten als alternatief aangewend kunnen worden bij dit type onderzoek. Nu heeft
Wittmann gewezen op de gevaren van het gebruik van naamlijsten als bron voor lezersgeschiedenis. Als mogelijke ruis ziet hij bijvoorbeeld het feit dat ze onvolledig zijn, ze
zouden vervuild zijn met fictieve intekeningen, de intekening geschiedt bij een deel van
de intekenaren qualitate qua, sommige intekenaren tekenen voor anderen in, en weer
andere intekenaren tekenen uitsluitend in uit prestigeoverwegingen. Ook komen, bijvoorbeeld door vertraagde inzending, niet alle namen op de lijst terecht of ze komen er
foutief op. Maar nemen we deze voorbehouden in acht, dan blijft de vraag of we daarom
de naamlijst als bron voor lokale boekenkopers definitief terzijde moeten schuiven als
onbetrouwbare bron voor de reconstructie van een lokaal boekenkopend publiek. Het
antwoord op deze vraag wordt hier beproefd voor één plaats. Zo'n reconstructie van het
lokale boeken kopende publiek zou voor elke willekeurige plaats in Nederland zijn uit
te voeren. Hier is de keuze gevallen op Haarlem, waar in 182 5 postuum de Nagelaten
gedichten (825arn)8 van Haarlemmer Robert Hendrik Arntzenius (1 777 -182 3 ) verschenen.' Dit werk bevat een naamlijst met intekenaren die gekarakteriseerd kan worden als
een lokale-regionale naamlijst, maar aangezien het boek na het overlijden van de auteur
verscheen, ook als een benefietlijst. Opmerkelijk erin is namelijk het grote aantal
6 D.W.K. Jansen,

Niet velen, maar veel. Onderzoek naar het aantal leesgezelschappen in

Nederland, 1781-18 50. Utrecht 1 9 88. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie RUU, 4 bd. Exemplaar in Amsterdam, UB, collectie KVB. Hierna: KVB). Zie ook: D. Jansen: `Uitgerekend op
intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van het leesgezelschap in Nederland, 1 781-185o', in:

De Negentiende Eeuw 14 (1 99 o), 181-188. Hoewel Brouwer de term `intekenlijst' synoniem
met `naamlijst' gebruikt, hanteren wij in navolging van Jansen steeds de term `naamlijst', de
lijst die op basis van alle binnengekomen intekenlijsten is gedrukt.
7 Zie voor de eerste resultaten haar: "Namen der Heren Intekenaren" als historisch bronnenmateriaal', in: T. Bijvoet e.a. (red.),

Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescul-

tuur. Nijmegen 1996, 208-227.
8 De naamlijsten uit de gebruikte boeken hebben elk een eigen code: de eerste drie cijfers
verwijzen naar het jaar waarin het boek is verschenen, de laatste drie letters hebben betrekking
op de boektitel, de auteur of de vertaler: 825arn betekent de in 1825 verschenen Nagelaten
gedichten van R.H. Arntzenius, 824boe betekent de in 1824 verschenen Gedenkschriften van
V. Loosjes. Zie voor deze afkortingen verder de Bijlage.
9 Dit artikel is voortgekomen uit een werkgroep over boekintekening tussen 1820-1825 die in
het cursusjaar 1992-1 993 is gegeven bij de vakgroep Nederlands van de RU Leiden. Deelnemers waren Heleen Cornelissen, Els Dekker, Richelle van den Dungen Gronovius, Marleen de
Ruijter, Nanna Stolze en Silvia Zwaaneveldt. De analyse van de naamlijst voorin de

Nagelaten

gedichten van R.N. Arntzenius was een van de onderwerpen.
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Noord-Hollandse intekenaren evenals het voorkomen van functies en beroepen, die
veel met de werkzaamheden van Arntzenius te maken hebben. Als we de Haarlemse
intekenaren optellen die afkomstig zijn uit de wereld van cultuur, overheid en advocatuur—in deze kringen bewoog Arntzenius zich in het bijzonder—komen we op het
aantal 1 49 . Dat is meer dan de helft van de personen die zich met een functie op de
naamlijst hebben laten zetten. Zij die als hun woonplaats `Haarlem' opgeven, vormen
het uitgangspunt van dit onderzoek. Centraal staat echter de vraag of één lokale lijst
inderdaad al een betrouwbare afspiegeling vormt of dat een veel groter corpus naamlijsten noodzakelijk is om zinvolle uitspraken te doen over de boekenkopers in een stad als
Haarlem in de jaren twintig van de negentiende eeuw. Daarom zijn, naast de Arntzenius-lijst, ook de naamlijsten die in de periode 182o-1825 konden worden achterhaald,
op Haarlemse particulieren bekeken. 10 Dit voorkomt dat er een eenzijdige of toevallige
belangstelling onderzocht wordt, bijvoorbeeld alleen Haarlemmers die in Nederlandse
poëzie zijn geïnteresseerd. Op die manier is een corpus van 449 Haarlemmers samengesteld die in deze periode een of meer keren op een boek hebben ingetekend." De vergelijking tussen de Haarlemse intekenaren op de bundel van Arntzenius en de
Haarlemse namen die voorkomen in het totale corpus van onderzochte naamlijsten kan
uitsluitsel geven over de waarde van zo'n lokaal gerichte benefietlijst bij het onderzoek
naar Haarlemse boekenkopers. Komen dezelfde namen voor, welke Haarlemmers tekenen in op welke boeken, wat is hun maatschappelijke achtergrond en wat is hun rol
binnen het openbare leven in Haarlem.
ACHTERGROND VAN DE INTEKENING
Bij het fenomeen `boekintekening' zijn twee partijen betrokken: de koper en de uitgever. Voor de laatstgenoemde is intekening een instrument om de markt voor bepaalde
uitgaven af te tasten. Bij intekening wordt de potentiële klant benaderd, hetzij direct
dan wel via een prospectus, een niet te verwaarlozen begeleidend verschijnsel van intekening. Hem wordt gevraagd zich vast te committeren aan een of meer exemplaren van
het te verschijnen werk. Dit kan door de plaatsing van de naam van de klant op een
intekenlijst bij de plaatselijke boekverkoper. Deze intekenlijsten worden door de uitgever/boekverkoper verzameld en bij een gunstige respons gaat hij over tot het (doen)
drukken van het werk. In de praktijk blijkt dat hij ook nog wel eens afziet van het
uitgeven van een werk, maar ook het drukken kan worden uitgesteld en de periode van
intekening verlengd. Voordelen voor de uitgever/boekverkoper zijn tweeledig: hij ver-

10 De gebruikte lijsten staan opgesomd in de Bijlage.
11 Alle tellingen zijn uitgevoerd op basis van de naamlijsten zelf. Door het samenvoegen van
de namen uit de diverse lijsten kunnen kleine afwijkingen ontstaan. Ook de naamlijsten blijken
fouten te bevatten die maken dat er pseudotweelingen voorkomen die bij nader onderzoek een
eenling blijken te zijn. Het werkelijke aantal Haarlemmers in het totale corpus namen kan dus
iets lager liggen dan 449. Een overzicht van de Haarlemse intekenaren is door ons gedeponeerd in het Gemeentearchief Haarlem.
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zekert zich van een gegarandeerde afzet en/of hij kan de oplage van een uitgave preciezer bepalen.
Het intekenen betekent voor de klant eveneens voordeel: de intekenprijs ligt (soms
beduidend) lager dan de latere winkelprijs. Hij is verzekerd van een exemplaar van het
werk en hij krijgt kwaliteitsdrukwerk; de eerste afdrukken zijn immers voor de intekenaren. Dit laatste is vooral een argument als het een met prenten geïllustreerde uitgave
betreft. 12 Andere motieven die aanmoedigen tot intekening zijn het vooruitzicht geplaatst te worden op een naamlijst van intekenaren, een exemplaar te bemachtigen van
een beperkte oplage, of met de intekening op een boekwerk op indirecte wijze een
auteur te steunen.
HET MATERIAAL
De door Jansen geïnventariseerde naamlijsten uit de periode 182o-182 5 zijn als basis
gebruikt voor het achterhalen van Haarlemse intekenaren. 13 Zijn uitgangspunt is de
Naamlijst Saakes (verder: Saakes) geweest. 14 Ter aanvulling hierop is jaargang 1825 van
de Opregte Haarlemsche Courant (verder: OHC) geraadpleegd, het jaar waarin de
Nagelaten gedichten van Arntzenius zijn verschenen. De OHC heeft, zoals bekend,
veel boekhandelsadvertenties in haar kolommen. De krant is onderzocht op advertenties waarin een verwijzing te vinden is naar het verschijnsel intekening. In de jaargang
1825 zijn 1 75 `intekenadvertenties' gevonden. De wijze waarop de advertentie duidelijk
maakt dat het over intekening gaat, loopt nogal uiteen. Deze varieert van het `voornemen een onbekend werk te gaan drukken....' tot `....van de pers en verzonden'. De 175
advertenties hadden 74 verschillende titels tot onderwerp: voor dezelfde titel werd vaak
meerdere keren geadverteerd.
Vermelding alleen in Saakes

18 titels

Vermelding alleen in OHC

60 titels

Vermelding in Saakes en OHC

14

Totaal

92 titels

ti tels

+

Als we deze 9 2 titels beschouwen als het totaal aantal titels dat in 182 5 bij intekening is
verschenen, en dit afzetten tegen het volgens Saakes in 1825 verschenen aantal titels van
7 55, komen we uit op een percentage van boeken uitgegeven bij intekening van ruim
12%. Gaan we uit van het aantal titels waarvoor in 1825 in de OHC is geadverteerd,

12 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel,
gedurende de halve eeuw 183o-1880. Dl. i. Amsterdam 1886, 98-99.
13 Zie: Jansen, Niet velen, maar veel.
14 In de Naamlijst Saakes kan gezocht naar boektitels met een verwijzing naar het verschijnsel intekening. In Saakes betreft een dergelijke vermelding in alle gevallen de `prijs bij
intekening' of de `prijs buiten intekening'.
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namelijk 74 stuks, dan levert dat een percentage op van io%. Saakes alleen noemt voor
1825 3 2 titels op. Dat geeft een percentage van 4,3%.
Nu is niet in alle boeken die bij intekening verschenen ook daadwerkelijk een naamlijst te vinden. Enerzijds omdat er nooit een naamlijst gedrukt is, anderzijds omdat—
zelfs als er wel sprake is van een naamlijst—deze niet in alle bewaard gebleven exemplaren opgenomen is en daarom volstrekt willekeurig wordt aangetroffen. 15 Confrontatie van de in de OHC gevonden titels met die in Saakes wijst uit, dat bij 2 3 van de
92 getraceerde titels-bij-intekening door Saakes niet is vermeld, dat ze bij intekening
zijn uitgegeven. Saakes is dus hoogst onbetrouwbaar om een uitspraak te doen omtrent
het percentage titels dat in 1825 bij intekening is uitgegeven. Middelen tussen de eerste
wat optimistische som en het laagste percentage, levert een percentage op van 8%. Voor
het jaar 1825 zijn twaalf lijsten gevonden, de periode 182o-182 4 telt 3 o lijsten.16
DE VERSCHIJNING VAN DE NAGELATEN GEDICHTEN
Robert Arntzenius studeert aan het Atheneum te Amsterdam, onder leiding van hoogleraar Cras, en behaalt na een met lof verdedigde rechtsgeleerde proeve in 1 798 te
Leiden de meestertitel. Hij wordt door het Hof van Holland toegelaten als advocaat en
vestigt zich in Amsterdam. Hij huwt in 1 799 Anna Elisabeth Tideman. Het echtpaar
k rijgt negen kinderen, waarvan een jongetje kort na de geboorte overlijdt." Eveneens in
1 799 komt Arntzenius in dienst van het vaderland, als secretaris van `het departementaal
bestuur van den Amstel' en vervult vervolgens diverse hoge overheidsbanen. Tijdens
de Franse Tijd wisselt hij vaak van functie. Als koning Willem I in 1813 terugkeert in
Holland, wordt Arntzenius met ingang van 1 januari 181 4, benoemd als `Advocaat Fiscaal voor de middelen te lande' in Noord-Holland. In 1820 wordt hij Rijks-Advocaat in
Noord-Holland, en twee jaar later wordt hij lid van de Tweede Kamer van de Staten
Generaal. Begin november 182 3 wordt hij tijdens een vergadering van de Tweede Kamer onwel en met hevige koortsen naar Haarlem gebracht, waar hij op 23 november
1823 , vijfenveertig jaar oud, overlijdt. Na zijn dood neemt zijn zoon Pieter Nicolaas
(1802-1857) de taak op zich een uitgave te bezorgen van de nog niet eerder gepubliceerde gedichten van zijn vader. Hij roept hiervoor de hulp in van Jeronimo de Vries,
een school- en jeugdvriend van zijn vader. De Vries, één jaar ouder dan Robert Hen15 Zo schrijft PG. Witsen Geijsbeek in het voorwoord bij de uitgave van zijn Gedichten
(Amsterdam 5825) enigszins bitter: `Rekenschap van de uitgave dezer verzameling meen ik het
publiek niet verschuldigd te zijn. De bedoeling daarmede is zeker mij als dichter te doen
opmerken; of ik wel daaraan doe, betwijfel ik zelf, als ik mijn oog sla op het gering aantal
namen dergenen, die door hunne inteekening de uitgave bevorderlijk hebben willen zijn, en die
het der moeite niet waardig is hier op te geven.'
16 Verder onderzoek in krantenadvertenties leidt zonder twijfel tot het vinden van meer
werken die bij intekening zijn verschenen. Het traceren van de naamlijsten leverde tot nu toe
in elk geval drie lijsten meer op dan Jansen heeft achterhaald. Zie over de problemen van het
vinden van de naamlijsten: Jansen, Niet velen, maar veel. Dl. i, 46-50, m.n. 48.
17 Arntzenius, Nagelaten gedichten. Dl. 2, 136: `Bij het lijkje van mijnen zoon ROBERT
JOHANNES'.
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drik, is vanaf zijn tiende inwonend leerling geweest bij R. van Ommeren, rector Latijnse scholen te Amsterdam en bekend als Latijns dichter aldaar. Tussen de bewaard gebleven correspondentie van De Vries bevinden zich vier
brieven geschreven door Pieter Nicolaas Arntzenius.'8
In de eerste brief, gedateerd 25 november 1823, daags
na het overlijden van zijn vader spreekt Pieter Jeronimo aan als `boezemvriend zijner vader' en
`vriend zijner jeugd'. Hij laat weten dat de familie Robert Hendrik de volgende dag zal begraven. Een maand later, op 2 3 december, doet
Pieter Nicolaas Jeronimo de Vries enige `dichtregelen vervaardigd op de dood mijnen vader'
toekomen. Uit een op 1 juli 182 4 geschreven
brief, blijkt dat Pieter Nicolaas al enige tijd bezig
is met de voorbereiding van een uitgave van de
Nagelaten gedichten:
Portret van Robert Hendrik
Arntzenius, gemaakt door
C.H. Hodges, gegraveerd door
P. Velijn. (Leiden, UB: 1182 C 16).

Nu, middenin het corrigeeren en herzien der gedichten mijns vader bezig zijnde, zijn mij
eenige moeilijkheden ontmoet waarom ik besloten heb de vrijheid te nemen U Ed.gest.
daa ri n raad te vragen. (...)
Voor het ove ri ge heeft de Heer Loosjes van den Heer Velijn nog niets vernomen. Zijn
verzoek was dus off U ED.Gest. de goedheid zoude willen hebben, bij gelegenheid dien Heer
daarover [te] willen spreken.

In het `Voorberigt' van de uiteindelijke uitgave (p. xviii) bedankt Pieter de heer De
Vries voor zijn steun `die hij zich, niettegenstaande zijne reeds zoo menigvuldige werkzaamheden en naauwbeperkten tijd, gegeven heeft, om den roem van zijnen ontslapenen vriend te verbreiden."9
De gedichten die opgenomen zijn in de Nagelaten gedichten zijn veelal gelegenheidsgedichten, gericht aan vrienden en familie. Zij zijn geschreven uit plezier en niet
om met het dichten een boterham te verdienen. De directe relatie van de gedichten met
het leven van de auteur lijkt de band tussen lezer en auteur te versterken. Het is een
soort literatuur waarvoor in die tijd volop markt was: een lucratieve handel voor de
uitgever/boekverkoper, zoals dat ook het geval was met gedenkzuilen en -schriften,

18 Den Haag, KB: 1z1 B
19
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verzamelde opstellen, huldeblijken en beschrijvingen van rampen. Op 25 maart 1825
adverteert uitgever Vincent Loosjes in de OHC:
De Boekverkooper v. L o o s J E S, te Haarlem, zal bij inteekening, en zoo spoedig zulks eene
goede uitvoe ri ng toelaat, in het licht geven: DE NAGELATEN GEDICHTEN van Mr. R.H.
in leven Lid van de Tweede Kamer, Rijks-advocaat voor Noord-Holland,
Lid van vele Geleerde Genootschappen en Maatschappijen enz. Bij dezelve zal gevoegd
worden het welgelijkend Portret dezes algemeen geachten Dichters. Eerlang zullen Inteekenberigten en Lijsten alom verk rijgbaar zijn en voorleggen.
ARNTZENIUS,

De intekenaren betalen f 7,20, wie niet heeft ingetekend f 9,00 voor de beide delen.
ENIGE CIJFERS
De Nagelaten gedichten zijn gebundeld in twee `cartonne' banden. De twee delen worden in de Naamlijst Saakes van augustus 1825 en april 1826 aangekondigd als zijnde
verschenen. In het tweede deel bevindt zich de naamlijst met 61 4 verschillende intekeningen.20
P
Intekeningen

BL G Totaal

533 43 29 09 614

Ordinair papier 551 89 29 29 698
Velin papier

004 -

- 004

Totaal bestelde
exemplaren

555 89 29 29 702

Tabel r Overzicht van de intekeningen. P = Parti culieren;
B = Boekhandelaren; L = Leesgezelschappen; G = Genootschappen.21

De boekhandel bestelt 12,5% van de ingetekende oplage. Bij deze relatief geringe intekening van de boekhandel duidt niets op een mogelijk bestaande overlap tussen particu-

20 In de mappen prospectussen en personalia Loosjes (KVB) is nog een originele intekenlijst
van de Nagelaten

gedichten bewaard gebleven. Het gaat hier om de lijst van boekhandelaar

G.T.N. Suringar te Leeuwarden. De lijst bevat één intekening, die van W.H. Suringar. Achter
de naam heeft hij de notitie `opgegeven' geschreven. Opmerkelijk is dat de naam Suringar niet
in de gedrukte naamlijst van intekenaren terecht is gekomen.
21 Onder genootschappen zijn gerekend de zes vrijmetselaarsloges, het Genootschap
Constanter te Leeuwarden, de Maatschappij Felix Meritis en de Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, beide te Amsterdam.
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liere intekenaren en de boekhandel. 22 In twee gevallen bestellen niet-Haarlemse
boekhandelaren (G.H. Arens te Amsterdam en Gebr. van Cleef in Den Haag) dertien
exemplaren, en halen daarmee de kwantumkorting binnen; dertien halen, twaalf betalen.
Van de intekenaren is het grootste gedeelte afkomstig uit Noord-Holland. De grotere steden Haarlem, Amsterdam en Alkmaar zijn met respectievelijk 1 49,1 37 en 28
intekenaren, goed voor meer dan de helft van de intekeningen. Daarbij kunnen nog
twintig door Noord-Holland verspreide intekenaren worden gevoegd. Het aandeel van
de Noord-Hollandse intekenaren komt daarmee op 333. Het aantal door de NoordHollanders afgenomen exemplaren ligt boven de 348. Meer dan de helft van de ingetekende boeken komt dus in Noord-Holland terecht. Andere concentraties zijn te vinden
in Zuid-Holland: Den Haag 31, Rotterdam 2 9 en Leiden 36 en Dordrecht negen intekenaren. In de Zuidelijke Nederlanden telt Brussel elf intekeningen en hebben Leuven,
Luik en Namen elk één intekening. Zijne en Hare Majesteit en Prins Frederik tekenden
in voor veertien exemplaren."
Bij het aangegeven van de `qualiteiten', zoals op het intekenformulier standaard
wordt gevraagd, blijkt dat bijna de helft van de particuliere intekenaren geen nadere
kwalificatie opgeeft. 24 In de naamlijst van Arntzenius komen 1 49 namen van Haarlemmers voor. Hiervan zijn er 64 zonder verdere `qualiteit' opgenomen, terwijl ook bij
de elf Haarlemse vrouwen, zoals gebruikelijk, geen nadere kwalificaties worden vermeld. Het betreft namen van ongetrouwde vrouwen of weduwen. In totaal zijn er dus
75 Haarlemse namen zonder `qualiteit', terwijl bij 74 namen een of meer functies worden gemeld. Door combinaties van alle gebruikte naamlijsten en enige aanvullend onderzoek in secundaire literatuur over Haarlem is aan 102 van de 1 49 Haarlemse
Arntzenius-intekenaren een beroep toegekend. 25 De verdeling over de diverse beroepen is weergegeven in tabel 2.

22 Vergelijk bijvoorbeeld de intekening op het Gedenkboek van Neerlands Watersnood, in
februarij 1825 v an J.C. Beijer, waarbij v ri jwel zeker de intekening door boekhandelaren voor
het grootste deel pro forma is. Zij tekenen in voor een bepaald aantal exemplaren ten behoeve
van particuliere klanten die op hun beurt ook in de naamlijst worden genoemd. Zie voor deze
problematiek: Dongelmans, `Over intekenaren, kopers en lezers', 1 92-1 9 5. Een mogelijkheid
om middels de particulierboeken van Van Benthem te Middelburg te controleren of de boekhandel dubbelop besteld heeft, is hier niet v an toepassing. Op de naamlijst v an Arntzenius
komt noch Van Benthem noch enige andere Middelburgse (of Walcherse) intekenaar voor,
hetgeen ongetwijfeld samenh an gt met het feit dat we hier met een sterk lokaal gerichte naamlijst te maken hebben.
23 De stukken inzake de koninklijke intekening bevinden zich in Den Haag, Algemeen
Rijksarchief. Staatssecretarie 181 3-1840, inv. nr. 198 3 , 4 juni 1824.
24 Arntzenius, Nagelaten gedichten. Dl. 2, XVIII: `De woonplaatsen en qualiteiten zijn in
deze Naamlijst zoo gesteld, als zij bij de Inteekening werden opgegeven.'
25 Vergelijk: Wallis, 'Book Subscrip ti on Lists', 265: 'Although extraneous biographical
sources of all kinds can be used in editing, the information in other lists will supplement that in
any one.'
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Beroepen

A

H

geestelijken (predikant, pastoor, enz.)

27

10

onderwijs

16

12

openbare functies
burgemeesters, wethouders

15

3

raads- en statenleden

18

16

13

7

5

2

rechterlijke macht

21

7

belastingen

28

5

waterstaat

4

1

posterijen

1

0

politie

1

1

overheidsfunctionarissen
administratief
leger

vrije beroepen
3

2

dokters-heelmeesters

10

5

notarissen

10

2

4

3

18

1

1

1

apothekers

makelaars/commissionair
advocaten
fabrikant
garen en band

1

1

zeepzieder

1

1

suikerraffinadeur

1

0

steenkoper

2

2

weverij

1

1

20

5

grutter

3

1

kunsthandelaar

1

1

drogist/verfkoper

1

1

winkelier

1

1

4

4

kooplui
middenstand

bloemist

1

1

studenten (medisch, theol., letteren)

36

0

hoogleraren (oud-)

16

0

ove ri gen

12

5

296

102

logementhouder

Subtotaal: met `qualiteit' bekende intekenaren
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Beroepen

A

Vrouwelijke intekenaren

27

11

Alleen met woonplaats bekend

210

36

Totaal: aantal particuliere intekenaren

533 149

H

de diverse beroepsgroepen en ander `qualiteiten'.
Complete Arntzenius-lijst; H = Haarlemse intekeningen.

Tabel 2 Overzicht van
A=

HET HAARLEMSE LEESPUBLIEK

Alle leesvaardige Haarlemmers behoren in principe tot de potentiële intekenaren op de
Arntzenius-bundel en/of op een van de andere boeken die in de periode 1820-1825 bij
intekening zijn verschenen. Ook zij die nooit intekenen en zij wier leesstof zich beperkt
tot enkele devotionalia, schoolboekjes en de bijbel, zijn leesvaardig en behoren tot het
potentiële koperspubliek. Gaan we af op de aard van sommige boeken, dan is duidelijk
dat voor bepaalde titels (bijvoorbeeld vakboeken) slechts een beperkte markt aanwezig
is. De vermelde kwalificaties bij de intekenaren in de Arntzenius-lijst laten zien dat
vooral mensen afkomstig uit de sfeer van de rechterlijke macht, advocaten, belastingen,
lokale politiek, rijke kooplui, onderwijs en kerk goed vertegenwoordigd zijn. Dit geïntendeerde of beoogde publiek—die mensen van wie op grond van hun opleiding en
belangstelling verwacht mag worden dat ze op boeken zullen intekenen—vormt het
ijkpunt. De vraag hierbij is steeds welk percentage van het totale aantal beoogde intekenaren ook daadwerkelijk intekent.
In de pe riode 1820-1825 zijn er in Haarlem, net als in andere plaatsen, onderwijzers,
lokale ambtsdragers, advocaten, rijke kooplui, geestelijken, doktoren, enzovoorts te
vinden. Er bestaan van diverse gremia, genootschappen, organisaties—kerkelijk, cultureel, politiek, sociaal-economisch—overzichten van de daarbij betrokken Haarlemmers. De vraag is steeds: welk percentage vinden we daarvan terug op de
Arntzenius-lijst dan wel in het totale corpus? Er bestaan voor Haarlem diverse mogelijkheden de score vast te stellen. Uitvoe rig prosopografisch onderzoek van elke Haarlemmer zou in dit verband wenselijk zijn, maar voert in dit verband te ver. 26 Een
algehele confrontatie van de Haarlemse intekenaren met de infrastructuur van het
Haarlemse politieke, culturele, godsdienstige en sociaal-economische leven kan laten
zien hoezeer beide partijen elkaar overlappen. De gedachte daarbij is, dat zij die in
Haarlem op de diverse terreinen de dienst uitmaken, geacht mogen worden in elk geval
tot de intekenaren te behoren. Tekenen echter uitsluitend leden van de heersende klassen in of ook minder draagkrachtigen? Immers, het zijn vooral de informele criteria als
exclusieve en weinig toegankelijke consumptiepatronen, omgangsvormen en kunstuitingen waarmee elites zich onderscheiden van andere sociale lagen. Geldt boekinte26 In de typering van de Arntzenius-lijst is voorbij gegaan aan de 26o niet met beroep of
functie aangeduide personen. Ongetwijfeld zullen deze personen de resultaten verder nuanceren.
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kening in dat opzicht als een distinctiemiddel uitsluitend voor de elite? Het
convivium—wie met wie omgaat, wie wie waar ontmoet—blijkt op lokaal niveau in
Haarlem een zaak van steeds dezelfde mensen.27
Vooraf dient opgemerkt te worden, dat in de hele negentiende eeuw het leespubliek
in Haarlem zeer beperkt van omvang was. 28 Hierdoor onderscheidt deze stad zich vermoedelijk niet van andere steden. Voor een stad als bijvoorbeeld Middelburg is berekend dat van de 4 500 huishoudens slechts 9% een rekening bij de plaatselijke
boekverkoper Van Benthem had. 29 Slechts 3,2% daarvan behoorde tot de regelmatige
boekenkopers bij Van Benthem. Vergelijkenderwijs zou er voor Haarlem met anno 1815
circa 1 7 .000 inwoners—met circa drie personen per huishouden-5666 huishoudens/
gezinshoofden zijn. Met 449 Haarlemse intekenaren betekent dit circa 8%, een percentage dat dicht bij dat van de geregistreerde rekeninghouders in Middelburg ligt."
Haarlem wordt enerzijds beschreven als een `bedaarde luxestad', anderzijds als een
plaats waar omstreeks 1821 3500 bedeelden wonen, welk aantal overeenkomt met circa
15% van de toenmalige bevolking. De middengroepen laten zich in een onderste
(f 3oo—f l000 inkomen) en bovenste laag (f 1000—f 2000) verdelen. Tot de onderste
laag worden gerekend beroepen als meesterkleermaker, smeden, winkeliers (in groenten, aardappelen, manufacturen, meubels en aardewerk), bakkers, slagers, politie, onderwijzers, boekhouders, kantoorbediendes, kroegbazen. Tot de bovenste of tweede
laag: kooplieden in luxe (antiek, comestibles), grote timmerbazen, goudsmeden, banketbakkers, leraren middelbare scholen en hoofdonderwijzers. In deze periode vindt er
nog weinig industriële activiteit plaats. 31 Er is wat textielarbeid: twee garentwijnderijen
(270 arbeiders), twee zijdefabrieken (4o), een wolspinnerij en vier lintfabrieken (160
arbeiders). De stadsregering, waa rin de leden bijna levenslang zitting hadden, is opmerkelijk stabiel. Vanaf 1824 bestaat ze uit 21 leden, waaronder een burgemeester en
drie wethouders. Het censuskiesrecht zorgt ervoor dat anno 182 4 alleen zij mogen kiezen die voor f 3 5,— of meer voor de belasting worden aangeslagen, wat overeenkomt
met 3% van de Haarlemse bevolking. Men kan dan stemmen voor de 3 6 leden van het
27 Zie: N.J.P.M. Bos,

Notabele ingezeten. Histo ri sche studies over Nederlandse elites in de

negentiende eeuw. Brunssum 1995, 14. (Dissertatie Utrecht).
28 Vergelijk ook: B. de Vries, `Leescultuur van de elite. Het Haarlemse Leesmuseum aan het
eind van de negentiende eeuw', in: W. van den Berg e.a. (red.), Haarlemse k ri ngen. Vijftien
verkenningen

naar het literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Hilversum 1993,

1 75- 1 77. In diezelfde bundel ook de bijdrage van B. Luger, "`Voor 5 centen in de week".
Haarlemse winkelbibliotheken in de negentiende eeuw', 93.

het begin van de
negentiende eeuw. Middelburg 1988, 78-79.
30 In de Alphabetische Naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende
het Koningrijk der Nederlanden (...), benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente
29 Zie: J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg aan

afzonderlijk (...). Opgemaakt en zamengesteld door J.J. Gosselin. Amsterdam 1826, telt
Haarlem `met de Jurisdictie' anno 1825 18.453 zielen. De berekening komt voor dat jaar uit op
6151 huishoudens en 7,2%. Overigens lijkt ons drie personen per huishouden aan de lage kant.
31 De gegevens over Haarlem zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan: Deugd boven

geweld. Een geschiedenis van Haarlem,

I24 -1 99 5. Hilversum, 1995, de hoofdstukken 13-18:

1770-1880.
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kiescollege, die uiteindelijk de raad kiezen. En alleen zij die voor meer dan f ioo,belasting werden aangeslagen mogen lid van dit kiescollege zijn. Nog in 18 40 waren dat
slechts 181 van de toen 24.000 Haarlemmers. De leden van de raad wortelen nog duidelijk in het achttiende-eeuwse regentenpatriciaat, alhoewel niet-patriciërs en pat ri ciërs in
Haarlem broederlijk met elkaar omgaan. Niet-patricische families als de boekdrukkers
Enschedé mixen met de families De Bruin en Gerlings, pat ri ciërs als Teding van Berkhout met niet-pat ri ciërs als Barnaat en Kops, en Quarles van Ufford is geparenteerd aan
de gewone familie Hoofman. Niettemin is het lidmaatschap van de raad een erebaan,
geen echt beroep, en het zijn veelal leden van de adel en het patriciaat die dit bekleden.
In godsdienstige zin voeren de gereformeerden/hervormden de boventoon (60%),
terwijl katholieken (3 0%) pas in de loop van de negentiende eeuw aan invloed winnen.
De gereformeerde kerk kende twaalf ouderlingen en veertien diakenen, vooral gerekruteerd uit maatschappelijk vooraanstaande personen, de bovenste laag van de Haarlemse bevolking. In cultureel opzicht was er naast bijvoorbeeld Teylers Stichting, een
groot aantal leesgezelschappen waaronder dat van Arntzenius 't Gaat vast, een `teekencollegie', de muziekvereniging Apollo, en dichtgenootschappen, waaronder Democriet.32
Teneinde de hypothese te kunnen falsifiëren zijn verschillende van deze Haarlemse
groepen, zoals bijvoorbeeld het stadsbestuur, de kerk, het onderwijs en de culturele
gezelschappen, afgezet tegen de namen zoals ze voorkomen in de Arntzenius-lijst en het
totale corpus van intekenaren 1820-1825.
DE CONFRONTATIES
GODSDIENST: DIACONEN', DOMINEES EN PASTOORS
Uit de Naam-lyst der roomsch catholyke pastoren en zendelingen, welke in den beginne des Jaars 1821 in Bediening zyn in de negen Aart-Priesterdommen der Hollandsche
Zending staan onder Haarlem zes geestelijken opgesomd: Paulus van Munnekrede,
Johannes Fronhof, J.T. Spaan, Henr. Tomas, A.H.J. Termars en Joh. van der Heyde.
Deze namen blijven gedurende de periode 1820-1825 in elk geval ongewijzigd. 33 Ze
komen niet voor in de Arntzenius-lijst (score: o%), en in het totale corpus figureren vier
van hen (60%). De Waalse gemeente heeft gedurende de periode 1806-1838 L.P. Serrurier als predikant die behalve op 82 4arn ook op nog drie andere boeken intekent:
824boe, 824swi en 825Pal.34 Van de hervormde predikanten komen Ger rit Kuijper, Conrad Haake, Joh.S. van Staveren, J.J. Scholten en M.P. Meelboom allemaal in het totale
corpus voor (ioo%), terwijl d rie van de vijf op 825arn ingetekend hebben (6o%)."
32 Zie over de diverse Haarlemse genootschappen ook: A.D. de Jonge, `Gezelschappen in
Haarlem rond i800', in: B. Sliggers (red.), De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek
en dichtlievend genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem 1995,16-25.
33 Geraadpleegd zijn ook de naamlijsten voor 1823 en 1826. (Den Haag, KB: T 1165).
34 Zie Gemeentearchief Haarlem. Herenboek, 410.
35 Zie Gemeentearchief Haarlem. Herenboek, 409.
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Diaken in 18..

20 21 22 23 24 25 NG TC

P. van Bork
J.A. van Eijbergen
W.H. van Voorst
P. de Breuk Johz.
W. Fiddelaar
Dr. J.A. van Bemmelen
AE. Walaardt Sacré
J. Reijnders

Beroep

-

-

+

+

timmerman

+

+

rechter

+

-

-

banketbakker

+

-

+

winkelier

timmerman

+

+

+

+

notaris

+

+

-

+

notaris

+

+ + + +

-

+

metselaar/

+

+

-

-

bloemist

+

+ t

-

+

bierbrouwer

steenkoper

H. Polman Mooij
F.L. van Drongelen
WA. Busé
H. Bakker
G.F. van Rossum

+

+

t

-

+

azijnmaker

+

+ + + + +

-

-

apotheker

t
+

-

-

wijnkoper

J.H. Kersten

+ + + + +

+

+

winkelier

J.G. Duijn

+

+ + + + +

-

-

onbekend

-

winkelier

C. Keun Pz.
H. van Ginkel
H. Bijleveld
W. de Wolff
T. van Gelder
Vrielink
E. Freudenberg

J.

loodgieter/leidekker

+

platboomgieter
broodbakker

-

kleermaker

+

+ + + -

timmerman

+

+ + + -

kaarsenmaker/

+

+ + + -

+

wijnkoper

+ + + -

-

steenhouwer

+ + -

-

onbekend

+

+

commissionair/

schilder

V. v.d. Vinne v Lee
L. Sabelis
A. van den Maaren
P. van Brero

+

fabrikant

Totaal

5

12

Tabel 3 Overzicht van de diakenen 182o-I825.
NG = Namen uit de Nagelaten gedichten; TC = Totale corpus van namen.
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,IN TE

EKENAREN,

xv

Schneevoogt, (G. Voorhelm) te Haarlem.
Scholten, (3 G.) ta Haarlem.
Bcholtiug, (Jacob) Lid van den Raad der stad Haarlem.'
Schoonveld en Zoon (M.) Boekhaadalaare to Amsterdam.
Schoonhovenl, (J. van) Boekhandelaar te Utrecht, 4 exempt.
Scharer, (J. C.) Jar. Said. te Utrecht.
Schotman, (Jan) te Dordrecht.
Schouten, (J) te Dordrecht, 3 exempt,
Schultz, (J.) Prod. bij • dá Luth. Gemeente te 's Gravenloge.
Schreuder, (C.) te Velsen.
Schroder, (J. F. L.) Professor te Utrecht,
Serrurier, (D.) Lit. Hum. et Theol. Stud. te Leyden.
Serrarier, (L. F.) Predikant te Haarlem.
Sour, (Jan Ia) Boekhouder te Zaandam:
Siccama, (J Hora) Jar. Cand. te Utrecht.
Siegel, (J. T.) Algemeene Secretaris der Nederland. Huishoudelijke
Maatschappij te Haarlem.
Siegal, (J. T.) voor 't Leesgezelschap te Haarlem.
Siegenbeek,. (M.) Hoo leeraar te Leyden.
Sinderam, (Mr. N.) Advokaat te Amsterdam,
Slothouwer, (G. C. Duval) te Leeuwarden.
Smit, (Wed. J. W.) en G. de Koning, Boekhand. te Amsterdam.
Smits Jo., (J.) voor het Leesgezelschap te Dordrecht.
Sonnavil)e, (P. de) Wethouder der stad Alkmaar.
Spanjaard, (J. G.) te Haarlem.
Spies, (J. L.) voor de Loge La Ckaritd te Amsterdam, 6 exempt.
Staedel, (P. J.) te Amsterdam.
Stant, (T.) Ontvanger te Wormer.
Staveren, (J S. van) Predikant te Haarlem.
Staveren, (J. J. W. van) Predikant te Eck en Wiel.
Steenoven, (C. van den) te Heemskerk.
Steevens, (N. J.) Chef d'Institut te Haarlem.
Sterk, (I. C.) Ontvanger der Directe Belastingen te Haarlem.
Stikkel, (Abr.) Koopman te Alkmaar.
Stoop, (C..G.) te Dordrecht.
Stoop, (J. B.) Koopman te Amsterdam, a exempt
Storm, (H.) te Haarlem.
Straatman,, (J.) Boekhandelaar te Maastricht.
Stralen, (S. van) Lid der gedeputeerde Staten van Noord-Holland
te Haarlem.
Stroes, (H.) Koopman te Haarlem.
Stijrum, (Mr. Jan Baron van) Lid van de Ridderschap van Holland
en van den Raad te Haarlem.
Suchtelen, (Generaal Graaf van) te Stockholm, op velin papier.
Suerman, (B. F.) Hoogleeraar te Utrecht.
Suyck, (H.) Controleur der Directe Belastingen en de Uitgaande Regten en Acci usen te Utrecht.
Sweben, (J. IL) Boekhandelaar te Schiedam, a exempt.
Sybrandi, (S. K.) Predikant te Haarlem.
Sypesteyn, (Jhr. C. A. van) te Haarlem.
Sypesteyn, (E. A. van) te Haarlem.
Tac-

Pagina van de `Naamlijst der Inteekenaren' in
de Nagelaten gedichten van Robert Hendrik
Arntzenius. (Leiden, UB: 1182 C 17).

Een andere confrontatie is mogelijk via een naambord dat in de St. Bavo-kerk hangt,
met het opschrift `De Naamen der persoonen die in de Gereformeerde kercken in de
Stad Haarlem als Diaconen hebben gedient, zedert den Jaare 1805'. De namen uit de
periode 1820-1825 zijn weergegeven in tabel 3 . Van de 26 namen vinden we er vijf terug
in de Arntzenius-lijst en twaalf in het hele corpus van namen. Uiteraard kunnen we van
degenen die anno 1825 zijn overleden (t) niet verwachten dat ze op de Arntzeniusbundel intekenen. Van de in totaal 22 potentiële intekenaren op de Nagelaten gedichten
vinden we er dus slechts vijf (22%) terug. In het totale corpus van 26 namen bedraagt de
overlap twaalf (46%).
Een I00% score vinden we bij de drie doopsgezinde predikanten die in Haarlem
werken: Matthijs van Geuns Jansz., Abraham de Vries en Sybrand Klaasz. Sijbrandi
predikten al sinds respectievelijk 179 1,1803 en 1807 in Haarlem. Pas in mei 1828 stopte
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Van Geuns: `door toenemende ligchaamszwakte en belemmering in het spraakvermogen verhinderd, den predikdienst naar wensch waar te nemen, werd te rade, om daarvan afstand te doen'. Vanaf dat moment is hij `Rustend Leeraar'."
ONDERWIJS: HET FEESTVIEREND GEZELSCHAP
VAN ONDERWIJZERS
Als begin september 1825 de Haarlemse schoolmeester en koster van de Bakenesserkerk J. Hazenkamp zijn vijftigjarig schoolmeesterschap viert, nodigt hij zijn collega
Willem van den Hull uit op 12 september dit te komen meevieren. In zijn dagboek
noteert deze:
hij [ = Hazenkamp, BD&SZ] had hetzelfde verzoek reeds bij al de ove ri ge opvoeders en
schoolonderwijzers, binnen Haarlem, gedaan en allen hadden het aangenomen
Hieruit ontstond het Feestvierend Gezelschap van Onderwijzers, dat zich voornam
steeds bij een vijfentwintigjarig jubileum van een van hen ook een feest te organiseren.
De lijst van deelnemers is:
Namen

NG

TC Namen

NG TC

J. Hazenkamp
E. Kloos
J. van Dobben
P.J. Prinsen
G. Bruining
+
C. Hoffers
P. Veen Jr.
W. van den Hull +

+
+
+
+
+
+

A. Baske
A. Deenik
P. van Metman
J. Wolff
R. de Vries
N.J. Steevens
W. Mulder
L. Koning

-

+

+
+
+

+
+
+

Subtotaal

6

Totaal

6

12

Tabel 4

2

+

+
+

Overzicht van onderwijzers.

Van de zestien onderwijzers, opvoeders of instituteurs die lid waren komen er zes (38%)
voor in de Arntzenius-lijst en twaalf ( 7 5%) in het totale corpus. Daarbij kan worden
opgemerkt, dat Van den Hulls lijstje niet compleet is. Het TC bevat de namen van nog
zes andere onderwijzers en instituteurs die, getuige hun intekeningen, in die periode als
zodanig beschouwd wensten te worden.37

36 Gebaseerd op de

Naamlijst der doopsgezinde gemeenten en leeraren in de Vereenigde

Nederlanden benevens doopsgezind kerknieuws. Sedert het jaar ibis opgemaakt en in orde

gebragt voor het jaar 182 9. Amsterdam 182 9 , 3. De Naamlijst voor 1815 vermeldt dezelfde drie
namen.
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CULTUREEL: DEMOCRIET
Tussen 1 7 89 en 1869 heeft in Haarlem het kolderiek en dichtlievend genootschap Democriet bestaan.38 Van dit gezelschap publiceerde de Haarlemse stadsbibliothecaris in
190 4 een min of meer complete ledenlijst. Van de 1 7 8 opgesomde personen zijn er maar
4 6 echt lid geweest. De andere namen kunnen worden aangemerkt als die van een gast
en soms als die van een buitenlid. Ook Robert Arntzenius is vanaf 181 3 tot aan zijn dood
lid van Democriet geweest. Op basis van het onderzoek van Sliggers kon worden vastgesteld wie van de echte leden er in de periode 1820-1825 tot de potentiële intekenaren
op Arntzenius Nagelaten gedichten behoorden.
Naam

Lid van....tot....

NG

TC

P. Bodisco (1778-1831)
J. Broese Az. (1765-1828)
J.A. van Eeden (1794-1858)
P.H. Esser (1785-1825)
C. Gerlings (1775-1851)
J.M. Guépin (1758-1830)
J.P. Guépin (1798-1862)
J.J. van Houten (?-?)
C. de Koning Ldz. (1758-1840)
V.Loosjes (1786-1841)
H. Meijer Jr. (1776-1856)
G.J. Michaëlis (1775-1857)
B.W. van der Vlugt (1763-1839)
J. van Walré (1759-1837)
W. van Walré (1796-1872)
J.L. van Westerkappel (1772-1854)
A. van der Willigen (1766-1841)

1806-1831
1791-1827
1821-1864
1813-1820
1794-1851
1789-1830
1818-1822
1819-1822
1792-1840
1806-1841
1820-1835
1821-1857
1789-1797/1831
1790-1837
1818-1869
1793-1818/1831
1805-na 1827

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13

16

Totaal: 17 namen
Tabel

5 Leden van Democriet.

37 Het betreft A.H.G. Koole (825her, 825bud), M. Pellegrim (821pen, 825her, 825bud,
825arn) die beiden als `instituteur' worden vermeld en D.H. Boskamp (825bud, 825her),
J. Braakenburg (823pol, 82 3 bil) en J. Kuene (824boe) die als `onderwijzer' worden genoemd.
Tot slot tekent J.H. van den Bos (825her, 825bud) tweemaal in met `onderwijzer in het R.C.
wees- en armenhuis'.
38 Gebaseerd op: B.C. Sliggers, `De leden van Democriet', in: B. Sliggers (red.), De ver-

borgen wereld van Democriet. Een kolde riek en dichtlievend genootschap te Haarlem 1 7891869. Haarlem 1995,134-153-
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Van de zeventien intekenaren vinden we er dertien (77%) terug op de Arntzenius-lijst
en zestien (94 %) in het totale bestand. De drie die ontbreken in de Arntzenius-lijst zijn
al in 1822 uit Democriet vertrokken. Met name J.P. Guépin was weinig actief en blijkt
vooral op Amsterdam te zijn gericht. Notaris Gerlings loopt alleen warm voor de Gedenkschriften ter gelegenheid van de Coster-feesten en dokter Van Houten tekent
slechts tweemaal in: 821boe en 823bil.
POLITIEK: DE REGERING TE HAARLEM
W.P.J. Overmeer publiceerde in 1903 een overzicht van `De Reegering te Haarlem van
1 795- 182 4 '.39 Daaruit is precies af te leiden wie in de periode 182o-1825 de diverse
publieke functies binnen Haarlem vervulden. Uit deze opsomming van de burgemeesters (vanaf 1824 burgemeester en drie wethouders) en raadsleden blijkt, dat van de 32
namen (inclusief die van Arntzenius) er 3 o hebben ingetekend op een of meer boeken
(94%). Alleen P.N. Rendorp die per 182 3 ontslagen was, ontbreekt, evenals jkhr. F.J.
van Wijkersloot van Weerdesteijn. Zij tekenden op geen enkel boek in. Dokter J.P. de
Wilde tekende slechts in op 824boe, het lid rechtbank van eerste aanleg mr. D.A.W.
Tets op 82onie, 824boe en 824oud, geen van beiden op Arntzenius' boek. Ook P.H.
Esser, lid van de rechtbank en van de raad der stad Haarlem ontbreekt in de naamlijst
van Arntzenius. Hij tekent, net als mede raadslid C. van der Werff, Heer van Zuidland
en Volgersdyk, alleen in op de Bijbel van Van der Palm (825pal). Ook Jonkheer C. van
Breughel laat zich alleen tot intekening verleiden op 82 4boe. In de Arntzenius-lijst
ontbreken zeven namen van de 31 (8o%).
Vrijwel alle namen worden ook in andere functies genoemd, aangezien de leden,
naast het lidmaatschap van de raad, onderling de andere publieke taken tussen elkaar
verdeelden. Zo voeren de raadsleden W.P. Barnaart, Joh. Enschedé, J.P. Teding van
Berkhout en J.C. Sibmacher gedurende korte of langere tijd de administratie van de
weeskamer en is B.C. de Lange vanaf 181 9 stadssecretaris.40
MAATSCHAPPELIJK: VICIT VIM VIRTUS
Arntzenius werd in 18o8 lid van de Haarlemse vrijmetselaarsloge Vicit Vim Virtus,
waa rin hij met enige regelmaat dichtwerken van eigen hand voordroeg. Hij bracht het
op I maart 1822 zelfs tot `Voorzittend Meester'. 41 De logeleden waren vrijwel allemaal
woonachtig in Haarlem. In de periode 1820-1825 telde deze loge circa 58 actieve leden,
39 Zie: De Wapenheraut 7 ( 1 90 3), 373-407.
40 Gemeentearchief Haarlem, Herenboek, voor de functies van bijvoorbeeld stedelijk
ontvanger (165), weesmeester (156) en commissaris van de rekenkamer (164).
41 Zie over zijn logeactiviteiten: A.J. Hanou, `Drift en deugd. Literatuur van vrijmetselaars

Haarlemse kringen.
literair-culturele leven in een negentiende-eeuwse stad. Haarlem 1993, 27-46. Een herziene versie verscheen in: Onder de acacia. Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges vóór 1830. Leiden 1997,171-190.
in de loge Vicit Vim Virtus voor 1830', in: W. van den Berg e.a. (red.),
Vijftien verkenningen naar het
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waarvan er 23 intekenden op Arntzenius' bundel (40%). 42 In het totale corpus zijn 49
namen aan te wijzen van personen die vóór 1825 kortere of langere tijd lid van de loge zijn
geweest (86%). Veel `oude bekenden' die Arntzenius mede via deze Haarlemse loge
heeft ontmoet, maar geen lid meer waren, tekenden in. Een duidelijke vorm van benefietintekening is aanwijsbaar bij die leden, van wie de intekening op Arntzenius' bundel de
enige is die voorkomt in het totale corpus namen. Het betreft vijfpersonen, wiens aantal
nog uitgebreid kan worden met de logeleden die op slechts twee titels intekenden, namelijk op Arntzenius' gedichten en op 824 boe, de Gedenkschriften van de Coster-feesten in
Haarlem, van Vincent Loosjes, namelijk twaalf, totaal dus zeventien (30%).
DE MEDISCHE STAND

De Lijst der bevoegd erkende oefenaren van de onderscheidene takken der geneeskunde in de provincie Noord-Holland voor het jaar 1822 doet opgave van de personen die
in Haarlem op de diverse terreinen van gezondheid actief zijn. Ook voor de jaren 1823
en 1824 waren deze overzichten beschikbaar. Er blijkt opmerkelijk weinig verloop te
zijn, zodat voor de periode 1820-1825 het beeld, zoals is weergegeven in tabel 6, kan
worden gegeven.
Namen
B. Tersier MD
J.P. de Wilde MD
J.J.M. van Meurs MD
R.T Koene MD
W. Egeling MD
Gerardus Coelen MD
J.A. v. Bemmelen MD
J.J. van Houten MD
H. Beeke MD
Arnoldus Betting H
Jac. Joh. Perez H
Jac. Puyn H, V
Hub. v.d. Voort H
M. Kool H
Hendr. van Vossen H
J. v.d. Wissel H, V
J.G. Puyn H, V
Lod. Brunolt H, V
G.J.T. Metz A

NG TC Namen
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

-

-

L. v. Drost A
Herm. v. Reysen A
C. Hoffman A
Hk. Bakker A
J.P. Kuenen A
J.C. Sterk A
J. Hanou A
C. Elders A
Wed. P.A. Mabé A
J. Nieuwenhuyzen A
J. van Geuns Jr. A
Iz. v.d. Tholl A
Abr. Broos A
M. Blikman Vvr
M. Schraders Vvr
J. v.d. Linde Vvr
E. Fiddelaar Vvr
M. Lasschuit Vvr
E. Grevenbroek Vvr

NG TC
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

42 Het aantal actieve leden in deze periode is vastgesteld op basis van de ledenlijst in Hanou
1993, 45-46 en de cartotheek van de logeleden die zich bevindt in de bibliotheek van het
Cultureel Maçonniek Centrum `Prins Frederik' in Den Haag.
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Namen

NG TC Namen

Herm. Broos A
H.D. Kruseman A
H.S. Brink A
M.N. Beets A
Wed. H. v. Hees Wagtel A
Subtotaal

+

+
+
+

M.C. Zurendonk Vvr
S. Popta Vvr
Steven Mons D
David Veen D

NG TC

-

+

+

+

9

26

+

6

15

Totaal

Heelmeester; V = Vroedmeester;
Vvr = Vroedvrouwen; D = Drogisterijen.

Tabel 6 MD = Medicinae Doctor; H =
A = Apothekers;

Van de negen doktoren komen er acht in het hele corpus voor (89%), en maar vier in de
Arntzenius-lijst (4 5%). Bij de negen heelmeesters ligt de score lager: slechts drie hebben
ooit ingetekend (33 %), en maar een (Ii%) komt op de Arntzenius-lijst voor. Bij de
apothekers is de verhouding tussen de Arntzenius-lijst en het totale corpus wat gunstiger: dertien van negentien zijn in het totale corpus terug te vinden (68%), terwijl er
slechts drie op Arntzenius hebben ingetekend (16%). Van de vroedvrouwen zien we
geen enkele naam terug in het corpus namen, de namen van de twee mannelijke drogisten beide wel (1oo%). David Veen had blijkbaar klandizie van Arntzenius gehad (5o%).
ECONOMISCH: NEDERLANDSCHE HUISHOUDELIJKE
MAATSCHAPPIJ
Van de in 1 77 8 opgerichte Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij bestaat een
Algemeene naamlijst der leden voor het jaar 1827 . 43 Ook de leden van de Haarlemse
afdeling worden opgesomd. Van de 6o Haarlemse leden blijken er 33 op de Arntzenius-

lijst te staan, terwijl 5o leden in het totale corpus voorkomen. Dit geeft een verhouding
van 55% : 84%.
BALANS EN PERSPECTIEF
Wie zich beperkt tot een enkele vaklijst of een enkele lokale lijst kan geen valide conclusies trekken over het reële boekenkopende publiek in een stad. Het gevaar bestaat bij
een beperking tot een of slechts enkele lijsten, dat de potentiële intekenaar geen affiniteit met de persoon, de gebeurtenis of het onderwerp heeft. Daarmee valt een groot
deel van het werkelijke leespubliek weg. Het is derhalve een uitgemaakte zaak, dat
alleen zoveel mogelijk beschikbare naamlijsten samen over een wat langere periode
enig inzicht kunnen bieden in het aanwezige leespubliek. Alleen een geïntegreerd cor43 Zie:

Algemeene Naamlijst der leden van de Nederlandsche huishoudelijke Maatschappij

voor het Jaar 1827. Haarlem 1827. De lijst geeft de situatie voor 1826 weer en is, hoewel niet
uit de desbetreffende periode, bruikbaar, aangezien ze vrijwel alle namen uit de periode
182o-1825 bevat.
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pus van intekeningen biedt de mogelijkheid enige patronen in de manier, de aard en de
omvang van intekening door een lokaal leespubliek te ontdekken. Maar ook daarbij
dient de basis breed genoeg te zijn en de onderzochte pe ri ode ruim genomen. Als het
totale corpus Haarlemmers in ogenschouw wordt genomen dan constateren we, dat er
in de pe ri ode 1820-1825 449 Haarlemmers op een of meer boeken hebben ingetekend.44
Zou alleen de Arntzenius-lijst gebruikt zijn, dan waren slechts 1 49 van de 449 intekenaren zichtbaar geworden: 33 %. Percentages in deze orde van grootte geven aan de lokale
naamlijst als bron voor lezersonderzoek weinig basis. Het toeval blijkt hier bovendien
een te grote rol te spelen; hadden we de naamlijst van V. Loosjes, Gedenkschriften
(82 4boe) als uitgangspunt genomen, dan zou met 2 9 2 Haarlemse intekeningen het percentage achterhaalde namen al beduidend hoger hebben gelegen: 65%. Wanneer de
scores met betrekking tot het totale corpus worden bekeken, dan blijkt er in v rijwel alle
gevallen een aanzienlijk hoger percentage te behalen, in enkele gevallen zelfs i00%, en
bij Democriet bijna Zoo%. De o% score bij de vroedvrouwen is verklaarbaar uit het feit
dat vrouwen nooit als hoofdintekenaar fungeren, tenzij ongetrouwd, weduwe of van
stand:
NG TC
Katholieke geestelijken
Hervormde predikanten

0%

60%

NG TC
Waalse predikant

100% 100%

60%

100%

Diakenen

22% 46%

Doopsgezinde predikanten 100%

100%

Onderwijzers

38% 75%

Democriet

77%

97%

Stadsregering

80% 94%

Vicit Vim Virtus

40%

86%

Medicinae doctores

45% 89%

Heelmeesters

11%

33%

0%

0%

Apothekers

16%

68%

Drogisten

50%

100%

55%

84%

Vroedvrouwen

Ned. Huishoudelijke
Maatschappij

Tabel 7 Overzicht van de confrontaties. NG = Nagelaten gedichten; TC = Totale corpus.

Hoe diep de boekintekening in de sociale piramide doordringt, laat zich niet eenduidig
vaststellen. Duidelijk is wel dat personen met een vrij beroep zoals dokter of advocaat,
leden van de stadsrege ri ng en de protestantse predikanten goed tot zeer goed scoren. In
de diffuse groep van kooplieden en winkeliers is het moeilijk te bepalen of het gaat om
kleine neringdoenden met een winkel of om rijke kooplieden.45 Gezien de hoge score bij
de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij zullen vooral de wat rijkeren daar lid
44 Een uitbreiding met de naamlijst uit J.C. Beijer, Gedenkboek van Neerlands watersnood,
in Februarij 1825.'s-Gravenhage 1826, waarvoor de intekening al in 1825 startte, geeft twee
nieuwe namen ten opzichte van het huidige corpus Haarlemmers. De Boertige reis door
Europa van A. Fokke Simonsz. eveneens: Herm. Broos—we zien hem in het overzicht van de
medische stand (tabel 6) als apotheker—en J.A.B. Hessig.
45 Zie voor dezelfde problematiek: H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie.
De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849. Leiden 1995, 86.

115

DE `NAAMLIJST DER INTEEKENAREN'

van zijn geweest. Wat zich aftekent aan beroepen in de categorie van diakenen is in dit
opzicht wellicht indicatief. Op de beide notarissen en de rechter na zijn de smalle
middenstand en de ambachtslieden goed vertegenwoordigd. Van de 21 middenstanders
tekenen dertien op geen enkel boek in. En van de acht die wel intekenen zijn er drie
alleen te vinden zijn in de naamlijst van 82 4boe en d ri e anderen hebben op nog één
ander boek ingetekend. Vermoedelijk zullen we het grootste deel van deze namen in de
lage middenstand kunnen vinden. 46 Het blijft een handicap dat de naamlijsten niet van
alle personen een `qualiteit' vermelden. Enkele steekproeven—bij de namen van de
diakenen is geprobeerd van ieder het beroep te achterhalen—geven aan dat beroepen
als bierbrouwer (Joh. Nepomuseus van den Broek), metselaarsknecht (P. Bruijne),
horlogemaker (Jan Cloribus), koster (Dirk Cordoes), steenhouwer (Dirk Doeglas),
kaarsenmaker (Hendrik Boom) of vernisfabrikant (Joh. de Breuk Jr.) nogal eens worden weggelaten.47 De administratieve en publieke functionarissen komen veelvuldig
voor evenals de vrije beroepsbeoefenaren en de onderwijzers. Mogelijk dat bij de laatste
groepen hun beroepsvermelding samenhangt met enigerlei vorm van reclame voor hun
ne ri ng.
Ruim de helft van de 44 9 Haarlemmers blijkt incidenteel in te tekenen (259 = 58%):
zij hebben op slechts één van de 4 2 onderzochte naamlijsten ingetekend. Daarbij is het
opmerkelijk is, dat ook in de groep waarvan op voorhand verwacht zou worden dat
intekening hoog zou scoren, de feitelijke intekening erg laag is. Dit zou erop kunnen
wijzen dat deze vorm van boekaanschaf voor de heersende klasse vermoedelijk minder
A H I
1

259

259

2

95

190

3

44

132

4

13

52

5

13

65

6

10

60

7

4

28

8

2

16

9

4

36

10

3

30

11

1

11

12

1

12

449

891

Tabel 8 A = Aantal maal ingetekend.
H = Aantal Haarlemmers; I = Aantal intekeningen.

46 Uitgebreid prosopografisch onderzoek naar de achtergrond van de intekenaren zal inzicht
geven in wie zich wel en wie zich niet met een nadere aanduiding in de intekenlijst laat
opnemen.
47

Onderzoek naar de beroepen is uitgevoerd aan de hand van de gegevens uit de volks-

telling 1829 en op basis van de overlijdensregisters over de periode 182o-182 9 , aanwezig op het
Gemeentearchief Haarlem.
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onderscheidend werkt dan voor de brede middenstand. Intekening lijkt voor de laatstgenoemde categorie een manier om zich als lezer, of ten minste als participant aan de
cultuur, te manifesteren.
Op twee van de 4 2 lijsten komen de namen voor van 95 Haarlemmers (=21%). Van een
geregeld of regelmatig intekengedrag is bij de Haarlemmers dus geen sprake. Het is een
argument te meer zich niet tot een of enkele lijsten te beperken, maar er zoveel mogelijk
te gebruiken.
Het hoogste aantal intekeningen staat op naam van de hervormde predikant H.
Manger (12x), gevolgd door de instituteur en opvoeder Willem van den Hull (I I x).
Andere frequente intekenaren zijn J.W. Willekes, procureur, J. Jabot die als chef van de
generale secretarie van het provinciaal gouvernement te Noord-Holland te boek staat
en N.J. Steevens, instituteur en directeur van het Stedelijk Instituut. Zij tekenen alled ri e
in op tien werken. Negen titels staan op naam van de heren A. van Bommel (lid van de
raad), Pieter van Lee (nota ri s en procureur), Ab. van den Ende (hoofd-inspecteur
middelbaar en lager onderwijs) en Ab. de Vries (predikant). D.F. Crommelin (wethouder) en W.B. Mulder (instituteur) intekenden in op acht titels. Arntzenius staat
zesmaal genoemd (82ovon, 821gey, 82 3 uij, 82 4 boe, 824oud en 825 P al). 48 Hoewel de
schaal waarop is ingetekend teleurstellend is, kunnen hier zeker geen conclusies omtrent de omvang van het feitelijke individuele boekenbezit getrokken worden. Diverse
incidentele intekenaren blijken op termijn omvang rijke bibliotheken na te laten.49
Uit tabel 9 blijkt, dat de lijst uit de Nagelaten gedichten inderdaad als lokale naamlijst beschouwd mag worden, maar ruimschoots wordt ingehaald door 82 4boe: de Gedenkschriften die naar aanleiding van de Coster-feesten in Haarlem zijn verschenen.
De herdenking was weliswaar een nationale gebeurtenis, maar voor Haarlemmers ook
een lokaal evenement.50 Van de 449 Haarlemse intekenaren hebben 292 particulieren op
dit boek ingetekend (65%). Voor 1 4 2 daarvan blijkt dat het enige boek te zijn waarop in
de periode 1820-1825 is ingetekend, hetgeen betekent dat een derde ( 3 2%) uit het totale
corpus alleen op voorhand voor Laurens Janszoon Coster warm liep. Voor nog eens 74
andere Haarlemmers was het een van de twee boeken waarop zij intekenden (17%).
Dichtkundige of andere letterkundige werken vinden, naast de Bijbel van J.H. van der
Palm (825pal), de meeste aftrek.51
Geen enkele Haarlemse intekening is gevonden in het boekje van M.N. de Vries
over Rekenkunde (822vri), dat vooral bestemd was voor `De Heeren schoolopzieners
in de provincie Groningen', in het sterk lokaal-provinciaal gerichte boek over Zeeland
(824kan), in de Dichterlijke herfstvruchten van A.L. Barbaz (825bar) en in de Epigrammatische anthologie van P.G. Witsen Geijsbeek (821epi).
48 De intekenlijsten op 82 4boe, 824oud en 825pa1 verschenen wat Arntzenius betreft postuum.
49 Zie de catalogi van particuliere boekveilingen in de KVB van W.P. Barnaart van Bergen
(1851), J. Bon (18 42), F. Boogaard (18 78), C. Gerlings (1879) en anderen.
50 In totaal telt de intekenlijst meer dan 2000 namen; het aandeel Haarlemmers bedraagt dus
14,5%
51 Op 825pa1 tekenden 25 49 particulieren in. Het Haarlemse aandeel daarin bedraagt dus
slechts 2,1%.
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Boek
821 epi

H
0

Boek
822aar

H

Boek
3

H

825bee

13
15

822vri

0

822mo1

3

821 gey

824kan

0

824bro

3

824zwi

15

825bar

0

825cha

3

822ock

18

822ath

1

821vis

4

820von

19

824swi

1

825wit

5

820nie

23

824vis

1

822mas

7

823uij

26

825be1

1

821

boe

11

824wei

26

1

823po1

11

824fei

34

825sif

1

824ont

11

823bi1

41

821 sal

2

825hos

12

824oud

43

823cam

2

821bru

12

825pa1

53

824hoo

2

825bud

12

825arn

149

825wig

2

821pen

13

824boe

292

825her

SubTot: SubTot: SubTot:
28
14
14

SubTot: Totaal: Totaal:
891
124
42

Tabel 9 Aantal particuliere Haarlemse intekeningen in de gebruikte lijsten.
Boek = Boektitel; H= Haarlemse particulieren; SubTot: Subtotaal.

De resultaten die via een corpus van naamlijsten zijn te bereiken blijken niet indicatief te

zijn voor boekaankopen in het algemeen. Zoals eerder is opgemerkt, is het aantal boeken waarop ingetekend kon worden slechts een klein gedeelte van het totale aanbod. En
ook de boeken zonder intekening hebben hun weg naar het Haarlemse publiek gevonden. De aard van de boeken waarop een intekening wordt geopend, genereert mogelijk
een zeer specifiek publiek. Zeker bij vakintekening is dit een bekend gegeven. Op
bijvoorbeeld het Woordenboek van droogerijen (825bee) tekenen dertien Haarlemmers in, waarbij dit voor drie personen de enige intekening is. 52 Ook in dat opzicht is
een gemêleerd corpus van lijsten noodzakelijk. Op alle wetenschapsgebieden zijn lijsten aan te wijzen, maar taal- en letterkunde prevaleert, en juist daarin wordt in het
algemeen het hoogste aantal Haarlemse intekeningen aangetroffen. Met de aard van de
bewaardgebleven lijsten hebben we slechts een klein segment van het totale aanbod, en
de vraag is bij welke type boek intekening specifiek is. De indruk nu bestaat dat het een
betrekkelijk willekeurige keuze van de uitgevers is en vooral naslagwerken, poëzie,
gelegenheidsuitgaven en handboeken betreft.

52 Het betreft de apothekers C. Ehrensperger en K. Kaan en de drogist S. Mons. Voor drie
anderen, te weten de apothekers L. van Drost en J. van Nieuwenhuijzen en de medisch dokter
R.T. Koene was dit, naast de intekening op 824boe, de enige intekening.
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Vergelijkingen met andere steden liggen voor de hand. Ze leveren andere, mogelijk
hogere, percentages op, maar om dat vast te stellen zal een groot aantal lijsten verwerkt
moeten worden. Toch zal er altijd een percentage mensen blijven, dat—hoe rijk of
voornaam ook—geen of nauwelijks affiniteit met boeken heeft. Waarschijnlijk is het
Nederlandse intekenende `circuit' in die tijd nog klein, maar de conclusie is dat, kijkend
naar het totale corpus intekenaren, lezend en boekenkopend Haarlem grotendeels in
kaart is gebracht.
Ondanks het feit dat er verschillende kanttekeningen zijn te plaatsen bij de naamlijst
als bron voor lokale boekverspreiding, biedt ze, gecombineerd en zo gespreid mogelijk
over de wetenschapsgebieden, een redelijk alternatief bij gebrek aan beter. Daar waar
bronnen voor boekverspreiding onder particulieren ontbreken, geven naamlijsten in
elk geval de mogelijkheid een eerste indruk te k rijgen van de lokale boekenkoper. Dat
we met de lokale intekenaar nog niet de lokale lezer in beeld hebben, is een ander
probleem. Individueel leesgedrag zou echter alleen `aan de hand van egodocumenten,
brieven en dagboeken' te traceren zijn. 53 Dat is bij de Haarlemse schoolmeester Willem
van den Hull, de man die het op een na hoogste aantal intekeningen op zijn naam heeft
staan, in elk geval een illusie. In zijn vuistdikke autobiografie rept hij in de jaren 18201825 met geen woord over boekintekening, en nauwelijks over zijn leesgedrag. Dankzij
de naamlijsten van intekenaren weten we nu in elk geval wat hij, privé dan wel beroepshalve, de moeite waard vond om op in te tekenen.

53 Zie: Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 33.
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BIJLAGE

820nie = Nieuwenhuis, Gt., Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. Dl. A-B
(Zutphen 1820), dl. C-E (1821), dl. F-J (1822), dl. K-M (1824) en dl. N-Q (1825). Prijs
f 5,30/7,05 per deel.
820von = Vondel, J. van, Dichterlijke werken. Dl. 1 (Amsterdam 1820) en dl. 4 en 5 (Amsterdam 1821). Prijs: f 1,25/1,50 (ordinair papier) en f 1,80/2,10 (velin papier).
821boe = Boer, Francijntje de, Nieuwe dichtproeven. Sneek 1821. Prijs: f 1,50.
821bru = Bruining, G., Algemeen aardrijkskundig woordenboek, naar de nieuwste berigten en
land-verdeelingen. Dl. 1. Rotterdam 1821.
821 epi = Witsen Geijsbeek, P.G., Epigrammatische anthologie of keur van puntdichten uit de
voornaamste en beste Nederlandsche dichters. Verzameld en uitgegeven door -. Amsterdam 1821.
821gey = Biographisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Bijeen verzameld
en uitgegeven door P.G. Witsen Geysbeek. Dl. 1. Amsterdam 1821.
821pen = Penélopé, of Maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd. Dl. 1. Amsterdam
182I. P ri js: f I,25/I,50.
821sa1 = Salomo. Door J.H. van der Palm. 2e dr. Dl. 2. 's Gravenhage 1821. P ri js: f 3,00/4,00.
821vis = Bloemlezing uit de beste schriften der Nederlandsche dichters van de I3ae tot en met
de 18e eeuw. Door L.G. Visscher. Dl. 1. Breda 1821.
822aar = Aardrijkskundig leesboek tot uitbreiding der kennis van verschillende volken op den
aardbol. Met 29 platen. Deventer 1822. Prijs: f 7,00/7,50.
822ath = Atheensche b ri even of briefwisseling van een geheimen zaakgelas tigde des konings
van Perzië te Athene, gedurende den Peleponnesichen oorlog, over de geschiedenis,
zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Dl. i. Leeuwarden 1822. Prijs:
f 4,40/4,9o.
822mas = Mastenbroek, Fenna, Zedelijke verhalen uit den bijbel voor vrouwen en meisjes. Dl.
I. Sneek 1822. P rijs: f 2,90.
822mo1 = Moll, A. en C. v. Eldik, Practisch tijdschrift voor de geneeskunde. Eerste jaargang.
Gorinchem 1822. Prijs: f 0,90.
822ock = Ockerse, W.A., A. Kleijn, geb. Ockerse, Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy. Haarlem 1822. Prijs in carton: f 4,50/5,25.
822vri = Vri es, M.N. de, Rekenkunde, of handleiding ter meerdere uitbreiding der arithmetica, Voorzien met een' regel van vieren op de praktijk. Groningen, 1822.
823bil = Bilderdijk, Willem, Mengelpoëzy. Dl. 1. Rotterdam 1823. Prijs: f 1,20/1,50 (postpapier) en f 1,65/1,95 (velinpapier).
823cam = Campagne, P.J., Handboek voor droogisten- en apothekers-leerlingen. Tie1,1823.
P ri js: f 4,25/4,80.
82301= Pólitz, K.H.L., Wijsgeerige en staatkundige geschiedenis der wereld. Vert. P.G. Witsen Geijsbeek. Dl. i Amsterdam 182 3 . P rijs: f 3,75 (schrijfmediaan) en f 4,50 (drukmediaan).
823uij = Uijlenbroek, P.J., Kleine dichterlijke handschriften. Nieuwe beknopte uitgave. Dl. i.
Amsterdam 1823.
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wegen het vierde eeuwgetijde der boekdrukkkunst
Koster, van stadswege gevierd te Haarlem den io en 11 Julij

824boe = Loosjes, V., Gedenkschriften
door Lourens Janszoon

182 3 . Bijeenverzameld door -. Haarlem 182 4 . P ri js: f 5,86/7,80 (drukmediaan met
ordinaire platen) en f 8,90 (op schrijf-velinpapier met proefdrukplaten).
824bro = Broek, L. v.d.,

Leerredenen

op

alle zon- en feestdagen van het jaar. Dl.

2. Alkmaar

1824. P ri js: f 1,50/2,00.
824fei = Feith, Rhijnvis, Dicht-

en prozaïsche werken. Dl. 6. Rotterdam 182 4 . Prijs per deel:

f 1,20/1, 5 0 (ordinair papier) en f 1,65/1, 9 5 (velinpapier).
824hoo = Hoonaard, W. van den, Geschiedkundige en topografische beschrijving van

pen Hillegersberg en Bergschenhoek.

de dor-

Rotterdam 182 4 . Prijs: f 1,80/2,00.

824kan = Kanter, J. en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland. Middelburg 1824.
Prijs: f 6,05/6,90.

Het vijfde halve eeuw feest over het ontzet der stad Leijden in den Jare
574,
Plegtig
gevierd den 3 e. en Oen October 182 4 . Leijden 182 4 . P ri js: f 3,00/3,60.
1

824ont = Roemer, J.,

Chronologisch handboek van de geschiedenis der
staten. Haarlem 182 4 . Prijs: f 3,00.

824oud = Oudemans, A.C.,

voornaamste

een kunststuk, verbeeldende een volledigbewehemels-gestel. Uitgedacht en vervaardigd door Eise Eisinga. 2e verm. dr. Fra-

824swi = Swinden, J.H. van, Beschrijving van
gelijk

neker 1824 . Prijs: f 3,30/3,90.
824vis =

Nieuwe bijdragen ter bevordering van de kennis en verbetering van den eeredienst,
het leeraarsambt en kerkelijk bestuur. Verzameld en uitgegeven door H.W.C.A. Visser. 1(1824) en 2 (1824). Zutphen 1824.

824wei = Weiland, P., Kunstwoordenboek.'s-Gravenhage 182 4 . Prijs: f 9,80.
824zwi = Haren, Willem en Onno Zwier, Dichterlijke werken. Dl. 2. Amsterdam 182 4. Prijs:
f 1,25/1, 5 0 (ordinair papier) en f 1,80/2,10 (velinpapier).
825arn = Arntzenius, R.H.,

Nagelaten gedichten.

Dl. 2. Haarlem 1825. P ri js: f 3,60/4,50.

825bar = Barbaz, A.L., Dichterlijke herfstvruchten. Amsterdam 1825. Prijs: f 3,00.
825bee = Beets, M.N., Woordenboek

van droogerijen. Amsterdam 1825. Prijs: f 5,871/2.

825be1 = Bellamy, J. en eenigen zijner kunstvrienden, Proeven voor het verstand en het hart.
3e dr.. Dl. 1. Rotterdam 1825. P ri js: f 2,40.
825bud = Hergenrother, J.B.,

Opvoedingsleer in den geest des christendoms, Een handboek
en opvoeders. Vertaald door D. Budding. Eerste stuk.

voor schoolonderwijzers

's-Gravenhage 1825. Prijs: f 1,80/2,20.
825cha = Chateaubriand, F.A. de, De martelaren, of

de zegepraal van den christelijken gods-

dienst. Dl. 2. Leijden, 1825.
825her = Hermbstadt, S.F.,

Algemeene schets der technologie.

Uit het Hoogduitsch vertaald

onder opzigt en met aanmerkingen van J.A. Uilkens. Amsterdam 1825. 2 dln. P ri js:
f4,5o.

Het vijfde halve eeuwfeest van de stichting der Hooge Schole, te Leijden,
in den jare 15 75 , gevestigd, Plegtig gevierd op den Ben Februarij 1825 en volgende

825hos = Roemer, J.,

dagen. Leijden 1825. P ri js: f 3,60.
825pal = Palm, J.H. van der, Bijbel, bevattende alle

de boeken des ouden en nieuwen ver-

bonds. Leyden 1825.
825sif =

Sifflé, A.F.,

Gedichten. Middelburg 1825. Prijs: f 1,50/1,90.

825wig = Wigand, Justus Hein ri ch, De geboorte van den mensch, physiologisch-diaetetisch en
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pathologisch-therapeu ti sch beschouwd, etc. Dl. 2. Vertaald door C. van Eldik. Amsterdam 1825. P rijs: f 3,75/4,60.
825wit = Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlansche geschiedenis. Door
P.G. Witsen Geysbeek en G. Engelberts Gerrits. Dl. i. Amsterdam 1825. P rijs:
f 4,271/2/4,80.
Waar p rijzen achterhaald konden worden, zijn ze vermeld. Het betreft de prijzen die bij intekening/na intekening betaald moesten worden. Wanneer slechts één bedrag vermeld wordt, betreft
het de intekenprijs.
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W. VAN DER MOLEN

EEN NEDERLANDSE ZAKENMAN
INDE JAVAANSE LETTEREN
DANIËL HARTEVELT (1824-1896)
EN DE JAVAANSE PERS'
an het monopolie op de drukpers dat de Vereenigde Oostindische
Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw in de Indonesische
archipel had, kwam in de negentiende eeuw maar aarzelend een eind.
De enige drukpers die er was, in Batavia, was overgegaan in handen van de uiteindelijke opvolger van de VOC, de Nederlands-Indische regering. Gedurende de eerste
twee decennia van de negentiende eeuw bleef deze de enige in heel Nederlands-Indië;
pas later kwamen er meer. Op deze persen werd zelden iets van betekenis gedrukt, en al
helemaal weinig ten behoeve van het Javaanse publiek.
In 18S4 kwam hie ri n verande ri ng. In dat jaar ri chtte Daniël Hartevelt een drukpers
op in Solo, in Midden-Java, speciaal om er Javaanse teksten mee te drukken. 2 Deze
Hartevelt had van huis uit weinig affiniteit met de Javaanse cultuur en literatuur: hij was
handelaar in edelstenen en in wat verder op zijn weg kwam, maar hij kende geen Javaans. Hartevelt was de zoon van een Nederlandse belastingambtenaar en vertrok in
184 2 zonder geld op goed geluk naar Indië. Daar maakte hij voorspoedig car ri ère bij de
firma Oliphant en Co, een in Semarang gevestigde winkel voor Europese waren annex
boekhandel en uitgeverij. Hij begon er als bediende maar werd al spoedig in de zaak
opgenomen en eindigde als enige eigenaar. In 1858 keerde hij terug naar Nederland om
van het in Indië verdiende geld te gaan rentenieren. Hij vestigde zich in Leiden. Hij nam
actief deel aan het openbare leven en schreef enige romans.'
Hartevelts zaken hadden hem in 1851 in aanraking gebracht met het hof van Solo,
een kennismaking die beide partijen beviel en tot een bloeiende relatie leiden zou. Nu
woonden er in deze tijd in Solo een paar beroemde javanici: C.F. Winter senior, de
leermeester van alle Nederlanders die Javaans wilden leren, Gericke, die in opdracht
van het Nederlands Bijbelgenootschap aan een Javaanse bijbelvertaling werkte, en Cohen Stuart, die zich verdiepte in de Javaanse kalender. Het contact met deze geleerden

A

1 Ik dank B. Arps, B. Dongelmans, K. Korevaart en E. Wieringa voor hun commentaar.
2 Koloniaal verslag (1855), 63.
3 Zijn leven en werk zijn beschreven in: R.S. Tjaden Modderman, `Levensbericht van Daniël

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen van 1 8 9 6- 1 89 7. Leiden 1897,
Hartevelt', in: Levensberichten der afgestorven medeleden van

65-I16.
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opende nieuwe perspectieven. Hartevelt begreep dat hun wensen en plannen om Javaanse teksten uit te geven steeds op het praktische probleem stuitten dat er dicht bij
huis niet gedrukt kon worden en dat alles naar Batavia, of nog verder weg, naar Nederland, moest.' Hier lag een kans voor de zakenman. In de woorden van Hartevelts biograaf:
De overtuiging drong zich aan hem op dat de Javaan met zijn eigenaardige beschaving, zo
hemelsbreed verschillend van de westersche, veel meer belangstelling verdiende dan hem tot
dusverre te beurt viel, en dat er voor ons op het schoone eiland nog iets beters en hoogers te
doen viel dan handel d rijven en koffie planten.'
Als hij Solo een drukkerij zou bezorgen, zou dat met deze heren, en gegeven zijn
contacten met hoge Javanen, een vruchtbare en volstrekt unieke combinatie opleveren.
Wilde de drukkerij er komen, dan moest er wel een aantal problemen opgelost
worden. Het drukken en uitgeven zelf was geen probleem. Hartevelt had het vak geleerd in de tijd dat hij voor de firma Oliphant in Semarang werkte.' De financiën waren
waarschijnlijk wel een struikelblok. Hij had de drukkerij van Oliphant in 18 48 overgenomen maar zijn schuld nog niet afbetaald. Verder was het lastig--om het diplomatiek te formuleren—dat er niet zo maar gedrukt kon worden in Nederlands-Indië: daar
was toestemming van de gouverneur-generaal voor nodig, en die was daar spaarzaam
mee. Niettemin had Hartevelt vertrouwen in de toekomst. In 185 3 vertrok hij voor een
grote reis naar Europa, om inkopen te doen voor zijn Solose cliënten en een drukpers te
regelen. In 185 4 kreeg de zaak zijn beslag. In april betaalde Hartevelt de laatste termijn
aan Oliphant af.' Hij vroeg en kreeg toestemming voor het oprichten van zijn drukkerij, en ging meteen aan de slag. Omdat hijzelf nog in Europa verbleef, trad zijn broer
Abraham Hartevelt op als hoofd.8
Enige moed kan Hartevelt niet ontzegd worden. Er bestond natuurlijk een publiek
van geletterde Javanen, en het medium van de druk was niet nieuw meera Maar de
boeken die dat publiek las, waren handgeschreven boeken. De in het Javaans gedrukte

4 Idem, 83.
5 Idem, 82.
6 Idem, 78.
7 Idem, 81.
8 Idem, 81, 83. De drukkerij werkte onder de naam `Hartefèl kaliyan Sadhèrèkipun'
(Gebroeders Hartevelt).
9 Wie er konden lezen en schrijven in de Javaanse maatschappij vóór de twintigste eeuw, is
nog nooit onderzocht. Wel is bekend dat de Javanen een lange schrijftraditie bezitten van meer
dan duizend jaar. Deze werd in stand gehouden niet alleen aan de hoven maar ook op het
platteland, zo valt af te leiden uit de vindplaatsen en colofons van allerlei handschriften. De
populaire opvatting dat de Javanen analfabeet waren voor de invoering van westers onderwijs,
heeft betrekking op het Latijnse schrift.
De geschiedenis van het gedrukte Javaanse boek is evenmin een intensief bestudeerd
onderwerp. Alleen over de ontwikkeling van de Javaanse drukletter is iets geschreven, in
W. van der Molen, Javaans schrift, Leiden 1993. (Semaian, 8), 75-87.
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teksten die er waren, mikten gezien hun vormgeving, Nederlandse vertaling en plaats
van publicatie op een Nederlands publiek; de eerste van deze boeken waren verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap of overdrukken daarvan. Het gaat dus wat ver
om te veronderstellen dat de Javanen inmiddels vertrouwd waren met het verschijnsel
van gedrukte teksten; als Hartevelt wilde dat ze zijn producten gingen kopen, zou hij
nog heel wat moeite moeten doen. En er waren nog meer problemen. Hoe dacht hij zijn
klanten te bereiken? Boekwinkels waren er nog niet of nauwelijks, media om te adverteren evenmin. Was de hele onderneming niet een beetje voorbarig?
Ook voor al deze problemen vond Hartevelt een oplossing. Om zich van de afname
van zijn producten te verzekeren richtte hij zich op het uitgeven van seriële werken; dus
van publicaties waarop men zich kon abonneren en waarvan de vertrouwdheid op een
gegeven moment voor zichzelf zou gaan spreken. Achtereenvolgens lanceerde hij een
almanak, een krant en een tijdschrift. Teneinde de aandacht van het publiek te trekken
bracht hij strooibiljetten en proefnummers uit; tegelijkertijd beperkte hij zo het risico
want als de belangstelling tegenviel, kon hij altijd nog stoppen. Voor de distributie was
het een gouden greep dat Hartevelt de medewerking van de residenten wist te verwerven; hij had hiermee in één klap een uitgebreid netwerk van verkooppunten gerealiseerd. Het is een fout in zijn strategie geweest dat hij dit netwerk alleen benutte voor de
verkoop van de almanak; de krant werd per post aan de abonnees verstuurd maar heeft
nooit de oplage bereikt die nodig was om er financieel uit te springen.10
ALMANAK
Nadat de drukkerij geregeld en de toestemming verkregen was, liet Hartevelt er geen
gras over groeien. Hoewel het jaar 185 4 al voor een groot deel verstreken was, bracht
hij toch een almanak voor dat jaar uit." Deze almanak, op zijn Javaans `serat pananggalan' geheten, was in alle opzichten wat een almanak moet zijn: dun, goedkoop, nuttig, en
gemakkelijk verkrijgbaar. Hij telde 5o bladzijden, in een handzaam formaat van 21, 5 x
1 4 cm. Hij bevatte de Javaanse, islamitische, Chinese en Nederlandse kalender overzichtelijk in kolommen naast elkaar, op zo'n manier dat de gebruiker snel de gewenste
dag of datum kon opzoeken volgens de kalender die hij gewend was, maar ook in één
oogopslag de corresponderende dag of datum op de andere kalenders kon zien. Bovendien was er nog een kolom waarin de feestdagen van al deze kalenders aangegeven
stonden, met inbegrip van de verjaardagen van hunne hoogheden de koning, de susuhunan en de sultan. Het papier was weliswaar niet van de beste soort maar, zo meldt de
folder (gedrukt op dezelfde papiersoort en in hetzelfde formaat als de almanak), de
10 D. Hartevelt, Circulaire. Soerakarta 1856. Het enige exemplaar van deze Circulaire dat ik
ken, bevindt zich in de collectie van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, ingebonden in het
daar aanwezige exemplaar van de Bramartani.
11 Hartevelt liet de almanak zelfs in 185 3 beginnen. Dit komt omdat hij het islamitische jaar
als uitgangspunt nam. Het islamitische jaar dat met 185 4 correspondeert, was begonnen op
4 oktober 18 53 en eindigde op 2 3 september 185 4 . Vanaf de derde almanak, voor het jaar 1856,
gold het Europese jaar als uitgangspunt.
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almanak is al voor acht `wang' te koop. 12 Diezelfde folder had ook al laten weten voor
wie de almanak bedoeld was: voor Javanen, Maleiers, Arabieren en Chinezen. Voor
iedereen dus, zouden wij zeggen, maar voor de zekerheid zette Hartevelt er nog `en
dergelijke' bij. De folder maakt trouwens duidelijk dat de almanak niet alleen een kwestie was van `voor' maar ook van `door': wie fouten ziet, late het weten (onkosten worden
vergoed). Zo creëerde Hartevelt een betrokkenheid die de drempel om volgende afleveringen te kopen alleen maar kon verlagen.13
De serat pananggalan week uiterlijk behoorlijk af van de boeken waaraan het Javaanse publiek gewend was. Niettemin was de almanak zo succesvol dat hij jaar op jaar
kon verschijnen, tot in de twintigste eeuw. 14 Dit betekent dat een groot publiek vanaf
185 4 geconfronteerd werd met nieuwigheden als druk en titelpagina—en ze accepteerde. Gaandeweg kwamen daar meer dingen bij. Kende de almanak voor 185 4 überhaupt
geen paginanummers, in de volgende almanak waren de bladzijden genummerd zoals in
Europese boeken, dus met een cijfer op de voor- en achterzijde van elk blad (in plaats
van één paginanummer voor twee tegenover elkaar liggende bladzijden). In het daaropvolgende jaar waren de Javaanse cijfers voor de bladzijnummers vervangen door
Europese cijfers, met voorin een verklarende tabel. Zo verwijderde het Javaanse boek
in zijn nieuwe gedaante zich steeds verder van zijn traditionele vorm.
Ook qua inhoud vertegenwoordigde de almanak iets dat de Javanen niet kenden—
wat wel bestond, was een soort van eeuwigdurende kalenders, maar geen uitgeschreven
kalenders op jaarbasis—en ook daar was er sprake van geleidelijke vernieuwingen die
maakten dat de serat pananggalan hoe langer hoe meer ging lijken op wat het Europese
publiek onder een almanak verstaat: een min of meer omvangrijk boekwerkje waarin de
tijdrekening maar één onderdeel is, naast wetenswaardigheden over de meest uiteenlopende onderwerpen en niet te vergeten verstrooiende lectuur. Aan de sobere tabellen
van de eerste Javaanse almanak werd in de volgende allerlei informatie over de verschillende tijdrekensystemen toegevoegd, zoals over het begrip `dag', dat voor de Javanen iets anders inhield dan voor de Nederlanders. Twee jaar later, in de almanak voor
1857 , kwam er een hoofdstuk over goede en slechte dagen bij.
Was dit allemaal nog in de sfeer van de kalender, het jaar daarop stelde de serat
pananggalan zijn pagina's voor het eerst open voor een verhalende tekst: zes bladzijden
uit de geschiedenis van de Pandawa's en Korawa's, met aan het slot de aankondiging dat
het verhaal vervolgd zou worden in de almanak voor 1859. Het was overigens geen

12 Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel acht wang is.
13 De folder kondigt twee soorten almanakken aan, een met het Javaanse en een met het
Europese jaar als uitgangspunt, die naast elkaar te koop zullen zijn. Ik heb geen bewijzen
gevonden dat dit ervan gekomen is. De beide series waarover respectievelijk het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en de Universiteitsbibliotheek in Leiden beschikken, suggereren dat ze niet naast elkaar, maar na elkaar hebben bestaan, de eerste in 1854
en 18 5 5, de tweede vanaf 1856. Zie ook noot ii.
14 In 1856 bedroeg de oplage 2690 exemplaren, zoals de uitgever in de Bramartani 2 (1856)
nr. 1 3 (27 maart) vermeldt.
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Folder waamee Hartevelt reclame maakte voor zijn almanak. De folder

ligt als inlegvel in het exemplaar van de eerste almanak uit 185 4, dat in
het bezit is van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde te Leiden. (dd 170).

Twee bladzijden uit de tweede jaargang van de almanak. (Leiden, UB: V 958).
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oorspronkelijk Javaanse tekst: het was de vertaling, in dichtvorm, van de Nederlandstalige inleiding op Cohen Stuarts uitgave van de Serat Bratayuda, die in 186o verscheen.15
Het jaar waarin de serat pananggalan voor 185 9 gedrukt werd, dus 1858, was het
laatste jaar waarin Hartevelt optrad als de uitgever. In dat jaar keerde hij namelijk terug
naar Nederland, na zijn zaak overgedaan te hebben aan een medewerker, een zekere
Van Dorp. 16 Deze zette de uitgave van de almanak voort. Hoezeer de almanak zich een
plaats in de Javaanse maatschappij verworven had, blijkt wel uit het feit dat Van Dorp
het aandurfde naast de gewone editie ook duurdere versies te introduceren, onder andere een luxe-editie op kwaliteitspapier, met goud op snee en in leer gebonden.
TIJDSCHRIFT EN KRANT
Het tijdschrift was het minst succesvol van de drie periodieken. Het heette de Puspita
mancawarni. Het proefnummer verscheen in het begin van 1855, en daar is het bij
gebleven. Het schijnt bedoeld te zijn als een soort van Javaans leeskabinet, dat één keer
in de twee maanden zou verschijnen onder redactie van Gustaaf Winter, een zoon van
de bovengenoemde C.F. Winter sr. Het proefnummer telde dertien bladzijden." Wat
e ri n gestaan heeft, is mij niet bekend; ik heb geen exemplaar kunnen achterhalen, en de
naam is ook weinig verhelderend (`Veelkleurige bloemen'). Volgens Adam bevatte het
een uitvoerige uiteenzetting over de plannen van de redactie, gevolgd door een verhaal
over recente gebeurtenissen in Algerije.'8
Beter verging het de krant, de Bramartani (`Alom berichtgevend').' 9 Het proefnummer, dat in januari 1855 verscheen, leverde zoveel reacties op dat Hartevelt tot
geregelde publicatie overging. Hij besefte dat een krant voor de meeste mensen een
nieuw verschijnsel was. Daarom bevatte het proefnummer een vrij lang stuk waarin
Hartevelt uitlegde wat de bedoeling was. Twee sleutelbegrippen, die telkens terug15 A.B. Cohen Stuart, Brátá-Joedá, Indisch Javaansch

heldendicht. Batavia 1 86o. (Ver-

handelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 2 7 en 28).
16 Tjaden Modderman, `Levensbericht', 97 . Onder G.C.T. van Dorp groeide het bedrijf uit
tot een uitgeverij annex boekhandel met filialen in tal van grote plaatsen in Nederlands-Indië.
17 J.A. van der Chijs, Proeve

eener Ned. Indische bibliographie (1659-18 7o). Batavia 1875.

(Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 37), 249;
J. Pijnappel, `Overzigt van den staat en de werkzaamheden des Instituuts, gedurende het jaar
1854/1855', in: Bijdragen tot

de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië 4
Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 1 7 (1855) nr. 1, 336-340,

(1856), v-xiv, m.n. xiii; `Varia', in:
m.n. 340.

18 Ahmat B. Adam, The vernacular press and

the emergence of modern Indonesian con-

sciousness (1855-191 3). Ithaca, New York 1995, 17.
19 Zo vertaalde G.W.J. Drewes de titel. Zie zijn artikel: `De strijd om de persvrijheid en de
oudste inlandsche couranten', in: Koloniale Studiën 18 (1 934),1-3 6, m.n. 2 9 . De Universiteitsbibliotheek in Leiden bezit een compleet exemplaar van de krant, in 1861 geschonken door
uitgever Hartevelt. In een begeleidende brief (ingeplakt in dit exemplaar) sch ri jft hij aan G.
Pluygers, de directeur van de bibliotheek: `Eene complete jaargang over 1856 van de Bromartanie is zeker eene zeldzaamheid, want de abonnenten hebben waarschijnlijk hunne exempl:
niet bewaard en zij kan wel eene cu ri ositeit worden.'
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keren, zijn de woorden `nut' en `genoegen' (`faédah' en `sengsem'). Nuttig was de krant
vanwege de informatie die erin stond. Als medium van informatie zouden berichten en
advertenties dienen. Dit laatste was iets wat de Javanen nog niet kenden; het was zelfs zo
nieuw dat er nog geen woord voor was. Hartevelt gebruikt de uitdrukking `panyuka
khabar', `annonce'. Zijn definitie is niet helemaal vrij van eigenbelang (`een vrijwel
kosteloze, zeer effectieve manier van informeren') maar hij wilde de lezers dan ook
overhalen om te gaan adverteren. Een paar concrete voorbeelden maakten duidelijk hoe
ze zich dat moesten voorstellen (`stel dat iemand de bruiloft van zijn kind wil vieren, een
nieuwe winkel opent...', compleet met gefingeerde advertenties). Onder berichten
waren te verstaan: aankondigingen van venduties, familieberichten, nieuws over landbouw en industrie, officiële aankondigingen en ambtelijke mutaties. Natuurlijk was de
krant, zo ging Hartevelt verder, voor goede berichtgeving over wat er zoal op Java en
Madura gebeurt afhankelijk van de hulp van de lezers; berichten over ware gebeurtenissen werden graag ingewacht (maar plaatsing bleef ter beoordeling van de redactie).
Wat het programma overlaat aan ruimte in dit proefnummer (minder dan de helft),
is gevuld met berichten en advertenties, om de aspirant-lezer alvast een voorproef j e te

129

ta^ll al

p
U1 it17,,t .,lnl e df01 Rn t t,a ^an ^Ln If^C,,l^t 7, ZMI

an

t1 tt7 sCL tt^1Wn11 w nklmtM 1 u, 7 i ,clad
^yanu+^, 7l uJnu111j,in p 17u1411:41 l„`11
LA

1n_nncl

t1+.1Ít1,1t1 .a<ua^nlaLi in«aa„mtm

^,

_I
2I11a''Iy ti 31 T1 ^á11á 'J N)
q 1 7t ffn ten tala,t,lrit Si a.n51 t,Lt, 41n _1

^IiliiMU% 1

a^la Ilu ,°aam,2.^^s,f)°tll.nnkTlam6n.
1
i101 IIIIUj1,l.,>°II1•,i1 4tllllak 0.11.10.,M?

-p

1J^,^t^,aG, amtJilxna^lta7u_a °,t i'n,:r,l'
t7,K

i1

; I IlitrM _,1„ 1 LY, 7 ;^Á idI lAa 1A ^ LT17 ta MI r Gá11Jt^,

EEN NEDERLANDSE ZAKENMAN IN DE JAVAANSE LETTEREN

geven. Berichten zijn bijvoorbeeld dat op 6 janua ri (het proefnummer is van 25 januari)
een overeenkomst is gesloten tussen de overheid en de heren Chaulan en Deleman in
Batavia voor het maken van ijs (`gestold water'). Op 2 januari is het Ame rikaanse schip
de Dolphin na een reis van 9 5 dagen aangekomen in Batavia, met 600.000 pond ijs (in de
hoop `dat daar na de reis nog de helft van over zou zijn'). Op 20 december 185 4 is de
vrouw van de Javaan Jaga helaas bij het baden in de Angke (een rivier die door Batavia
stroomt) meegesleurd; `het lijk is tot op heden nog niet gevonden'. In het Australische
Melbourne heeft op 7 november 185 4 een moord plaatsgehad in `de kampung Litel
Burek' (Little Bourke, de Chinese wijk20 ). Enzovoorts, steeds een paar regels per bericht. De enige adverteerder in het proefnummer zijn de gebroeders Hartevelt zelf. Zij
d ri jven een soort winkel van Sinkel met sch rijfbenodigdheden, sieraden, kompassen,
dubbele verrekijkers voor dichtbij en veraf (`onder gelijktijdige vergroting van het
object'), de eerste en tweede jaargang van de Javaanse almanak (hier niet serat pananggalan maar serat almanak genoemd); tevens kan hun pas uitgebreide drukkerij snel
en goedkoop drukwerk leveren.
Uiterlijk week de Bramartani evenals de serat pananggalan in alle mogelijke opzichten af van wat de Javaanse lezers gewend waren: de verdeling van de tekst in twee
kolommen, de onderverdeling in alinea's, paragrafen en rub ri eken, de kopjes boven de
paragrafen en rubrieken. Alleen deed de kop van de krant, met de naam en informatie
over de datum van verschijnen en advertentieprijzen, in zijn opmaak denken aan de
openingspagina's van Javaanse handschriften (al moet het weer even wennen zijn geweest dat de tekst op de voorkant van het eerste blad begon, niet op de achterkant), en
ook de afmetingen (33 X 21 cm) waren vertrouwd. Zeker vertrouwenwekkend was dat
de vorst van Solo blijkbaar achter de krant stond, want die had de naam bedacht.21
Op 2 9 maart 1855 kwam het tweede nummer uit; vanaf die datum verscheen het blad
één keer per week (kranten kwamen in het midden van de negentiende eeuw meestal
nog niet iedere dag uit, ook in Nederland niet). Het telde vier bladzijden, en dat is nooit
meer geworden in de twee jaar dat het bestaan heeft. Een abonnement kostte 12 rupiyah
résepis per jaar; voor dat bedrag werd de krant thuisgestuurd. 22 Op het hoogtepunt
waren er 320 abonnees. De meesten woonden in Midden- en Oost-Java, maar de krant
ging ook naar Madura, en zelfs in het verre Banten (West-Java) zaten lezers."
Toch ging het niet goed. Dat moet Hartevelt wel in de gaten hebben gehad toen hij
medio 1855 uit Nederland terugkeerde in Indië, maar waarschijnlijk heeft hij de ontwikkelingen eerst nog een tijdlang willen aanzien. Het spande er namelijk net om of hij
wel of niet uit de kosten komen zou. Hij had uitgerekend dat hij met een bestand van 34o
abonnees quitte zou spelen, dus maar twintig meer dan hij er had. Maar het werden er
niet meer; integendeel, toen het nieuwe jaar aanbrak, lieten de abonnees hem massaal in
20 Mondelinge informatie van dr. C. Coppel, Melbourne.
21 Bramartani I (1855) nr. 1 (25 januari).
22 Deze prijs komt overeen met die van een jaarabonnement op het Semarangsch Adverten-

tie-blad in 1855: f 12,- voor Semarang en f 1 4,— daarbuiten. Het Semarangsch Advertentieblad telde eveneens vier bladzijden en verscheen eveneens één keer per week.
23 Bramartani 2 (1856) nr. 12 (20 maart).
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de steek. Van de 320 maakten maar liefst zo'n 200 hun abonnementsgeld niet meer over.
Zo kon geen krant bestaan. Maar van opgeven wilde Hartevelt nog niet weten; daarvoor
was de onderneming hem intussen te dierbaar geworden. Hij heeft op verschillende
manieren geprobeerd het tij te keren: betere verspreiding, aantrekkelijker inhoud, aanmaningen. Maar het hielp allemaal niet. Uiterste termijnen werden alleruiterste termijnen, zonder dat het geld binnenkwam. Op zijn vraag wat het publiek dan wilde, kwam
niet één antwoord. Een poging tot verbetering van de distributie van de krant, via de
residenten die ook zijn almanakken verkochten, had evenmin succes. Ook de nieuwe
rubriek `wetenschap', die in de loop van 1856 van start ging, kon de Bramartani niet
redden.
In december 1856 viel het doek. Tegen die tijd had Hartevelt geen hoop meer dat hij
in staat was de neerwaartse trend om te buigen, daarom besloot hij met het laatste
nummer van de tweede jaargang de uitgave te stoppen. Zakelijk gezien had hij gelijk; de
Bramartani was een bodemloze put, waar hij intussen wel veel tijd en energie in stak.
Toch vraag ik mij af of Hartevelts analyse van de oorzaken, die geleid hebben tot de
ondergang van de Bramartani, volledig is. Ongetwijfeld waren bekendheid en leesbaarheid en dergelijke vatbaar voor verbetering, maar het is een feit dat er acht jaar
later, in 1864 , een nieuwe krant van start ging die het zeventig jaar volgehouden heeft,
tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Deze krant heette de Jurumartani.
Wat had de Jurumartani dat de Bramartani niet had? In aanvulling op de door
Hartevelt genoemde oorzaken zie ik nog een verklaring: Hartevelts Bramartani was
geen Javaanse krant; het was een Nederlandse krant. De taal was wel Javaans, maar de
berichten waren voor het grootste deel Europees, over een prins in Duitsland die ging
trouwen, over militaire operaties in de Krim, over de nieuwe gouverneur-generaal,
over referendaris zus die bevorderd was naar bureau zo, kortom allemaal informatie
waar geen enkele Javaan op zat te wachten. Ik neem aan dat dit een reflectie was van de
samenstelling van de redactie: die zou wel eens uitsluitend uit Nederlanders kunnen
hebben bestaan (Hartevelt laat zich daar nergens over uit, ook niet in het colofon van
zijn krant). De situatie bij de Jurumartani is duidelijk: daar zaten ook Javanen in de
redactie, en de berichtgeving was navenant. Niet alleen het lezerspubliek, ook het gouvernement kreeg al gauw in de gaten dat daar wel wat in stond. In 186 9 kreeg dit blad
zelfs een heus proces aan de broek (zoals het een echte krant in die tijd betaamde),
omdat het de malversaties van een politiefunctionaris naar buiten had gebracht. 24 Zover
had de Bramartani het nooit geschopt; de resident had het zelfs nooit nodig gevonden de
afleveringen vooraf in te zien, zoals hij officieel geacht werd te doen.25
De gedachte is vermoedelijk nooit bij Hartevelt opgekomen dat de saaie inhoud een
probleem was. Dat kon ook niet; daarvoor stond hij te ver van de Javaanse wereld af.
Hoe groot die afstand was, blijkt uit het eenvoudige tafereeltje dat Hartevelt de Javanen
een keer voorhield om de stimulerende werking van krantenlectuur duidelijk te maken:

24 Drewes, `De strijd om de persvrijheid', 3o.
25 Tjaden Modderman, `Levensbericht', 93.
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Stel de Bramartani heeft het over één of andere streek of stad op Java waar de lezer nog nooit
van gehoord heeft. Dan is dat een regelrechte aansporing om de atlas erbij te pakken, om uit
te zoeken waar die plaats precies ligt. Welnu, zo iemand is dan toch bezig om aard rijkskunde
te leren? En zo hoort het ook, om je een voorstelling te kunnen maken van de plaats waar de
persoon woont over wie je aan het lezen bent."
Dit is naar het leven getekend. Hartevelt zat dan ook al zo'n tien jaar op Java, dus hij
wist wel wat de gemiddelde Javaan aan atlassen en encyclopedieën op zijn boekenplank
had staan. Onbeg ri jpelijk eigenlijk, dat niemand geantwoord had op de vraag wat er
dan wel in de krant moest.
Hoe wereldvreemd Hartevelt ook was, ik zou hem geen recht doen als ik het bij
deze indruk liet. Uit het mistroostige afscheidswoord waarmee Hartevelt zich voor het
laatst tot zijn Javaanse lezers richt, komt een man naar voren die bezorgd is om de
dingen die het leven kwaliteit geven, met name het leven van de kleine man. Aan de
oprechtheid van deze woorden hoeven wij niet te twijfelen: de goede zakenman die
Hartevelt ontegenzeggelijk was, had zich ontwikkeld tot een idealist, maar dan wel een
idealist met heel praktische ideeën over de verheffing van die kleine man. Zo had de
bevolking van Leiden, de stad waar hij domicilie had gekozen in zijn Europese periode,
hem leren kennen: als het aan hem gelegen had, was Leiden één van de eerste steden
geworden met riolering en waterleiding. Ook voor een ander, uniek-Leids fenomeen,
dat inmiddels al weer verdwenen is, heeft Hartevelt zich bijzonder ingespannen: de
Broodfabriek, waar de verarmde Leidse bevolking voor weinig geld brood van goede
kwaliteit kon betrekken. 27 Navenant was het hem op Java om de kwaliteit van het leven
te doen, in de eerste plaats de verbetering daarvan voor de kleine man. Waarom zijn

streven niet aansloeg, heeft hij waarschijnlijk nooit doorgrond.
Voor de Javaanse literatuurgeschiedenis behoudt Hartevelt de verdienste dat hij het
Javaanse publiek door zijn almanak vertrouwd heeft gemaakt met het medium van de
drukpers en een nieuwe vormgeving van het boek, en de Javaanstalige krant heeft
geïntroduceerd.

26 In de Bramartani 2 (1856) nr. 4 (2 4 januari).
27 Tjaden Modderman, `Levensbericht', 89,106-107.
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HET NEDERLANDSCH MAGAZIJN, HET
NEDERLANDSCH MUSEUM EN DE HONIGBIJ
DRIE GEÏLLUSTREERDE TIJDSCHRIFTEN
IN DE JAREN DERTIG EN VEERTIG VAN DE
NEGENTIENDE EEUW'

I

n 1823 opende de naderhand vermaarde Wilhelmus Petrus van Stockum,

2 3 jaar oud, zijn eigen boekwinkel in Den Haag. `Mijne handelsbetrekkingen werden zeer bevorderd', zo schreef hij later, want er `verrees in dezen
tijd een nieuw product: de geïllustreerde magazijnen. [...] Het was mij als pas opkomenden handelaar welkom al die soort van werken bij dozijnen grifte zien afnemen.'2
Zo'n tien jaar later waren geïllustreerde tijdschriften een bekende verschijning geworden in de Nederlandse boekwinkels. `Op het einde der maand [kon men] in het
ruime voorportaal van den Boekhandelaar staande, den meester tot zijne knechten letterlijk [...] hooren zeggen: "wat is het weêr druk, mannen! met al dat week- en maandgoedje!" 3 Uitgever H.M. Binger verzuchtte in 18 4 5 zelfs `dat het publiek met
Magazijnen, Museums, Woordenboeken, Tijdschriften en Maandwerken van allerlei
aard als overstroomd wordt.' 4 Rond 1850 maakten tijdschriften in Zwolle en Middelburg meer dan 20% van de omzet uit, zo blijkt uit onderzoeken naar klantenboeken.5
In 19 93 verscheen Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel I: 18 4 0-1 94 5. Hierin beschrijven Joan Hehet weer druk,
al dat week- en maandgoedje!' De opkomst van geillustreerde tijdschriften in de
jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw en het groeiende lezerspubliek in Nederland,
1 Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie getiteld `Wat is

mannen! Met

geschreven onder begeleiding van dr. D. van Lente, verbonden aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam.
2 `Memoires van W.P. van Stockum sr.'. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Sv E.

Geschiedkundige Vereniging
Tijdspiegel I (1844) nr. 1, 2.

Veldhuijzen, in: Jaarboek
3 De

Die Haghe (1988),192.

4 Prospectus voor het Biographisch Handwoordenboek van E. Gerrits, geciteerd door: A.C.

een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, gedurende de halve eeuw 183 0-1880. Dl. 1. Amsterdam 1886-188 7,165 n. 2.
5 H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers

Kruseman, Bouwstoffen voor

1 777- 1849 . Leiden 1 995, 274-275 . En ook: J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, `Het lezerspubliek als
object van onderzoek. Boekaanschaf in Middelburg in het begin van de negentiende eeuw' in:
W. van den Berg en P. van Zonneveld (red.),
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Twaalf verkenningen. Utrecht 1 9 86, 69-91.
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mels en Renée Vegt 200 tijdschriften. Op welke gronden zij hebben geselecteerd wordt
niet geheel duidelijk. Als beginjaar is 18 4 o gekozen, `omdat rond deze tijd in Nederland
de eerste geïllustreerde tijdschriften verschijnen'. 6 `Vanwege de bijzondere rol die ze als
voorlopers vervulden' zijn echter ook drie tijdschriften opgenomen die al vanaf 18 3418 3 5 verschenen.' Waarom niet meer geïllustreerde tijdschriften van vóór 18 4 0 zijn
opgenomen blijft onduidelijk. In het algemeen gaan Hemels en Vegt ervan uit dat er
vóór het midden van de negentiende eeuw nauwelijks geïllustreerde tijdschriften verschenen. In dit artikel worden drie geïllustreerde tijdschriften bestudeerd, die in de
jaren dertig en veertig op de markt werden gebracht en die kennelijk een succes waren
gezien hun lange levensduur: het Nederlandsch Magazijn, het Nederlandsch Museum
en De Honigbij.
Het Nederlandsch Magazijn (1834-1885) was het eerste zogeheten penningmagazijn
van Nederland en een van de bekendste tijdschriften van zijn tijd. Het Nederlandsch
Museum werd door onder anderen Kruseman als belangrijkste tegenhanger van het
Nederlandsch Magazijn (18 3 6-18 7 0) beschouwd.' Het verscheen óók wekelijks en op
hetzelfde formaat, maar de inhoud en illustraties waren geheel verschillend. De Honigbij (18 4 2-1861) was een poging tot een goedkope versie van duurdere tijdschriften.
Kruseman beschrijft het als `een maandwerk van gemengden inhoud, even als zoo menig ander, zonder zich te onderscheiden door iets bijzonders'. 9 Toch is het interessant,
als we, zoals Luger heeft geschreven, niet willen blijven stilstaan bij enkele vertrouwde
`meesterwerken', maar het hele brede veld in kaart willen brengen van de teksten waaruit die historische lezer zijn keuze maakte. 10 Het waren alle drie bekende periodieken.
Zo'n tien jaar na hun oprichting stonden ze nog in de `tijdschriften-top-tien' van de
Zwolse leesbibliotheek van Tjeenk Willink."
Deze d rie tijdschriften richtten zich op een nieuw lezerspubliek, dat het lezen nog maar
beperkt machtig was. Voor deze groep speelden rijk geïllustreerde werken in goedkope
afleveringen een belangrijk rol. Dergelijke uitgaven waren zeer toegankelijk voor mensen die niet gewend waren veel te lezen. 12 Voor arbeiders waren boeken en tijdschriften
nog te duur. De groei van de markt voor drukwerk zat vooral in de burge rij, van de
deftige koopmansfamilies, die meer boeken en tijdschriften gingen kopen, tot de nieuwe
Het geillustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en
I: 184o-1945. Amsterdam 1 99 3 , 82.
Nederlandsch Magazijn, Het Leeskabinet en het Hollandsch Penningmagazijn voor de

6 J. Hemels en R. Vegt,

vermaak, lust voor het oog. Bibliografie. Deel
7 Het
jeugd.
8 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. i, 40.
9 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. 1,188.

10 B. Luger, `Wie las wat in de negentiende eeuw? Een verkenning', in: De

Negentiende

Eeuw 6 (1982) nr. 3, 118.
11 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 274. Tabel 19: Tijdschriften-top-tien van
Tjeenk Willink 1847-1849, stedelijk publiek.
12 M. Altena, `Verslaggeving of verbeelding? Fotografie als bron bij de houtgravures in de

Katholieke Illustratie (1867-1900)', in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 3 (1996),
I16.
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lezers: de ambachtslieden en winkeliers. Een deel van hen maakte gebruik van bibliotheken die aan boekwinkels verbonden waren, een verschijnsel dat sterk toenam in de
eerste helft van de negentiende eeuw.13
Uitgevers probeerden met verschillende tactieken deze groep te bereiken, onder
meer met illustraties en een relatief lage prijs. De traditionele technieken om illustraties
te drukken voor boeken, tijdschriften en kranten werden in de eerste helft van de negentiende eeuw verdrongen door twee nieuwe vindingen: de houtgravure en de lithografie. Met name dankzij de houtgravure, een verbeterde versie van de houtsnede, werd
het minder duur om illustraties te drukken. 14 Omdat de houtgravure een vorm van
hoogdruk is, kan deze namelijk tegelijk met de tekst worden gedrukt en is maar één
drukgang nodig. De lithografie of steendruk vereist een afzonderlijke drukgang en is
daardoor duurder, maar werd dankzij de artistieke mogelijkheden en de afdrukkwaliteit
superieur geacht.15
Naast duurdere maandschriften, van io à 12 gulden per jaargang en maandelijks met
lithografische platen geïllustreerd, kwamen er in de jaren dertig ook geïllustreerde tijdschriften die aanzienlijk goedkoper waren. Het meest in het oog sp ri ngend waren de
`penningmagazijnen'. Deze periodieken, die wekelijks verschenen in afleveringen van
acht pagina's, op groter formaat dan de maandschriften en met houtgravure-illustraties
tussen de tekst, waren gericht op het minder ervaren nieuwe lezerspubliek. Ze waren
genoemd naar het baanbrekende Penny Magazine dat in Engeland vanaf 18 33 groot
succes had, gezien de oplage van 200.000 exemplaren. 1ó `Zulk een ongemeen voordeelige onderneming wekte natuurlijk opzien' aldus Kruseman:
en in het volgend jaar 18 34 hadden letterlijk alle landen van Europa, van Rusland tot Italië,
hun Penningmagazijnen. [...] Zoo groot was onder anderen het debiet in Duitschland, dat er
te Leipzig, het middenpunt van den boekhandel, tot niet gering opzien van het publiek,
daartoe bepaald inge ri chte vrachtwagens met paarden bespannen rondreden, om de wekelijksche nommers bij de correspondenten af te laden."
Hoewel niet zo massaal, verschenen ook in Nederland verscheidene penningmagazijnen: vanaf 18 34 het in dit artikel onderzochte Nederlandsch Magazijn, gevolgd door
het Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd (18 3 5) en De Aardbol. Magazijn voor
hedendaagsche land- en volkenkunde (18 37 ). `Zij, die dergelijke werken koopen,'
13 D. van Lente, `Inleiding: de beeldrevolutie', in: De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 1 9e eeuw. Amstelveen 1995, 11. (Kerstnummer Grafisch Nederland).
14 Van Lente, `Inleiding: de beeldrevolutie', 12.
15 De verdere ontwikkeling van de illustratietechniek blijft hier buiten beschouwing. Een
uitgebreid overzicht geeft: J. de Zoete, Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe iIlustratietechnieken in de negentiende eeuw. Maarssen 1991. De techniek van de houtgravure
komt met name aan de orde in: D. van Lente en 0. de Wit, Geschiedenis van de grafische
techniek in de 19e eeuw. Amstelveen 1 993 , 76-104.
16 P. Anderson, The Printed Image and the Transformation of Popular Culture 1790-1860.
New York 1991, 3 n. 4.
17 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. 1, 38-4o n. 2.
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schreef uitgever K. Fuhri in 18 43 , `zijn in den regel jonge liefhebbers, kweekelingen van
de leesbibliotheken; mannen van studie en wetenschap houden er zich niet meê op." 8 De
potentiële, en althans boven het bestaansminimum levende lezersgroepen konden alleen terecht bij winkelbibliotheken en leesinrichtingen die op commerciële basis werkten. t9 Voor hen hanteerde bijvoorbeeld de Zwolse boekhandelaar Tjeenk Willink een
uitleensysteem waarbij, naarmate de maandelijkse afleveringen ouder en beduimelder
werden, er vermoedelijk minder voor hoefde te worden betaald.20
Zoals bekend wordt het onderzoek naar populaire lectuur geplaagd door een tragische
paradox: hoe meer exemplaren werden gedrukt van een bepaalde uitgave, hoe minder
er van bewaard bleven. Met name tijdschriften werden intensief gebruikt en als de
afzonderlijke nummers ook nog slappe en kwetsbare omslagen hadden, dan was hun
overlevingskans gering. Veel tijdschriften zijn verloren gegaan. Hoewel het onderzoek
wordt bemoeilijkt door dit gebrek aan primaire bronnen, zijn de laatste jaren enkele
studies verschenen over tijdschriften in de negentiende eeuw. 21 Archieven van uitgevers
zijn zelden bewaard gebleven, zodat vaak gegevens ontbreken over de oplage, de prijs
en de periode van verschijnen. Ook de archieven van de uitgevers van de bladen die
hier aan de orde komen zijn verdwenen. Daarom is naast de tijdschriften zelf onder
meer gebruik gemaakt van prospectussen en voorwoorden. Daarin prezen uitgevers
hun uitgave aan en beoordeelden het succes ervan. Omdat ze allicht geneigd waren uit
commerciële overwegingen de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze werkelijk
waren, dienen deze bronnen omzichtig gebruikt te worden.
Uiteraard kunnen drie tijdschriften geen representatief beeld geven van het Nederlandse aanbod tussen 18 3 o en 185o. Maar door deze bladen te beschrijven, die zich op
verschillende manieren op minder vermogende lezers richtten en te onderzoeken in
welke mate ze daarmee succes hadden, kunnen we een idee krijgen wat voor lectuur
beschikbaar was voor het nieuwe lezerspubliek.
HET NEDERLANDS CH MAGAZIJN
In 183 4 begonnen de gebroeders Diederichs uit Amsterdam 22 het eerste Nederlandse
penningmagazijn: het Nederlandsch Magazijn ter verspreiding van algemeene en nutti18 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. 1, 275-276.
19 B. Luger, `Een 19e-eeuwse leesbibliotheek', in: De Negentiende Eeuw 2 (1 978) nr. 2,
I25-133.
20 Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, 276 n. 602.

Liberale cultuur in de negentiende eeuw. Het tijdsch ri ft De
Gids. Amsterdam 199 7; G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1 770-183 0. Den Haag 1 99 5. (Nederlandse cultuur in Europese context; monografieën en
studies, 2); M. Rietveld-van Wingerden, Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1 75 7-1942. Den Haag 1992.
21 R. Aerts, De letterheren.

22 Zie onder meer: C. Keijsper, 'Ville vakken, alle vormen, alle prijzen". Het fonds van de
negentiende-eeuwse Amsterdamse uitgeverij de Gebr. Diederichs', in: De Boekenwereld 14
( 1 997 /1 998) nr. 2, 54-68.
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ge kundigheden.23 Het was gericht op `die talrijke klasse van lezers, wier tijd of geldelijke vermogens meer beperkt zijn en die, ongenegen of buiten staat gesteld om geheele
boekwerken door te lezen, gaarne een half uur besteden willen aan het lezen van kleine
bondige beschrijvingen of verhandelingen'. 24 Volgens de redactie was het tijdschrift
`niet uitsluitend [bestemd] voor de hoogere beschaafde kringen, maar voor alle klassen
van lezers, ook de minst onderrigte.'25
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DE 11'ALVISCIIVANGST

Met houtgravure geillustreerd artikel over de

walvisvangst in de eerste jaargang van het
Nederlandsch Magazijn i (18 34) nr. 18,137.
(Den Haag, KB: 73 1 AI).

[net harpoeneren van den wal visa in de Noardelilte Uni]
De walvisch is hel grootste van alle levende die- namelk de Wilma pAyaaha van Linnaeus , die
ren. Fr bestaat geene inden oen tegeloevers, dat veel langer en soms van honderd tot 105 roet
er Immer een dier gevonden :g geluk in grootte lang Is.
aan dezen vorst der zeeen. De gewone Groenlanri•
Du den tegenwnordigen slaat van de vorderinache walvisch (betonma mysttcetw) Is soms van 58 gen der dterknnde, hebben de natuurkundigen
tot 00 voet lang, en heeft met zelden van 30 tut slechts twee soorten van walvisschee kunnen vast40 voet in omtrek, wegende ongeieer zeventig stellen, nameluk de noordelgke en znideluke Deton , geluk aan de zwaarte van twee honderd vette ze snor ten heel men Ding met elkander verward
Amen. De !wilt naar het vreemde en wonderlijke,
Delalande st a g de cer;I,, die het onderscheid tusmet tevreden met deze buitengewone grunt. en schen derelic aantoonde Dit onderscheid is ech•
zwaarte, heeft verhalen doen ontstaan omtrent nog
ter met belangryt genoeg om hier opgegeven te
grootere walrisschen Vele natuurkundigen heb- worden. De volgende besehrilving van den noorben gesproken van volwassen walvasselaen, van delykenGroenlandsehen walvisch is, in de hoofd•
150 tut 200 voet lang, en sommige der oudere sank, ook op den nudelgken toepassdyk.
sebrtlrers beweren, dat men er enkele gezien heeft,
De walvtch wordt algemeen ah een visah bedie tot 000 voet lang waren, maar al deze opgaven schonwd , maar, behalve dat hu in het 'water leeft,
tun , binten allen twijfel , walde en onkundige heet hg met hel vissehengeslacht weinig of geene
overdrup eigen. Net betrekking tot de beamp s toya- overeenkomst. Au legt geene eigeren , maar brengt
hcdwa verhaalt ons Scoresby, dat van de 322 stuks,
levende lengen ter wereld , gewoonlijk slechte tdn
W elke hu zelf, op onderscheidene reizen, had helte geluk, hetwelk hij met melk p tt zyne ogen
pen vangco , geen enkele langer dan 00 voel was.
loogt Ho wordt derhalve onder de zoogdieren
Er mogen eemge voorbeelden bedaan hebben van gerangschikt, onder welke ook de memel behoort.
walvisschee, die nog omtrent tien voet langer zin
Hu heeft, even sta de meeach, warm bloed, Is,
bevonden , maar men weet geen geval op te noe- geluk deze, met ecne loog voorzien, en kan slechts
men, dat dit dler de zeventig voet in lengte te adem haten, wanneer hu den kop boven water
iwiven is gegaan, lestig sent aa de lengte, die aan houd'
De huid van den walvisch is donkerkleurig,
hetzelse toegekend wordt, ook door de oudere
sihryvers, wanneer zij naar eigen. vvaarnemutg glad en zonder schubben. Zu,e gedaante is in het
'Adders cilindervormig, die Ault den Apart spits
.preken. Er Leslaat echter eerre andere soort,
Riad 18
2' l:ir,ttan.

In Amsterdam kostte een jaargang 5 gulden en daar buiten 6. Losse nummers werden
volgens het intekenbiljet niet verkocht. Intekenaars konden kiezen of ze het tijdschrift in
wekelijkse of maandelijkse afleveringen wilden ontvangen. Een wekelijkse aflevering
(`blad') telde acht pagina's en had gemiddeld vier houtgravure-illustraties tussen de
tekst, over één kolom of over de hele breedte van de pagina. Het formaat was
23 1834-1885. Volgens de Centrale catalogus van periodieken en seriewerken in Nederlandse
bibliotheken. 3e uitgave. Den Haag 1 9 8 3 .

dln. (hierna: C.C.P.), zijn alle jaargangen be-

waard gebleven; behalve jaargang 1885, die is onvolledig.
24 Hollandsch Penny-Magazyn, Map Prospectussen Gebr. Diederichs. (Amsterdam, UB,
collectie KVB. Hierna: KVB).
25 Antwoord op een ingezonden brief, Nederlandsch Magazijn 1(18 34) nr. 52, 416.
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18,5 x 28,5 cm en de tekst werd gedrukt in twee kolommen. Veel van de illustraties en
ook een aantal artikelen werden overgenomen uit het Engelse Penny Magazine.
De inhoud van het Nederlandsch Magazijn was erg divers; het bevatte beschrijvingen van de meest uiteenlopende verschijnselen die zich over de hele wereld voordeden.
Het blad was bedoeld voor mensen met een brede belangstelling. Dat de inhoud voor
sommige lezers oude koek was, blijkt uit het antwoord van de redactie op de klacht van
een lezer: `ZEd's opmerking, dat wij herhaaldelijk artikels hebben opgenomen, welker
inhoud door ons vermoed konden worden bij onze lezers bekend te zijn, vinden wij ten
eenenmale ongegrond.'2"
Er stond veel in over verre landen, vreemde diersoorten en planten. Over geschiedenis werd vaak op een populaire toon geschreven. Er waren huishoudelijke tips en
`populair-wetenschappelijke' natuurkundige verhandelingen, bijvoorbeeld `Iets over
de vuurspugende bergen' of `De Maan'. Daarnaast waren allerlei weetjes te lezen als
`Bevolking der aarde' (met statistische gegevens) of `Over het verkleinen van koperplaten en lithographische prenten'. Een kleine maar opvallende categorie werd gevormd door moraliserende artikelen over maatschappelijke verhoudingen. Het waren
vaak korte stukjes, zelden langer dan een kolom. Deze stukjes bepleitten de instandhouding van de bestaande verhoudingen, zoals in artikelen over `De arbeid', `De eigendom' en `Rijk en arm'. Een kenmerkend voorbeeld is een kort stukje, dat als bladvulling
op de laatste bladzijde van blad 2 7 (jaargang 10) stond:
Dikwijls slaan wij deerlijk den bal mis, en nemen wij de meest verkeerde maatregelen, als wij
het geluk der rijke en voorname lieden benijden; zage men slechts den verborgen kanker, die
hun binnenste verteert, al hunne vreugde en genoegens verknaagt, men zou spoedig hen
armer en

ongelukkiger zien, dan men het zelf waant te zijn.27

De eerste jaargang had een rubriek die de meeste tijdschriften nog niet hadden: een
brievenrubriek. De ingezonden b rieven werden niet geplaatst, alleen het antwoord van
de redactie. 28 Het betrof meestal commentaar op artikelen die lezers opstuurden om in
het Nederlandsch Magazijn te laten plaatsen; k ri tiek op het tijdschrift werd althans niet
zo vaak besproken. Vaak werden de stukken op een opvallend ironische of zelfs sarcastische toon afgewezen: `In het anders welgeschreven stuk van A- - -g over het geluk en
het ongeluk, had de Redactie gaarne meer zamenhang tusschen de gedachten gezien,
welke soms hier en daar in geen het minste verband met elkander staan'. 29 Of: `Het
stukje over Frans Hals, door G.E., kan niet geplaatst worden; wij gelooven niet, dat wij
aan den sch rijver onze redenen daartoe zullen behoeven te zeggen.'"
Als we de uitgevers mogen geloven, was het Nederlandsch Magazijn vanaf het
26 `Correspondentie', Nederlandsch Magazijn 1 (1834) nr. 52, 416.
27 Nederlandsch Magazijn so (1843) nr. 2 7, 216.
28 Deze rubriek getiteld `Correspondentie' komt voor in: nr. 3, 24 ; 6, 48;

II, 88; 16, 128; 21,

168; 29, 232; 4 0, 3 20; 52, 416.
29 Nederlandsch Magazijn 1 (1834) nr. 6, 48.
30 Idem, nr. II, 88.
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begin een groot succes. In 18 39 , vijf jaar na de eerste jaargang, schreven ze aan de
boekhandelaren:
Reeds aanvankelijk bij de uitgave der eerste bladen van het Nederlandsch Magazijn, zag men
onze landgenoten, als om strijd, zich dit werk aanschaffen, het is een verschijnsel in onze
letterkunde, evenmin te voren gekend alsnog geëvenaard, en zoo ooit, dan kan dit werk in
den volsten zin van het woord aanspraak maken op populariteit.3'
Natuurlijk gaven de uitgevers hoog op over hun tijdschrift in prospectussen en inleidingen bij nieuwe jaargangen. Het Nederlandsch Magazijn genoot een onverwachte
populariteit, uniek voor Nederland. Het werd gelezen door `alle klassen van lezers' en
de oplage bleef maar stijgen. Het is alleen jammer dat deze claims niet zijn te controleren: zoals gezegd is de boekhouding van de Gebroeders Diederichs niet bewaard gebleven. Zo is de enige aanwijzing over de oplage te vinden in een prospectus van bijna
20 jaar na de oprichting:
Gedurende een bestaan van nagenoeg TWINTIG JAREN heeft het Nederlandsch Magazijn
[...] eenen bijval verworven die in ons vaderland tot de zeldzaamheden behoort, zoodat van
den aanvang af, niettegenstaande eene oplage van 8000 exemplaren, geene compleete exemplaren meer geleverd kunnen worden. [...] Sedert de oprigting [...] zijn bereids meer dan
HONDERD DUIZEND EXEMPLAREN Of JAARGANGEN verspreid.32
Een jaarlijkse oplage van 8000 exemplaren zoals het tijdschrift—volgens de uitgevers
althans—in het begin haalde, is in de Nederlandse context een erg hoog aantal. Almanakken bijvoorbeeld, een zeer populair genre, werden in oplagen van 3000 tot 6000
gedrukt. 33 Maar uit hetzelfde prospectus valt op te maken dat de oplage van het Nederlandsch Magazijn gemiddeld ruim 5200 bedroeg.34 Het aanvankelijke succes van de
uitgave wordt wel gestaafd door een opmerkingen van uitgever K. Fuhri in 18 43 : `Toen
het Nederlandsch Magazijn, dat de baan voor goedkoope volkslectuur geopend heeft,

pas uitkwam, was het voor velen niet moeielijk, daarop een honderdtal inteekenaren te
zamelen.'35
In 1859, na 25 jaargangen, ging het recht van uitgave van het Nederlandsch Magazijn over aan de Gebroeders Van Es. Daarna is het nog 27 jaar blijven verschijnen
hoewel het regelmatig wisselde van eigenaar. In totaal hebben vijf uitgevers het blad in

31 Bericht van io maart 1839, Map Prospectussen Gebr. Diederichs. (KVB).
32 Ongedateerd prospectus Nederlandsch Magazijn, Map Prospectussen Gebr. Diederichs.
(KVB).
33 Van Lente en De Wit, Geschiedenis van de grafische techniek, 21.
34 Het betreft een terugblik op de afgelopen 18 à 1 9 jaar en ioo.000 gedeeld door 1 9 is niet

8000, maar ruim 5200. Gezien de zinsnede `een bestaan van nagenoeg

TWINTIG JAREN '

is de

ongedateerde prospectus uit de KVB waarschijnlijk gepubliceerd in 18 5 1 of 1852.
35 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. I, 275-276.
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hun fonds gehad. 3ó De verschijningsperiode van 52 jaar was uitzonderlijk lang. In het
begin van de negentiende eeuw hielden de meeste tijdschriften er na een paar jaar weer
mee op. Uit onderzoek van Johannes naar de levensduur van periodieken in de periode
1800-18 3 0 blijkt dat 67% van de tijdschriften voor een algemeen publiek binnen vijf jaar
weer verdwenen was. Slechts 13% hield het langer dan 20 jaar vol. 37 De voorzichtige
conclusie is dan ook dat het Nederlandsch Magazijn, hoewel het later minder succes
had, aanvankelijk wel degelijk een groot publiek aansprak. Daarom is de volgende
opmerking in de bibliografie van Hemels en Vegt volgens mij niet gerechtvaardigd:
Hoewel soortgelijke bladen in het buitenland een groot succes zijn, is er in Nederland nog
geen publiek voor een tijdschrift als het Nederlandsch Magazijn, dat door de illustraties
bovendien nog erg duur is. In 186 7 [sic] wordt de uitgave gestaakt.38

5 a 6 gulden was natuurlijk veel geld. In het midden van de negentiende eeuw verdiende
een arbeider gemiddeld `f i,— per werkdag': 39 een jaargang van het Nederlandsch Magazijn kostte dus een compleet weekloon. En dat terwijl het loon vaak niet eens genoeg
was om in de primaire behoeften te voorzien. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen
publiek was voor dit tijdschrift, dat uitzonderlijk lang bleef verschijnen.
HET NEDERLANDSCH MUSEUM
Vanaf 1836 verscheen het Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en
Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers, alsmede van geleerde en kundige vertalers
van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken. 40 In het prospectus voor de eerste jaargang schreef uitgever L. van der Vinne op het goede voorbeeld af
te gaan van het Nederlandsch Magazijn en het Hollandsch Penningmagazijn voor de
Jeugd, `de met het best gevolg bekroonde pogingen in ons Vaderland'. 41 Het Nederlandsch Museum was goedkoop vergeleken met andere geïllustreerde tijdschriften: 3
gulden per jaargang. `Franco per post voor de buitensteden' was de prijs 4 gulden. Het
formaat was 18,5 x 2 9 cm. In de inleiding bij het eerste nummer benadrukte de uitgever

romantische verhalen.

dat zijn tijdschrift hierdoor voor een groot publiek betaalbaar moest zijn: `[...] ook de
36 1834-1858: Gebroeders Diederichs, Amsterdam; 1859-1866: Gebroeders Van Es, Amsterdam; 1867-18 70: D. Noothoven van Goor, Leiden; 1871-1877: J.H. Laarman, Amsterdam;
1878-1885: I. Bremer, Amsterdam.

de smaak, 42 grafiek 17.
geillustreerde tijdsch ri ft in Nederland, 311.

37 Johannes, De barometer van
38 Hemels en Vegt, Het

39 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1 9 e eeuw (1830-1870). 5e dr..
Utrecht [enz.] 1 961, 133.
40 5836-1870. Volgens de C.C.P. zijn alle jaargangen tot 1868 bewaard gebleven. In het
Nederlands Persmuseum heb ik de (laatste) jaargang 187 0 aangetroffen.
41 Prospectus eerste jaargang

Nederlandsch Museum, Map Prospectussen L. van der Vinne.

(KVB).
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Een van de vier lithografische uitklapplaten in de eerste jaargang
van het Nederlandsch Museum, getiteld `Overtocht van het groote
leger over de Berezina in 1812'. Nederlandsch Museum i (1836)
nr. 1, tussen 4 en 5. (Den Haag, KB: 577 K1).

min vermogende zondert gaarne elke week eenige penningen af, (hier bedraagt zulks
nog geene ZES CENTEN PER WEEK,) om iets ter beschaving van zijn verstand en zijnen
smaak te kunnen magtig worden'. 42 De prijs van nog geen zes cent per week gold
natuurlijk alleen voor abonnees; losse nummers kostten tien cent.
Het Nederlandsch Museum had slechts vier illustraties per jaar, veel minder dan de
penningmagazijnen die als voorbeeld dienden. Zo werd natuurlijk flink op de productiekosten bespaard, waardoor het tijdschrift goedkoper kon zijn. De paar illustraties die
het had, waren geen houtsneeplaten maar lithografische `krijtplaten' die volgens de
latere uitgever J.H. Laarman de aandacht `van meer beschaafden trokken'. 43 Over
houtgravures werd nogal eens neerbuigend gedaan. `Wij weten te zeer', zo schreef deze
Laarman, `hoe de geleerdste en deftigste mannen in den regel het eerst naar de dusgenoemde illustratiën grijpen, om bij den meer eenvoudigen lezer daarvan niet de beste
gevolgen te verwachten.'44
Vervolgartikelen komen geregeld in het tijdschrift voor. Zulke artikelen worden
abrupt afgebroken—gewoon midden in de zin—en voortgezet in het volgende nummer. In de ondertitel komen de `Historische en Romantische Verhalen' op de laatste
plaats, maar ze maken met de anekdotes het hoofdbestanddeel uit van het Nederlandsch

42 Nederlandsch Museum i (18 3 6) nr. 1, 1.
43 Prospectus voor de Gewijzigde Uitgave van het Nederlandsch Museum. Amsterdam,
Februarij 1868. Map Prospectussen Laarman. (KVB).
44 Ibidem.
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Museum. Het zijn clichématige verhaaltjes met veel liefdesperikelen en sensatie, oppervlakkige karaktertekeningen en onwaarschijnlijke wendingen.
Net als bij het Nederlandsch Magazijn hebben we over de oplage van het Nederlandsch Museum alleen gegevens uit prospectussen. In het prospectus voor de tweede
jaargang betuigt de uitgever zijn dankbaarheid voor `den algemeenen bijval, welken
zijne onderneming reeds het eerste jaar ondervonden heeft, daar het Nederlandsch
Museum zich thans reeds in een getal van ongeveer 4000 intekenaren verheugen mag'.45
En in het prospectus voor de derde jaargang: `thans is dit getal nog aanmerkelijk vermeerderd, en bedraagt ongeveer 5000'. 46 Nadat uitgever L. van der Vinne om onbekende redenen in 1839 failliet ging, werd het blad dertien jaar lang door C.L. Schleijer en
Zoon uitgegeven. Daarna wisselde het tijdschrift nog enkele malen van eigenaar; in de
35 jaar dat het bestond hebben vijf uitgevers het in hun fonds gehad. 47 De laatste uitgever, J.H. Laarman, voerde verschillende veranderingen door. Want, zo schreef hij,
het Nederlandsch Museum `zou te conservatief zijn; en welken prijs de verstandige
moge hechten aan vasthouden aan beginselen, zoo lang hij niet overtuigd is tot betere te
zijn gekomen, een stelselmatig behoud is op letterkundig gebied niet denkbaar of wenschelijk.' 48 Maar het mocht niet baten. `Het goedkoopste geïllustreerd Volksboek', zoals
de uitgever het noemde, verscheen voor het laatst in 1870.
DE HONIGBIJ
Vanaf 1842 verscheen De Honigbij, of Bloemlezing op het gebied van Wetenschap,
Kunst en Smaak.49 Zoals vermeld was het volgens Kruseman een tijdschrift dat zich niet
onderscheidde door iets bijzonders. Daar zou de uitgever, Joh. Noman en Zoon, het
terecht niet mee eens geweest zijn; zijn uitgave onderscheidde zich op een bepaalde
manier wél van de meeste andere bladen. Maandelijks verschijnend op het formaat van
16 x 26 cm en in een gekleurd omslagje, probeerde het de stijl van duurdere maandwerken te combineren met dezelfde eenvoudige illustraties tussen de tekst als de penningmagazijnen. Door een `beschaafd uiterlijk' te koppelen aan de lage prijs van f 3,90
per jaargang (5o cent per los nummer) hoopte de uitgever het maandblad voor een zo
breed mogelijk publiek aantrekkelijk te maken.
Begin december 18 41 stuurde de uitgever de Nederlandse boekhandels proefnummers vergezeld van intekenlijsten voor geïnteresseerden. Daarnaast plaatste hij adver45 Prospectus tweede jaargang Nederlandsch Museum, Map Prospectussen L. van der Vinne.
(KVB).
46 Prospectus derde jaargang Nederlandsch Museum, Map Prospectussen L. van der Vinne.
(KVB).
47 1836-1839: L. van der Vinne, Amsterdam; 184o-I852: C.L. Schleijer en Zoon, Amsterdam;
1853-1856: N. de Zwaan, Utrecht; 185 7-186 3 : H.A.M. Roelants, Schiedam; 1864-187o: J.H.
Laarman, Amsterdam.
48 Prospectus 1868 voor de Gewijzigde Uitgave van het Nederlandsch Museum. Amsterdam,
Februarij 1868. Map Prospectussen Laarman. (KVB).
49 1842-1862. Volgens de C.C.P. zijn de volgende jaargangen niet bewaard gebleven:
1846-1849 , 1855-185 9 . Onvolledig: 1861-1862.
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tenties in het Nieuwsblad voor den Boekhandel. In dit vakblad, uitsluitend bedoeld
voor boekhandelaren, konden abonnees
gratis advertenties plaatsen voor nieuwe
uitgaven. 50 Volgens de uitgever was de intekencampagne een succes, want al een
week na de eerste advertentie van 9 december 18 4 1 kon hij melden dat `Door de algemeene belangrijke deelneming op het
Tijdschrift De Honigbij [...] deze onderneming doorgaat.'51 Een maand later wilde
hij graag de proefnummers terug: men
werd `dringend uitgenoodigd, de overhebbende of vuil geworden Ex. door het rond
zenden, onmiddellijk terug te zenden, ten
einde aan de dagelijksche aanvragen gevolg te kunnen geven.'S"
In de eerste twee jaargangen staan de
illustraties tussen de tekst, zo'n tien per
nummer. De meeste illustraties zijn, soms
tamelijk slordige, lijntekeningen, die op het
dF+^au6;pv it
eerste gezicht meer op houtgravures lijken.
Omslag op geel papier van De Honigbij r (1842) nr. 7.
Toch zijn het lithografische illustraties,
(Amsterdam, Nederlands Persmuseum: ZK 1 7647). Met
waarvoor een aparte drukgang nodig was.
vriendelijke dank aan het Nederlands Persmuseum.
De extra mogelijkheden van de steendruk
werden in De Honigbij aanvankelijk nauwelijks uitgebuit: slechts twee afleveringen per
x

's,

jaar kregen een mooie

`krijtplaat'

op apart papier. Maar vanaf de derde jaargang

kwa-

men er per aflevering gemiddeld drie steendrukplaten op apart papier van betere kwali-

teit. De uitgever legde dit zo uit: `bescheiden trad [...] De Honigbij in de wereld; doch
spoedig vond zij zooveel bijval, dat de eenvoudige afbeeldingen tusschen den tekst,
door afzonderlijke platen in krijtdruk konden worden vervangen, en het werk allengs
eene voorname plaats innam onder de voortbrengselen onzer periodieke pers.'"
De Honigbij was een bloemlezing: er stonden zeer veel verschillende onderwerpen
in. De wetenschap en kunst uit de ondertitel komen nauwelijks in het blad voor. Het was
vooral bedoeld ter vermaak: verhalen, anekdotes en artikelen over vreemde landen
waren de drie belangrijkste categorieën. In een opvallend artikel, Kers-avond en St.
Nicolaas-avond, werd kritiek geleverd op het Sinterklaasfeest. Uit de manier waarop de
schrijver de lezer toespreekt, valt wel te concluderen op welk publiek hij zich richt:
50 M. van Baarsel, Haagse drukkers van de 16e tot en met de 1 9e eeuw. Den Haag 1983, 53.
51 Nieuwsblad voor den Boekhandel 8 (184 1) nr. 5o (16 december), advertentie nr.1095.
52 Nieuwsblad voor den Boekhandel 9 (1842) nr. 1 (6 januari). Deze advertentie werd
herhaald in de nummers 2 en 3.
53 Prospectus voor 18 47. (Amsterdam, Nederlands Persmuseum: PM 13348).
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Is er in die zoogenaamde feestviering, wanneer gij met uwe kinderen de rijke winkels bezoekt, iets, dat [...] u zelven onwederstaanbaar dwingt, om met dankbare vreugde eene
milde hand te openen voor de tal ri jke kinderen der armen, die gij daar overal ziet, met
gretige oogen een paradijs aanstarende, waarvan zij zijn uitgesloten?54
Er zijn geen gegevens over de oplage van De Honigbij. In het prospectus voor 1845
spreekt de uitgever van het `algemeen bekende en veelgelezene' tijdschrift, dat zich
`nog steeds in eenen meerderen bloei en in een gedurig aanwassend publiek mag verheugen'.55 Er zijn wel enige gegevens bekend uit de catalogus voor de fondsveiling van
Joh. Noman en Zoon in 18 4 5. Daar staat hoeveel exemplaren de uitgever van de eerste
drie jaargangen overhield: respectievelijk 23,122 en 1 73 .56 Waarschijnlijk kreeg hij aan
het eind van ieder jaar de onverkochte tijdschriften teruggestuurd van de boekhandelaren. Uit deze gegevens valt af te leiden dat er geen al te grote restanten achterbleven bij
de uitgever. Maar hoe groot de oplage was, zien we hier niet.
Bij de fondsveiling werd De Honigbij gekocht door de Amsterdamse uitgever J.H.
Laarman, de tweede en laatste eigenaar van het tijdschrift. Ook hij vergeleek het blad in
zijn prospectussen voortdurend met duurdere tijdschriften:
De eerste eigenaren van dit nuttige boek waren van meening dat er behoefte bestond aan een
maandwerk, hetwelk—eenen passenden inhoud aan een goed uiterlijk parende—voor eenen billijken prijs verkrijgbaar zoude wezen. En zij hadden gelijk!... Immers, zijn er vele
gelukkigen in den lande die niet op tien of twaalf gulden behoeven te letten als het hunne
uitspanningen geldt,—er zijn er nog meer die evenzeer aanspraak op beschaving mogen
maken, maar door de duurte onzer maandwerken afgeschrikt, van het noodige voedsel voor

den geest beroofd blijven.57
Hoewel volgens de veilingcatalogus ieder jaar meer exemplaren teruggestuurd werden,
ging het in 185o volgens de uitgever nog erg goed met het blad. Volgens het `berigt van
inteekening' voor 1851 vond `in het jaar 1850 [...] De Honigbij zoo grooten aftrek, dat
een TWEEDE DRUK noodzakelijk werd, en ook deze, nog vóórdat hij gereed was, op
weinige exemplaren na was uitverkocht'." Maar vijf jaar later begon het moeizamer te
lopen. In een kort bericht verzocht de uitgever de boekhandelaren hun `best te doen om
mij eenige nieuwe Inteekenaren te bezorgen'. 59 Vervolgens bleef het blad nog enkele
jaren bestaan, totdat achterop het omslag van nummer 12, jaargang 1862 de volgende

54 De Honigbij I (1842) nr. 3.
55 Intekenlijst vierde jaargang (1845), Map Prospectussen Joh. Noman en Zoon. (KVB).
56 Catalogus eener aanzienlijke verzameling van ongebonden boeken, of kopijen en eenige

sorteering; uitmakende het fonds der firma Joh. Noman en Zoon, boekhandelaren te ZaltBommel. (KVB: FV 112).
57 Prospectus voor 18 47. (Amsterdam, Nederlands Persmuseum: PM 13348).
58 `Berigt van Inteekening' (1 Januarij 1851). (Amsterdam, Nederlands Persmuseum:
PM 13348).
59 Bericht van 20 januari 1855, Map prospectussen J.H. Laarman. (KVB).
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mededeling verscheen: `De Redactie heeft de eer den lezers van De Honigbij te berigten, dat vele andere bezigheden en het verminderd debiet den Uitgever hebben doen
besluiten het voortzetten te staken.' G0 Het tijdschrift had 2I jaar bestaan.
Ned. Magazijn Ned. Museum De
anekdotes

8

21

dieren en planten

14

4

5

bekende personen

8

10

9

geschiedenis

10

10

6

natuurkunde

9
38

33

14

15

verhalen
vreemde landen

31

Honigbij

21

weetjes

6

1

3

overige

14

2

8

Gemiddelde verdeling van de tijdschriftartikelen over de grootste categorieën in procenten. De
verdeling geeft slechts een globaal idee van de inhoud. Sommige catego ri eën overlappen elkaar en
er is geen rekeninggehouden met de lengte van de artikelen. Bron: van ieder tijdschrift de eerste en
de tiende jaargang.

TOT SLOT
Het is niet mogelijk de oplagecijfers van het Nederlandsch Magazijn en het Nederlandsch Museum te vergelijken met die van andere tijdschriften, omdat gemiddelde
oplagecijfers voor deze periode niet beschikbaar zijn. Volgens Johannes bleven de
meeste tijdschriften aan het begin van de negentiende eeuw rond een oplage van 5oo
steken. Een bekend, succesvol tijdschrift als de Vaderlandsche Letteroefeningen had
een oplage tussen de zoo en 1500 exemplaren. 61 Daarmee vergeleken zijn de oplagecijfers uit de prospectussen, zoals die in dit artikel naar voren zijn gekomen, erg hoog. Als
we daarnaast bedenken dat de drie tijdschriften lang bleven verschijnen, kunnen we met
de nodige voorzichtigheid concluderen dat ze succesvol waren, vooral in hun beginperiode.
Het Nederlandsch Magazijn was met veel korte stukjes, en voor iedereen interessante onderwerpen, bedoeld voor mensen die niet gewend waren veel te lezen, en wier
aandacht getrokken werd door de illustraties tussen de tekst. Het Nederlandsch Museum had veel lange verhalen zonder literaire pretenties. Niet de illustraties maar de
sensationele inhoud moest de aandacht vasthouden. Het was minder duur, maar op vier
platen per jaar na, nogal saai van uiterlijk. De Honigbij richtte zich voornamelijk op
lezers uit de burgerij die geen geld hadden voor een elitair maandschrift en met een
tijdschrift dat minder luxe was uitgevoerd genoegen namen.

60 De Honigbij zI (186z) nr. 12.
61 Johannes, De barometer van de smaak, 51-52.
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Het nieuwe lezerspubliek kon waarschijnlijk de tijdsch ri ften meestal maar een tijdje
lenen en als iemand pech had, kreeg hij een beduimeld of gescheurd exemplaar. Daar
stond tegenover dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw een keuze mogelijk was uit een divers aanbod. De echte massapers kwam natuurlijk pas later, maar zoals
uitgever K. Fuhri voorzag, vormden geïllustreerde tijdschriften als het Nederlandsch
Magazijn `een nieuw publiek voor den boekhandel, als een eerste term eener niet te
berekenen reeks van toenemend debiet'."

62 Kruseman, Bouwstoffen. Dl. i, 246.
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GIJ ZULT SLECHTS ONZE BOEKEN LEZEN
OVER LEZEN EN LEVENSBESCHOUWING
vrucht van Bijbelsche opvoeding'. Populaire leescultuur
opvoeding in protestants - christelijke gezinnen, circa í 88o-í 94o. Hilversum:
Verloren, 1 9 96. 256 p., ill. ISBN 90-6550-5 39- 3 . Prijs: f 49,—.
Marita Mathijsen, Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces.
Amsterdam: De Buitenkant, 1 9 96. (Vijfde Bert van Selm- lezing). 37 p. ISBN
90-703 86-8 4-4 . Prijs: f 19,5o.
Caesarius Mommers en Ger Janssen, m.m.v. Willem Berents en Maria Lenders,
Zwijsen een passie voor uitgeven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij.
[Over:] Jacques Dane, `De

en

Tilburg: Zwijsen, 199 7 . 256 p., ill. ISBN 90-276-384o-3 .

Prijs: f 89,—.

et lezersonderzoek is pas in de laatste jaren een belangrijk onderdeel
geworden van het boekhistorisch onderzoek in Nederland. Bladeren
in andermans hoofd, de bundel van het eerste congres van de NBV,
bevat een staalkaart van de verschillende tradities en invalshoeken waarmee het lezen
benaderd kan worden.' Niet langer gaat het om de vraag `wie las/kocht/bezat welke
boeken', maar centraal komt te staan waarom lezers bepaalde boeken lazen en wat de
lectuur voor hen betekende. De drijfveer van de boekgeschiedenis nieuwe stijl is de
belangstelling voor de transmissie van gedachtegoed. Via boeken zijn allerlei ideeën de
wereld ingestuurd. Lezers eigenden zich deze toe. Er zou dus een directe relatie te
leggen zijn tussen lectuur en maatschappelijke gebeurtenissen.'
De pretenties van een dergelijke boekwetenschap zijn groot. Het achterhalen wat
een boek met een lezer gedaan heeft, is immers niet eenvoudig. Voor de moderne tijd is
dergelijk onderzoek soms haalbaar, maar voor de vroegmoderne periode is deze vraag
slechts zelden te beantwoorden: de historische lezer en zijn lectuur blijken nauwelijks te
bereiken te zijn. Over de onmiddellijke, persoonlijke belevingen tijdens het lezen kan
de latere onderzoeker slechts weinig te weten komen. Bovendien is het enerzijds de

H

1 T. Bijvoet e.a. (red.),

Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen

1996. Deze congresbundel is besproken door onder anderen B. de Vries, `Rondom de lezer.

Nederlandse Boekgeschiedenis 3 (1996), 211-21 9 en: W. van den Berg, `Wat kan ik doen, ik kan U niet bereiken',

Het onderzoek naar de leescultuur in Nederland', in: Jaarboek voor

in: De Boekenwereld 1 3 (1996'1997), 207-211.
2 Zie: J. Kloek, `Synthese en slotbeschouwing', in:

Bladeren in andermans hoofd. Over

lezers en leescultuur, 309-318.
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vraag wat de generaliserende waarde is van de 'belezenissen' van een individueel geval.
Anderzijds is er het probleem hoe particulier de leeservaringen van dat individuele
geval eigenlijk zijn. Geen enkele lezer leest namelijk in een vacuüm. De in p ri ncipe v ri j
verlopende receptie van een boek wordt gestuurd door de sociale processen van het
lezen. De interpretatieve vrijheid van een lezer wordt permanent gereguleerd in een
complex proces van consensusvorming.
In zijn `Synthese en slotbeschouwing' van het congres Bladeren in andermans
hoofd wees Joost Kloek op een alternatief voor het onderzoek naar individuele lezers.
Hij stelde voor te verkennen hoe de verscheidenheid van individuele leeservaringen
werd gereguleerd in gemeenschappen van lezers, interpretative communities van allerlei soort, en tot welk gebruik van teksten dit heeft geleid.3
DE VRUCHT VAN BIJBELSCHE OPVOEDING

Het onderzoek waarop de historicus Jacques Dane in 1 99 6 aan de pedagogische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde, is gericht op een dergelijke gemeenschap van lezers. In zijn onderzoek stond de `driehoeksrelatie populaire
leescultuur, het protestants-christelijke gezin en opvoeding' (p. 15) in de periode circa
1880-1 94 0 centraal. Hoewel de protestants-christelijke gemeenschap sterk in denominaties verdeeld was, lijkt dit toch een ideale lezersgemeenschap om de bruikbaarheid te
onderzoeken van Kloeks voorstel betreffende het boekgebruik in interpretative communities. Op het gebied van het boekaanbod was de groep namelijk nauwelijks verdeeld.
Zondagsschoolboeken van de hervormde uitgever Callenbach werden door gereformeerde én hervormde zondagsschoolkinderen gelezen. Het christelijk geïllustreerde
gezinsweekblad De Spiegel was gericht op en werd gelezen door een hervormd én
gereformeerd leespubliek.
Danes vertrekpunt is de bezorgdheid van wat hij noemt de `protestants-christelijke
voormannen' voor de overvloed aan wereldse lectuur aan het eind van de negentiende
eeuw. Hij geeft weer hoe er in deze kring gereageerd werd op de komst van die wereldse
lectuur: men richtte zich tot de ouders om het belang van het bijbellezen voor het
gezinsleven duidelijk te maken en verschafte zelf ook goedgekeurde lectuur. Hoe reageerde deze gemeenschap nu op de aangeboden lectuur?
Om maar met de deur in huis te vallen: Danes boek stelt in het beantwoorden van
deze vraag ernstig teleur. Door de vele (op zichzelf boeiende) paden, zijwegen en steegjes die hij inslaat is zelfs het maken van een representatieve samenvatting voor deze
bespreking geen sinecure. Indicatief is dat hij zijn onderzoeksvraag op een aantal plaatsen in zijn boek anders formuleert: `het hoofdonderwerp van het onderzoek [is] opvoeding en gezinsleven' (p. 182), elders lezen we dat `populaire leescultuur in
3 Idem, m.n. 3 16- 3 1 7 en: `Van receptie-esthetica naar leescultuur- en terug', in: Forum der
Letteren 34 (1993), 242-254. Zie verder: F. van Vree, `De macht van het gedrukte woord. De
politisering van de leescultuur 1870-1969 ', in: Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en

leescultuur, 29 1- 3 08 en: K. Flint, The Woman Reader 1837-1914. Oxford 1993.
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protestants-christelijke gezinnen tussen circa 188o en 1 94 o het onderwerp [is] van deze
studie. De gezinsbeelden en opvoedingsboodschappen in deze lectuur werden aan een
nader onderzoek onderworpen' (p. 215). Wat hij precies onder populaire leescultuur
verstaat, maakt hij overigens nergens duidelijk.
Aan de orde komen, onder heel veel meer, de (kinder)bijbel, de zondagsschool en
zondagsschoolboekjes, het Nederlandsch Bijbelgenootschap, enkele titels van W.G.

Kerstfeest in Zeeland

(1949). (Haarlem,
Spaarnestad fotoarchief).

van de Hulst, de receptie in protestantse kring van de Merijntje Gijzen-cyclus van A.M.
de Jong, het weekblad De Spiegel (de keuze voor juist dit tijdschrift wordt niet verantwoord), het Sinterklaasfeest en de Oranjes Wilhelmina-Hendrik-Juliana als modelgezin. Een van zijn bronnen had als titel Feiten en feitjes uit de I 7 5-jarige geschiedenis van
het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze titel is zeer wel van toepassing op Danes eigen
boek.
Over het boekgebruik in de protestantse gemeenschap komen we veel te weinig te
weten. Het effect, de receptie van al die opvoedingsboodschappen is niet onderzocht.
Teleurstellend is dat Dane alleen beschrijft wat Marika Keblusek de `uiterlijke' leescultuur noemt;4 aan de vraag of de van bovenaf aangereikte literatuur daadwerkelijk gelezen is en zo ja, welke uitwerking de lectuur heeft gehad, besteedt hij veel te weinig
aandacht. De leesrapporten van recensenten van zondagsschoolboekjes vormen natuurlijk zeer boeiend materiaal en geven een indicatie waarop bij de keuze van deze
4 M. Keblusek, `Haags stilleven met boeken', in:

Bladeren in andermans

hoofd.

Over lezers

en leescultuur, 81-93 , m.n. 83.
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boekjes werd gelet; de reacties van de lezers van deze geschenkboekjes worden echter
node gemist.' Het is jammer dat Dane het bij een beschrijving van de opvattingen over
gewenste lectuur van `protestants-christelijke voormannen' heeft gelaten en niet voldoende is ingegaan op het door hemzelf gemaakte onderscheid `voorgeschreven orde'
en `geleefde praktijk'. We hoeven maar te denken aan auteurs als Jan Wolkers, Maarten
't Hart of Maarten Biesheuvel die over hun protestantse opvoeding hebben geschreven,
en het belang van een dergelijk onderscheid is evident.
Boekgeschiedenis en opvoedingsgeschiedenis (opgevat als de beschrijving van `de
overdracht van pedagogische boodschappen', p. 1 3 ) zitten elkaar in dit boek te vaak in
de weg, terwijl een vruchtbare samenwerking zeer goed mogelijk zou zijn. Het aan de
lezers van dit Jaarboek al grotendeels bekende hoofdstuk over censuur is een voorbeeld
van de mogelijkheden.' In dit hoofdstuk laat Dane zien op welk belangrijk punt de
protestants-christelijke leescultuur van de katholieke verschilt: ongewenste lectuur
werd niet bestreden met het wapen van het verbod, maar met leesadviezen en het aanbieden van gewenste lectuur. Door het bijbrengen van wat hij noemt een `verinnerlijkte
censuur' zou een onderscheidingsvermogen voor goede en slechte lectuur moeten worden geïnternaliseerd. Maar in de praktijk bleken deze instrumenten niet zo goed te
werken: er werd ook (juist?) 'buitenzuils' gelezen, tot grote schrik van de meeste protestants-christelijke voorlieden: `Vergif in een gouden schaal is óók vergif', volgens de
gereformeerde schrijfster Johanna Breevoort: `Lees liever een eenvoudig verhaal, al
bevredigt het uw schoonheidsgevoel niet helemaal.'(p. 79) En hoe is dit 'buitenzuilse'
lezen te rijmen met de strenge veroordelingen van het lezen door de predikanten, die
volgens Marita Mathijsen een enorme invloed hadden op het dagelijks leven in de negentiende eeuw? 7 Dane stelt de vraag niet.
Interessant uit boekhistorisch oogpunt is ook de informatie over de werkwijze van
de uitgever van De Spiegel, Willem Kirchner. Hij maakte bijvoorbeeld een modelnummer voor de redacties van protestants-christelijke dag- en weekbladen om abonnees te
werven. Hij zond colporteurs naar alle uithoeken van het land, en plaatste advertenties
voor zijn gezinsweekblad in diverse dagbladen. Of, zoals Dane stelt, Kirchners marketingsmethoden uniek en modern waren, wordt niet aannemelijk gemaakt, omdat hij
geen vergelijkingsmateriaal over andere uitgevers levert.
De vrucht van Bijbelsche opvoeding begint en eindigt met een (aan secundaire
literatuur ontleend) portret van een protestants-christelijk gezin op een zondagmiddag

5 Zie over de indruk die de boeken van W.G. van de Hulst als kind op hem maakten bijvoorbeeld: M. 't Hart, `De boze wereld van W.G. van de Hulst', in: Jaarboek Letterkundig Museum
2 ( 1 993)7 147-156.
6 Dit hoofdstuk is een bewerking van Danes artikel `Lectuur van Satan. Censuur en zelfcensuur in calvinistisch Nederland', in:

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2 (1995),

97-123.

7

Zie: M. Mathijsen,

Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Leiden 5996,

18. Zie ook hierna.
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tijdens het interbellum.' Vader leest een studie van Abraham Kuyper, moeder `zittend
aan tafel bij het theelichtje en een schaaltje met kattekopjes' (p. 7) bladert wat in een
aflevering van De Spiegel, en de kinderen zijn verdiept in boeken van Johanna Breevoort, L. Penning en W.G. van de Hulst. Dit gezin voldoet geheel aan het standaardbeeld dat er van een protestantse familie in de jaren dertig bestaat. Danes dissertatie
blijft vooral een reproductie van dit al bestaande beeld. Een kijkje achter de schermen
van voorschrift en gebod biedt hij ons helaas niet.
GIJ ZULT NIET LEZEN
Als startdatum van zijn onderzoek hanteert Dane circa 188o, omdat toen volgens hem
de stroom lectuur door de verbeterde druktechnieken aanzwol en de levensbeschouwelijke kritiek op het lezen navenant groeide. In Gij zult niet lezen. De geschiedenis van
een gedoogproces, de tekst van de voordracht die Marita Mathijsen hield in het kader
van de jaarlijkse Bert van Selm-lezing, laat zij aan de hand van een stroom citaten zien,
dat wat zij noemt het `lied van de antileespropaganda' (p. 1 9 ) al veel eerder werd aangevangen, namelijk rond 182o. Zowel van protestantse als van rooms-katholieke zijde
waren er krachtige antileestendensen. De steeds grotere belangstelling voor het lezen,
gepropageerd door aanhangers van de Verlichting verenigd in de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen, bracht volgens hen namelijk waanwijsheid, verderf en onzedelijkheid.
Volgens Mathijsen is het nog maar de vraag of de toename van de leeslust werkelijk
zo massaal heeft plaatsgevonden als tegenstanders van het lezen wilden doen geloven,
of dat we te maken hebben met een retorisch middel dat antileespropagandisten gebruikten om een stemming te kweken waarin hun waarschuwingen goed zouden gedijen. Men zou de angst voor een leesepidemie aangegrepen hebben om een
alarmstemming te kweken (p. 12-13).
Of de angst voor een leesepidemie slechts een collectief Europees waandenkbeeld is
geweest, wordt door Mathijsen in dit kort bestek nog niet geheel aannemelijk gemaakt.
Maar opvallend is wel, dat ook Dane geen empirische bewjzen heeft kunnen vinden
over de veronderstelde afname van het bijbellezen ten gunste van andere lectuur (Dane,
p. 26-27).
Onder de leesbevorderaars lag de nadruk op de toename van beschaving die door
toename van kennis bevorderd zou worden. Onder de tegenstanders wordt juist de
zedenondermijnende werking van het lezen benadrukt. De sterkste tegenwerking
kreeg de leesbevordering volgens Mathijsen van de kant van de orthodox-protestanten
(p. 1 9 ). Tegelijk wijst ze op het door Dane genegeerde paradoxale feit dat de leesbevorderende leiders van de Nutsbeweging overwegend protestant waren (p. 8). Danes `protestants-christelijke voormannen' en hun opvattingen over (on)gewenste lectuur
kwamen dan ook voornamelijk uit de hoek van het orthodoxe Reveil.
8 Zie: A.C. de Gooyer, Het beeld der vad'ren. Een documentaire over het leven van het
protestants-christelijke volksdeel in de twintiger en dertiger jaren. Utrecht 196 4, 8o-8i.

151

GIJ ZULT SLECHTS ONZE BOEKEN LEZEN

Mathijsen citeert in Gij zult niet lezen een elftal welluidende `aria's', die door de
zedenmeesters, dominees, priesters en pedagogen tegen het veellezen werden gezongen. Zij laat zien dat de protestanten en rooms-katholieken ten einde raad al rond 1840
(en dus niet rond 188o zoals Dane ons wil doen geloven) verantwoorde literatuur voor
de eigen kring gaan sch rijven, als antidotum tegen het veellezen (p. 28- 3 2). In beide
kerkelijke kringen ontstaat langzaam maar zeker een self-supporting-systeem van lectuurvoorziening. Het zwaard van de tegenstander werd omgesmeed tot een ploegschaar voor eigen gebruik.
ZWIJSEN EEN PASSIE VOOR UITGEVEN
Rooms-katholieken zagen volgens Mathijsen al vrij vroeg in, dat een eigen pers de
enige mogelijkheid was, het lezen in goede banen te leiden. Toen Joannes Zwijsen in
18 3 2 pastoor van de Tilbugse parochie 't Heikske werd, werd hij getroffen door de
grote armoede die er onder zijn parochianen heerste en door de slechte onderwijssituatie in zijn parochie. Daarom besloot hij tot de oprichting van een `gesticht van liefdadigheid' en een Congregatie van de Zusters van Liefde (p. 12-1 3). Deze congregatie
nam, naast onderwijs aan een armenschool, ook de zorg voor weeskinderen op zich. Na
enige jaren zaten de zusters met een zevental opgroeiende weesjongens in hun maag.
Zwijsen stichtte daarom in 1844 de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid. Deze fraters namen in 18 45 de zorg voor de weesjongens
van de zusters over. Om hun de gelegenheid te geven een vak te leren en om te voorzien
in hun levensonderhoud én dat van de fraters, stichtte Zwijsen op 18 oktober 18 46 een
rooms-katholieke drukkerij. In eerste instantie moest de drukke ri j drukwerk verzorgen
voor religieuzen: gebedenboeken, meditaties en geestelijke lectuur. Zwijsen voorzag
dat de vrijheid van onderwijs nog een kwestie van tijd zou zijn. Als die vrijheid wettelijk
werd geregeld, zou er op katholieke scholen een grote vraag ontstaan naar goedkope,
katholieke schoolboeken. Door de uitgave van schoolboeken in eigen hand te nemen,
kon hij effectief controle uitoefenen op de inhoud van de lectuur. Vanaf het midden van
de vorige eeuw trok de Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis uit
Tilburg de markt voor rooms-katholieke schoolboeken naar zich toe. Ter gelegenheid
van het honderdvijftigjarig bestaan is de geschiedenis van deze uitgeverij beschreven in
een fraai uitgevoerd, rijk geïllustreerd herdenkingsboek, Zwijsen een passie voor uitgeven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij.
Het bedrijf werd opgericht als Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis (RKJW). In de loop der jaren is die naam meermalen gewijzigd. Aan deze naamswijzigingen zijn de opeenvolgende krachtbronnen af te lezen die bij het drukken
gebruikt werden: Snelpersdrukkerij van het RKJW (18 7o), RKJW Stoomdrukkerij
(1883), Electrische Drukke rij RKJW (1913), en toen de elektriciteit als krachtbron was
ingeburgerd, weer gewoon Drukkerij van het Roomsch Katholiek Jongensweeshuis. In
1958 vond de meest radicale naamswijziging plaats. Niet alleen verdween het Roomsch
Katholiek Jongensweeshuis uit de naam, maar het bedrijf diende zich voortaan uitdrukkelijk aan als uitgeverij, en niet meer als drukkerij. De nieuwe naam Uitgeverij Zwijsen
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verwees naar de man die het iniatief tot de oprichting nam. Tot 1 972 vormde de uitgeverij een onderdeel van de Congregatie van de Fraters van Tilburg. De daarop volgende twintig jaar was Uitgeverij Zwijsen een besloten vennootschap met de
congregatie als aandeelhouder. Tot en met 1 977 maakten leden van de congregatie deel
uit van de leiding van het bedrijf. In 1 99 2 werd de uitgeverij door de fraters van Tilburg
verkocht aan de Weekbladpers Groep in Amsterdam.
In acht hoofdstukken wordt de geschiedenis van deze uitgeverij beschreven. Doordat Zwijsen zich vanaf het begin op het uitgeven van onderwijsmateriaal heeft gericht,
is het boek behalve als een geschiedenis van de uitgeverij ook te lezen als een geschiedenis van de didactiek van het Nederlandse (katholieke) basisonderwijs. Zwijsen
is tegenwoordig vooral bekend door de (algemene) aanvankelijk lezen-methode Veilig
leren lezen (voortgekomen uit de katholieke versie Zó leren lezen), die door meer dan
8o% van de basisscholen gebruikt wordt. Zeker vijf miljoen Nederlanders hebben met
`boom-roos-vis' leren lezen in de periode 1960-1 99 0. Het boek beschrijft naast dit succesverhaal de ontwikkeling van methodes voor het voortgezet lezen, rekenen, schrijven
en het jeugdboekenfonds. Ieder hoofdstuk wordt gelardeerd met portretten van de
founding fathers van de verschillende methoden, van enkele typerende jeugdboeken en
tijdschriften.
In 18 4 8 stond de grondwet het bijzonder onderwijs officieel toe. De behoefte aan katholieke scholen nam daarmee toe. Het doel dat het katholieke onderwijs voor ogen
stond was `de jonge mens te helpen door het ontwikkelen van zijn vermogens en het
vergaren van kennis "meer waardigheid" en "beschaving van geest" te laten verwerven.' Het wezenlijke doel was echter niet kennis, maar `de vorming van het hart tot
ware deugd' (p. 1 5 ). Het leesmateriaal behoorde volgens Zwijsen `op fiere wijze de
katholieke levensbeschouwing uit te dragen' (p. 1 7). Niet alleen in de godsdienstlessen,
maar in alle schoolboeken moest de katholieke geest tot uiting komen. Een voorbeeld
hiervan komt uit de rekenmethode Rekenen voor het leven, die het RKJW tussen 1914
en 1933 op de markt bracht, waarin de redactiesommen niet alleen uit zogenaamde
`koopmansommen' bestonden, maar de scholieren ook geacht werden de volgende opgave uit het vierde rekenboek tot een goed einde te brengen:
Als gij eerbiedig een kruis maakt, verdient gij 5o dagen aflaat. Doet gij het met wijwater, dan
hebt gij loo dagen aflaat. Hoeveel dagen aflaat verdient Jan elken dag? 4 -maal daags maakt
hij een kruis met wijwater, 10 -maal zonder (p. 218).
Bij leesboekjes werd het katholieke karakter gerealiseerd door de keuze van de onderwerpen. De Leesboekjes voor eerstbeginnende kinderen (die tussen 185a -1 9 aa herdruk
op herdruk beleefden) bijvoorbeeld zijn rijkelijk voorzien van eenvoudige godsdienstige teksten. Het aanvankelijk lezen staat vanaf het allereerste begin ten dienste van de
godsdienstige opvoeding getuige de volgende oefening van drie- en vierletterwoorden:
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mor in geen leed of pijn op God den heer; maar hoop op hem.--ik ken en loof God, en min
hem, wijl hij goed is.—wat doet God aan hem, die goed doet? (p. 37).
Van de leesboekjes van de methode Ik lees al zijn tussen 1910-1 9 56 I.225.000 exemplaren verkocht. Kleurrijke vertelplaten met godsdienstige voorstellingen moesten het
katholieke karakter van deze methode waarborgen.
Vóór 1 9 15 verschenen er bij het RKJW nauwelijks kinder- of jeugdboeken. Frater
Sigebertus Rombouts, een van de grote voorvechters van de katholieke opvoeding en
het katholieke onderwijs en auteur van onder veel meer het boek Katholieke Pedagogiek dat vele jaren op vrijwel alle katholieke onderwijzersopleidingen als handboek
werd gebruikt, constateerde in 1912 een schreeuwend tekort aan katholieke jeugdboeken van goede kwaliteit en waarschuwde voor het gevaar van populaire neutrale literatuur. De katholieke boeken die er waren, werden vaak gekenmerkt door een `zeer
opd ri ngerige godvruchtigheid en een levensvreemd karakter' (p. 117).9
Rond 1915 ging het RKJW zich duidelijker op lectuur voor de jeugd richten. In
navolging van andere uitgeverijen als Van Holkema & Warendorf of Kluitman startte
men een d ri etal kleurrijk geïllustreerde reeksen: de Klasbibliotheek, Van 't Jonge Leven
en de Roomsche Reeks. Sommige verhalen waren eerst als vervolgverhaal verschenen
in het katholieke maandblad De Engelbewaarder. Al de verhalen uit de Klasbibliotheek
voor kinderen van het vierde tot en met het zevende leerjaar ademden een katholieke
sfeer. Typerend is bijvoorbeeld het kaboutersprookje Sim en Sam. De kleine lezertjes
werden meegevoerd in een sprookjeswereld van kabouters en reuzen, waarin ook mensen voorkomen. Dat gaf de gelegenheid het roomse aspect in het sprookje in te voeren:
een van de mensen vergeet bijvoorbeeld te bidden voor het eten; hij denkt er weer wel
aan zijn engelbewaarder te bedanken die hem zo goed geholpen heeft bij het doden van
de boze wolf (p. 122).
De meest populaire reeks kinderboeken die bij het RKJW werd uitgegeven, was de
reeks verhalen over Puk en Muk. In totaal zijn er meer dan een en een kwart miljoen
Puk en Muk-boeken gedrukt. Een veelvoud van lezertjes heeft ze echter gelezen. Volgens Mommers en Janssen leven deze twee kabouterfiguurtjes bij veel (katholieke)
volwassenen in hun he ri nne ring voort. Ze geven daarvan echter geen andere voorbeelden dan dat de Puk en Muk's tegenwoordig geliefde antiquarische verzamelobjecten
zijn.
Het katholieke maandblad De Engelbewaarder dat vanaf 1892 bij de drukkerij verscheen, functioneerde als een soort proeftuin voor de educatieve materialen en kinderboeken. Technische verande ringen in de drukkerij en gewijzigde ideeën over lay-out
9 Op Rombouts initiatief werd in 1 924 een Keurraad voor de Roomsche Jeugdlectuur
opgericht. Deze had tot doel goede katholieke jeugdlectuur te ontwikkelen en te verspreiden.
Het esthetisch gehalte kwam daarbij net als bij de protestanten op de tweede plaats: het goede
moest boven het schone worden gesteld. Nieuwe boeken werden door de raad gekeurd en al
dan niet van een stempel voorzien. Wanneer er een hartstocht als haat, afgunst of gierigheid in
voorkwam, of er platte taal in werd gebezigd, werd een boek afgekeurd. Op deze gronden
kwam bijvoorbeeld Hector Malots Alleen op de wereld niet door de keuring.
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en illustraties werden eerst in dit tijdschrift
uitgeprobeerd. Meer dan zestig jaar bepaalde De Engelbewaarder voor een niet onbelangrijk deel het gezicht van de Drukkerij
het RKJW. Het aantal abonnees groeide van
4000 in 1895 tot ruim ioo.000 in 1 9 51. In de
jaren vijftig liep de belangstelling flink terug, tot het blad in 1 9 58 verkocht moest
worden aan Uitgeve rij De Spaarnestad en
fuseerde met de Okki (Onze Kleine Katholieke Illustratie) en de Taptoe. De congregatie behield ook na de verkoop medezeggenschap in de redactie om het katholieke karakter van de gefuseerde bladen te
waarborgen. Volgens de auteurs van het
herdenkingsboek is het moeilijk na te gaan
wat de invloed van De Engelbewaarder is
geweest. Men stelt echter wel unverfroren
dat het tijdschrift `ongetwijfeld het lezen in
de katholieke gezinnen bevorderd heeft'
(p. 149).

© Uitgeverij Zwijsen by Tilburg.
VOORGESCHREVEN ORDE EN GELEEFDE PRAKTIJK
Maakt Zwijsen een passie voor uitgeven duidelijk hoe rooms-katholieke lectuur er volgens de voorlieden van de uitgeverij uit moest zien? Op deze vraag geven de auteurs
een systematisch en boeiend antwoord. Krijgen we bovendien zicht op de ontvangst en
het effect van de producten? Het antwoord op deze tweede vraag luidt helaas, net als bij
Danes dissertatie, grotendeels ontkennend. Ook in het boek over Uitgeverij Zwijsen
wordt vooral de `voorgeschreven orde' gepresenteerd. De `geleefde praktijk' is ook in
dit boek te weinig een aandachtspunt geweest. Zo laat men de kans voorbij gaan mogelijk een gefundeerd weerwoord te geven op de door protestanten vaak gepropageerde
stelling dat katholieken niet lezen (Mathijsen, p. 2 7). De toon van het boek is bovendien
soms wat al te nostalgisch en weinig afstandelijk (`Sommige lesstof uit het begin van
deze eeuw laat de lezer achter met een brok in de keel', p. 15 7), maar dat heeft ongetwijfeld te maken met het jubileumkarakter en de betrokkenheid van de twee hoofdauteurs bij de uitgeverij.
De hier besproken boeken zijn met name gericht op de leesgeboden van verschillende maatschappelijke groeperingen. Over de regule ring van de lectuur in protestantse en rooms-katholieke kringen leveren Dane en Mommers cum suis interessant
materiaal. Betekent het feit dat deze auteurs zo weinig aandacht besteden aan het boek155
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gebruik, de toe-eigening van de teksten, het failliet van de door Kloek geschetste uitweg uit de impasses van het lezersonderzoek? Een probleem is natuurlijk dat het materiaal voor dergelijk gebruikersonderzoek niet voor het oprapen ligt. Toch is er met
enige inventiviteit wel meer materiaal over het feitelijk boekgebruik te achterhalen dan
in de hier besproken studies werd gepresenteerd. Informatie over boekgebruik is mogelijk te vinden in leesverslagen, egodocumenten of de aanschaf- en uitleengegevens van
lees- en schoolbibliotheken. Ook via bijvoorbeeld een enquête of interviews zou nu nog
onder beide publieksgroepen nagegaan kunnen worden hoe men tegen het lezen aankijkt, of de lezers zich aan de leesvoorschriften van de kerken hielden en of er een
verschil in omgang met lectuur is tussen mensen die opgevoed zijn met `innerlijke
censuur' of met censuur van bovenaf. 10 Elders is bijvoorbeeld gewezen op het merkwaardige fenomeen dat ondanks de aanmoediging van het lezen en de belangrijke plaats
van het (bijbel)lezen in het protestantse gezinsleven, een protestantse letterkunde nooit
van de grond is gekomen. Dat zou te maken hebben met de gedachte dat lectuur in deze
cultuur altijd een middel was en nooit een doel in zichzelf mocht zijn."
De beschrijving van de leescultuur' van een groep is mijns inziens niet compleet
wanneer slechts het aanbod en de voorschriften zijn beschreven. De geleefde praktijk is
van even groot belang. Want het is immers in het gebruik dat de werkelijke macht van
het gedrukte woord tot uiting komt.

10 Dane deed een oral history-onderzoekje onder zeven personen uit Dinteloord naar de
receptie van de Merijntje Gijzen-cyclus (p. 9 5). Een dergelijk onderzoek, maar dan gericht op
de receptie van de protestants-christelijke lectuur, zou op veel grotere schaal uitgevoerd
kunnen worden.
11 Zie: R.G.K. Kraan (eindred.), Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestantse leescultuur. Den Haag 19 9 1, m.n. 227-336.
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NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW
[Over:] M. Beetham, A magazine of her own? Domesticity and desire in the
woman's magazine, 1800-1914. London [enz.]: Routledge, 1996. 2 42 p., ill. ISBN
0-415-04920-2 (hbk). Prijs: £ 5o.00; 0-415-14112-5 (pbk). P ri js: £ 15.99.
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P. Tinkler, Constructing girlhood. Popular magazines for girls growing up in
England, 1 920-1 95 o. London: Taylor & Francis, 1995. 295 p., ill. ISBN 07484-0285-3
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eriode, genre en nationaliteit zijn nog steeds solide indelingscategorieën voor allerlei wetenschappelijk onderzoek en dus ook voor tijdschriftstudies. Wie goed kijkt naar de recentelijk verschenen titels die
hierboven staan opgesomd, merkt op dat de boeken volgens deze drie manieren gegroepeerd kunnen worden. In Beetham, Okker en Streng is hoofdzakelijk negentiendeeeuws materiaal onderzocht, terwijl in Hemels en Vegt, Marek en Tinkler twintigsteeeuwse tijdschriften centraal staan. Degene die in populaire cultuur geïnteresseerd is,
zal zich buigen over Beetham, Hemels en Vegt en Tinkler, de literatuurhistoricus bekijkt Marek, Okker en Streng. De onderzoeker, ten slotte, die zich op Engelse tijdschriften concentreert, leest Beetham en Tinkler, die zich op Amerikaanse tijdschriften
richt, leest Marek en Okker en die Nederlandse tijdschriften bestudeert, kiest Hemels
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en Vegt en Streng. Een vierde mogelijkheid die in het tijdschriftonderzoek gebruikelijk
is, een indeling per doelgroep, is ri chtsnoer geweest in de studies van Beetham over
dames- en vrouwenbladen en Tinkler over tijdschriften voor meisjes. Wat deze titels,
met uitzondering van de bibliografie van Hemels en Vegt, echter gemeen hebben is dat
zij gaan over tijdschriften, vrouwen en macht.
Het onderzoek naar negentiende- en twintigste-eeuwse tijdschriften heeft zich tijdens de overgang van structuralisme naar contextgerichte wetenschap, dat wil zeggen
van onderzoek waarin het object centraal staat, naar onderzoek waarbij ook de voorwaarden voor het ontstaan en de receptie van het object bestudeerd worden, internationaal ontwikkeld tot een cultuurhistorisch belangstellingsgebied waarbinnen op
verschillende manieren wordt gewerkt.' Zo zijn er de bibliografische projecten die
meestal nationaal en op één genre of discipline gericht zijn. 2 Daarnaast komen er nog
steeds regelmatig monografieën over één tijdschrift uit. 3 Relatief nieuw is het tijdschriftonderzoek dat op het moment een duidelijke groeispurt doormaakt: thematische
studies waarin een reeks tijdschriften in onderlinge samenhang wordt besproken, of
omdat zij waren bestemd voor één groep lezers, of omdat zij als spreekbuis dienden
voor één discipline of één intellectuele of artistieke stroming bevorderden.'
De belangstelling voor tijdschriftstudies manifesteert zich overigens niet alleen in
afgerond werk. Het Franse tijdschrift La revue des revues, waarvan het eerste nummer
in 1 9 86 verscheen, heeft met een aantal uitstekende dossiers en documentaires, die een
opvallend grote spreiding in geografisch, temporeel en disciplinair opzicht laten zien,
een belang rijke stimulus aan het onderzoek gegeven. Bovendien bevordert de redactie
contacten en uitwisseling tussen onderzoekers door het organiseren van internationale
symposia, in samenwerking met het Institut d'histoire du temps présent en instituten
buiten Frankrijk.
Ook in Nederland bloeit sinds een jaar of tien het tijdschriftonderzoek. Als meest
1 Tijdschriften uit oudere periodes zijn de laatste vijftien jaar beduidend vaker object van
onderzoek dan in de periode ervoor. Twee recente Nederlandse voorbeelden waarin ook wat
buitenlandse publicaties worden genoemd zijn: G.J. Johannes, De barometer van de smaak.
Tijdschriften in

Nederland 1770-1830. Den Haag 1 99 5 en: R. Aerts, De letterheren. Liberale
Gids. Amsterdam 1997.

cultuur in de negentiende eeuw. Het tijdschrift De

2 Voorbeelden van voltooide bibliografische projecten zijn: F. Schlawe, Literarische Zeitschriften 1886-1910. Stuttgart 1961 en

Literarische Zeitschriften 1910-1933. Stuttgart 1962;

J. King, Literarische Zeitschriften 1945-19 70. Stuttgart 1974; J.-M. Place en A. Vasseur,

Bibliographic des Revues et Journaux Littéraires des xixe et xxe siècles. Paris 1973-1977.3
tomes. Een project dat nog loopt is het Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM).
In deze grootscheepse onderneming die onder auspiciën staat van de International Musicological Society zijn sinds 198 7 reeds tientallen indices uitgebracht van onder andere Franse, Duitse
en Italiaanse muziektijdschriften.
3 Drie voorbeelden, die met een flinke tussenruimte verschenen zijn: F. Mulhern, The

Blanche. Histoire, anthologie, portraits. Paris 1989; B. Mousli, Intentions, histoire d'une revue littéraire des années

Moment of `Scrutiny'. London 1979; 0. Barrot en P. Ory, La Revue

vingt. Paris 1995.
4 P. Calis,

Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1 94 1 en 1945.
revues d'art a Paris 1905-1 940. Paris 1993.

Amsterdam 1989; Y. Chevrefils Desbiolles, Les
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recente tekenen zijn te melden de oprichting van de projectgroep Tijdschriftstudies
(1 995 ), die binnen de Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis, het Huizinga Instituut opereert en het verschijnen in 1997 van Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies,
waarvan inmiddels drie nummers zijn uitgekomen. In de projectgroep zijn historici,
kunst-, muziek- en literatuurhistorici, nationaal letterkundigen en sociologen actief,
terwijl in Ts. bijdragen van hen worden opgenomen.
Al deze activiteit heeft ove rigens tot op heden noch in het buitenland, noch in
Nederland geleid tot de besch rijving van een algemeen gangbare methode voor tijdschriftonderzoek. Jammer, vooral voor beginners, maar verklaarbaar uit de betrekkelijke nieuwheid van het vak en waarschijnlijk ook uit de verschillende zeden en
gewoontes die in het onderzoek in de betrokken disciplines nu eenmaal heersen. Welke
stappen gezet moeten worden om ideaal tijdschriftonderzoek af te leveren hangt bovendien af van de vragen waarmee het mate ri aal wordt benaderd. Over deze vragen, die
zich analoog aan de vraagstellingen in andere typen cultuurhisto ri sch onderzoek lijken
te ontwikkelen, zijn wel enkele opmerkingen te maken. In het `Handboek voor tijdschriftstudies' dat er mijns inziens toch moet komen, dienen deze kwesties nader uitgewerkt te worden.
Aan de bibliografische projecten ligt uiteraard de vraag ten grondslag welke tijdschriften in een bepaalde periode voor een bepaalde kunst of discipline op de markt
waren. Deze inventarissen zijn, welke vorm zij ook aannemen, onmisbaar voor het
veld. Het is dan ook betreurenswaardig dat er bij wetenschappelijke subsidiegevers (in
Nederland ove rigens veel sterker dan in de ons omringende landen) een zekere minachting bestaat voor dit soort werk dat, zoals ieder tijdschriftonderzoek, tijd en geld slurpt.
Een analyse van de opzet en structuur van verschillende bibliografische projecten zou
wellicht kunnen leiden tot de formule ri ng van een aantal regels waaraan tijdschriftbibliografieën specifiek moeten voldoen willen zij ook op langere termijn hun nut bewijzen. Nu het cultuurhistorisch onderzoek zich internationaal tooit met de driekleur

productie, distributie, consumptie lijkt een discussie over de vraag of het wenselijk is
daarmee ook in bibliografieën rekening te houden een zinvolle aangelegenheid. Welke
aanvullende informatie is relevant, welke overbodig? Het is, kortom, hoog tijd voor
enige reflectie voordat er nieuwe projecten worden gestart.
RECENT ONDERZOEK

Vorig jaar kwam het tweede deel uit van de bibliografie van Nederlandse geïllustreerde
publiekstijdschriften van Joan Hemels en Renée Vegt, een studie die we kunnen rekenen tot de eerste categorie, die van de bibliografische projecten. Dit project is nu voltooid, nadat in 1993 reeds het eerste deel, dat de periode 1840 tot 1945 beslaat, was
verschenen. Bij alle waardering die de samenstellers verdienen en terecht ook gekregen
hebben, zijn er toch kanttekeningen te maken. Het resultaat, d rie kloeke banden, zou
naar mijn idee sterk aan wetenschappelijk belang hebben gewonnen als de criteria die
zijn gehanteerd bij allerlei categorieën verder waren geëxpliciteerd dan nu het geval is.
Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat Hemels en Vegt precies willen laten zien in de
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historische schets waarmee ieder blad wordt getypeerd. Op grond waarvan zijn de
segmenten uit de inhoud gekozen die worden vermeld? Waarom over tijdschrift A veel
en over tijdschrift B zo weinig? De ruimte die was gewonnen als er minder uit de
tijdschriften was geciteerd, ook al zijn de smeuïge tekstjes vaak welkome onderbrekingen van de opsommingen, had besteed kunnen worden aan een zaakregister, dat naast
het register van namen, dat er gelukkig wel is, de bruikbaarheid had vergroot. Deze en
andere overwegingen doen echter niets af aan de constatering dat de bibliografie een
goudmijn is waar komend onderzoek veel uit zal kunnen opdelven.
Een vergelijkende analyse van een aantal monografieën, de tweede categorie tijdschriftstudies, weerspiegelt de reeds genoemde overgang van tekstgerichte naar contextgerichte vraagstellingen. Zo zijn de studies die tot het midden van de jaren tachtig
zijn uitgebracht veelal te typeren als `portretten', terwijl recenter onderzoek de belangstelling voor het functioneren van het tijdschrift in het culturele veld van zijn tijd laat
zien. Opmerkelijk is in dit verband de interesse voor verantwoordelijke personen, die
ten opzichte van de periode van het structuralisme sterk is toegenomen. Albert Verwey
en De nieuwe gids, Jean Paulhan en de Nouvelle revue Française om slechts twee
voorbeelden te noemen.' Deze opleving, die natuurlijk niet alleen tijdschriftenmakers
betreft, maar ook allerlei andere personen die in het culturele leven een belangrijke rol
speelden, zoals uitgevers, salonhouders en kunstverzamelaars, heeft als aangenaam gevolg de enorme groei van biografieën en brievenpublicaties die de laatste jaren is waar
te nemen. Naast deze uitgaven bewijst allerlei ongepubliceerd archiefmateriaal hier zijn
bruikbaarheid bij het vinden van een antwoord op de vraag welke rol een tijdschrift
heeft willen spelen.
De evaluatie van de rol die een tijdschrift, of een reeks tijdschriften ook daadwerkelijk gespeeld heeft, lijkt op het ogenblik gestuurd te worden door ideologische
complexen als ras, klasse, gender, kapitaal, censuur en macht van mannen en vrouwen.
Dat is in ieder geval zo in de boeken die hier ter discussie staan en die, behoudens
Hemels en Vegt, tot de derde, thematische, categorie behoren. In het vervolg van mijn
betoog wil ik de twee studies over twintigste-eeuwse tijdschriften in detail bespreken,
terwijl die waarin tijdschriften uit de negentiende eeuw worden behandeld aan de orde
komen als aanvullend vergelijkingsmateriaal. Hierbij valt vooral de verwantschap op
tussen de onderwerpen die in beide perioden worden bediscussieerd.

5 Zie de editie van Verweys correspondentie uit de periode dat hij redacteur was van De
nieuwe gids: Albert

Verwey. B ri efwisseling i juli 1885 tot is december 1888. Bezorgd, ingeleid

en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel. Amsterdam 1995.
Van de correspondentie van Jean Paulhan, die van 1 9 20 tot 1 940 hoofdredacteur en vervolgens

nouvelle revue Francaise, verschijnen sinds het midden van de jaren
lettres r (1 9 1 7-1 93 6) en Choix
de lettres i1(1976-1 94 5). Par D. Aury et J.-C. Zylberstein. Revu, augmenté et annoté par

directeur was van La

tachtig regelmatig delen. Zie bijvoorbeeld: J. Paulhan, Choix de

B. Leuilliot. Paris 1 9 86-1 99 2. 2 tomes. In 1 996 verscheen een biografisch essay over Paulhan:
F. Badré, Paulhan

le juste. Paris 1 99 6. Deze edities bevatten alle talrijke gegevens die voor

cultuurhistorici en literatuurhistorici en vanuit de optiek van tijdschriftstudies relevant zijn.
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ERRATUM

Voorkant van het oktobernummer 1 93 0 van
Miss modern. In: P. Tinkler, Constructing
girlhood. Popular magazines for girls growing
up in England, 1 9 20-1 9 50. London 1995, 56.

DE LESSEN VAN MISS MODERN, PEG, POLLY
EN ANDEREN
In Constructing girlhood heeft Penny Tinkler, die als socioloog aan de Universiteit van
Manchester werkzaam is, onderzocht hoe de periode van de meisjesjaren (`girlhood')
als sociale en culturele constructie vorm kreeg in een reeks tijdschriften die tussen 1920
en 1 95 o in Engeland verschenen. Het publiek van Miss modern, Every girl's paper en
hun vele uiterst populaire consorten in het interbellum, was zo tussen de twaalf en
twintig jaar oud. De overgang van school naar werk, het begin van de `heteroseksuele
carrière'6 en de voorbereiding op de rol van getrouwde vrouw en moeder zijn de thema's die ieder tijdschrift aan de orde stelde vanuit de overtuiging dat dat de belangrijkste momenten in het leven van ieder jong meisje waren of in ieder geval behoorden te
zijn. De beeldvorming rond deze aspecten, de lessen in vrouwzijn die de bladen gaven
of zij nu schoolmeisjes, winkel-, kantoor- of fabrieksmeisjes, of dochters en moeders
bedienden, heeft Tinkler in haar studie onderzocht. Daarbij heeft zij haar informatie
vooral gevonden via literatuurstudie en correspondentie met gewezen redactrices en
6 Of dit begrip in het sociologisch onderzoek in Nederland even gangbaar is als in Engeland
is mij niet bekend. Tinkler doelt met `the heterosexual career' op het geheel van eisen en
verwachtingen dat de maatschappij stelde aan de fasering van de seksuele ontwikkeling en
relatievorming van meisjes. Zie: P. Tinkler, Constructing girlhood. Popular magazines for girls
growing up in England, 1 9 2o-1 95o. London 1995, 94, 95, 1 3 2 - 1 34, passim.
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Miss modern. In: P. Tinkler, Constructing
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zijn. De beeldvorming rond deze aspecten, de lessen in vrouwzijn die de bladen gaven
of zij nu schoolmeisjes, winkel-, kantoor- of fabrieksmeisjes, of dochters en moeders
bedienden, heeft Tinkler in haar studie onderzocht. Daarbij heeft zij haar informatie
vooral gevonden via literatuurstudie en correspondentie met gewezen redactrices en
6 Of dit begrip in het sociologisch onderzoek in Nederland even gangbaar is als in Engeland
is mij niet bekend. Tinkler doelt met `the heterosexual career' op het geheel van eisen en
verwachtingen dat de maatschappij stelde aan de fasering van de seksuele ontwikkeling en

relatievorming van meisjes. Zie: P. Tinkler, Constructing girlhood. Popular magazines for girls
growing up in England, 1920-195o. London 1 99 5, 94, 95,132-1 34, passim.
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redacteurs, met de consequentie dat de respons van het publiek maar zeer terloops aan
de orde komt.
De veranderende machtsverhoudingen is een onderwerp waarvan Tinkler zo veel
mogelijk facetten behandelt. In de decennia na de Eerste Wereldoorlog stonden de
belangen van het pat ri archaat en het kapitaal op gespannen voet met de geleidelijk
wijzigende opvattingen over maatschappij en ethiek, over de verhouding tussen de
seksen en de verdeling van arbeid. Hoe gingen de redacties om met de belangen van de
maatschappij waa rin hun bladen functioneerden aan de ene kant en de belangstelling
van hun lezeressen aan de andere? Hoe werden bijvoorbeeld kwesties als relatievorming en werk in de bladen gepresenteerd, eventueel in de wens de lezeressen via voorbeelden te manipuleren?
Jongens werden voor schoolgaande meisjes weliswaar een interessant onderwerp
geacht, maar naar de mening van de redacties waren meisjes op school nog niet toe aan
gedachten of contacten waa rin seks weleens een rol zou kunnen spelen en dus waren in
de Schoolgirl papers jongens alleen als broers aanwezig. Een schoolmeisje in een tijdschrift om ri ngde zich met vriendinnen, niet met v rienden. Werkte zij eenmaal dan
diende de belangstelling voor het andere geslacht juist gestimuleerd te worden, want
dan was immers de fase aangebroken waarin `geoefend' mocht worden als voorbereiding op het huwelijk. In de populaire tijdschriften voor deze catego ri e gingen de meisjes op zaterdagavond uit met hun vriend. V ri endschappen tussen vrouwen werden niet
meer getekend, want zelfs de associatie met lesbische contacten moest worden vermeden:
Pressures to have a boyfriend started early.(...) Girls from all social groups were bombarded
with messages about the desirability of marriage and motherhood. Although middleclass
girls could pursue a career if they did not marry, their `lot' was not generally portrayed as a
happy one. Indeed what is particularly striking about the interwar years is the naturalisation
of heterosexuality and attacks on women, whether celibate or lesbians who did not marry.'

Veel aandacht werd ook besteed aan de regels waara an ieder meisje zich hoorde te
houden. Uit de lessen in 'courting practice' en 'courting etiquette' blijkt dat de Victoriaanse conventie die van een meisje passiviteit en niets dan dat eiste inmiddels niet
meer gold. Maar al te ondernemend mocht ze ook weer niet worden. Zo werd de jonge
lezeressen van Peg's paper in 192o het volgende voorgehouden:
No man is too shy to speak when he loves a girl—sooner or later. If you were to speak first,
you'd give him a terrible shock. He will never think quite the same of you again—and you'll
damage his own self confidence for ever. He will never forget that you thought him such a
coward that you could not trust him to do what has always been a man's job.'

7 Tinkler,

Constructing girlhood, 38.

8 Idem, 137.
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Deze gewijzigde instelling moet gezien worden tegen de achtergrond van de demografische verschuivingen die de grote verliezen in de Eerste Wereldoorlog hadden veroorzaakt. Meisjes liepen daardoor in de jaren twintig het risico `over te schieten', terwijl
jongens het maar voor het uitzoeken hadden. Volgens het algemeen heersende beeld
konden de heren dus gemakkelijk hun gang gaan alvorens een definitieve keuze te
maken. Pam's paper gaf haar lezeressen in 1 924 deze les ter overweging, als reactie op de
veranderende normen en vormen:
Gone are the days when girls had to be virtually engaged before they could enjoy a man's
companionship. That is all to the good, but the pity is that sometimes girls begin to hope that
the nice boy in question is a lover before the idea has entered his own head, or heart. It
doesn't do to assume that because he thinks you pretty or has kissed you once or twice that he
is making up his mind to devote his life to you. Therefore be kind and friendly, but take his
compliments lightly, make no demands on him, leave him free as the wind, and whatever you
do don't ask him when he is coming round to call for you again.'

De lezeressen kregen niet alleen adviezen over hun contacten met het andere geslacht,
zij werden tevens aangesproken in hun rol van dochter, zuster en kersverse echtgenote.
Terwijl de verhoudingen tussen de geslachten in snel tempo veranderden, werd de taak
van de redacties te laveren tussen de heersende patriarchale belangen en de dromen
over een eigen leven met eigen beslissingen van het, overwegend vrouwelijk, publiek er
niet eenvoudiger op.
In de representatie van werk en arbeidsverhoudingen vervulden de bladen eenzelfde sturende rol, waarbij voor meisjes uit de lagere klassen een baan vrijwel alleen als
oponthoud in een voorhuwelijkse wachtkamer werd afgebeeld, zodat de economische
en sociale noodzaak om te werken, die zowel voor de maatschappij als voor de vrouw
zelf gold, werd getrivialiseerd of genegeerd.
Tinkler trof echter niet in alle tijdschriften hetzelfde beeld aan. Dat middelbare
scholieres, die natuurlijk uit de hogere sociale klassen afkomstig waren, carrière zouden
maken, behoorde wel degelijk tot de mogelijkheden en daarmee werd dan ook, voorzichtig, rekening gehouden. In ieder geval werd verdere scholing en ontwikkeling in
hun geval aanbevolen en de tijdsch ri ften die een professionele loopbaan voor hun publiek niet bij voorbaat uitsloten, bedachten allerlei variaties op rubrieken als `Meet these
moderns' in Miss modern en `As we grow older' in School-days, die via interviews,
autobiografieën en besch rijvingen bioscooppianistes, etaleuses, advocaten en leraressen
aan het publiek voorstelden.
Relatievorming en werk waren belangrijke onderwerpen, maar niet de enige. Mode, uiterlijk en, in verhullende termen, seksualiteit werden ook ter sprake gebracht. Dit
gebeurde op alle verschillende manieren die een tijdschrift ten dienste staan; in verhalen, een al dan niet fictionele correspondentierubriek, reportages en gesprekken.
Constructing girlhood is verdeeld in zeven hoofdstukken. Een inleiding en een
9 Idem, 14o.
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uitgebreide schets van de leefomstandigheden van jonge vrouwen in het interbellum in
Engeland gaan vooraf aan de hoofdstukken waarin de thema's worden besproken. Het
is de vraag hoeveel van de informatie die Tinkler heeft verzameld nieuw is. Al lezend
kreeg ik steeds sterker het idee dat de resultaten eigenlijk al besloten lagen in de bewonderenswaardig grote hoeveelheid literatuur die in het boek is verwerkt. De vraag dringt
zich dan op in hoeverre dit onderzoek wijzigingen aanbrengt in het beeld dat van de
constructie van 'girlhood' reeds bestond. Deze onzekerheid heeft deels te maken met de
vele herhalingen en overlappingen die Tinklers studie bevat en die de indruk wekken
dat zij de presentatie van haar onderzoek anders had moeten structureren. Deels versterkt deze aarzeling de conclusie dat Tinkler het specifieke karakter van haar bronnen
niet ten volle heeft uitgebuit en niet die vragen heeft gesteld die in een tijdschriftonderzoek nu eenmaal thuis horen. Systematische gegevens betreffende uitgevers en marktmechanismen, oplage, prijs, het redactieteam en zijn strategie en programmatische
standpunten van de 25 tijdschriften die in het boek figureren, krijgt de lezer niet of
nauwelijks. De vraag of en op welke punten het beeld van de meisjesjaren dat uit deze
bladen opdoemt, verschilt van het beeld dat reeds bekend is uit ander materiaal, wordt
niet gesteld. Mijn grootste bezwaar is echter dat de meisjes voor wie de lessen bestemd
waren, die inmiddels allemaal kleindochters hebben als zij de adviezen in Miss modern
en de andere bladen hebben opgevolgd, niet gevraagd is welke rol deze tijdschriften in
hun leven vervulden. Daarvoor was een heel ander type onderzoek nodig geweest zoals
Tinkler zelf in haar inleiding zegt. Inderdaad, en waarschijnlijk had een dergelijk onderzoek meer nieuws gebracht.
MODERNISTISCHE MANIPULATIE

In Women editing modernism heeft Jayne E. Marek de rol die vrouwen in het literaire
bedrijf hebben gespeeld tussen 1 9 10 en 1 94 0 onder de loep genomen. Haar onderzoek
draagt nieuwe stof aan voor het modernismedebat, 10 biedt nieuwe gegevens over de
contacten tussen auteurs, geldschieters, redacteurs en uitgevers in de Verenigde Staten
en Engeland en is bovendien gegoten in de vorm van vijf spannende cases. Het zijn
geschiedenissen van goede bedoelingen en frustratie, van artistieke vrijheid en censuur,
10 Met de term modernisme, die in Anglo-Amerikaans en Nederlands literatuurwetenschappelijk onderzoek gangbaar is, worden vernieuwingen aangeduid in de literatuur en de andere
kunsten in de periode 1890 tot 19 4 0. Twee verschillende modernisme-opvattingen worden
aangehangen: sommige onderzoekers beschouwen de gehele literatuurproductie uit de periode
als modernistisch. Zie: M. Bradbury and J. MacFarlane (eds.), Modernism 1890-1 93 0. Harmondsworth 1976; anderen houden een tweedeling aan, waarbij de stromingen die horen tot de
historische avantgarde (futurisme, dada, surrealisme) worden onderscheiden van het modernisme in strikte zin. Tot dit laatste modernisme behoren dan auteurs als Marcel Proust, Thomas
Mann, Robert Musil, T.S. Eliot en Virginia Woolf. Zie bijvoorbeeld: D. Fokkema en E. Ibsch,

Het modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam 1984 ; en in een breder cultuurhistorisch perspectief: A. Berman, Preface to modernism. Urbana [enz.] 1 994. De discussie over
periodisering, formele kenmerken, thema's en invloed van het modernisme is nog niet afgerond, vandaar de term modernismedebat.
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van hartstocht voor nieuwe en oude literatuur, voor film, beeldende kunst en muziek, en
van menselijke relaties met veel ups en downs. Doelstelling van dit onderzoek was het
werk van vrouwelijke editors tijdens de opkomst en de bloei van het modernisme naar
voren te halen en aldus aandacht te vragen voor een aspect van deze stroming dat tot op
heden te zeer onderbelicht is gebleven. In de vele biografieën, autobiografieën, memoires, bloemlezingen, verzamelbundels en kritische studies die over deze periode door
mannen en vrouwen over het werk van mannen en vrouwen zijn geschreven en die
gezamenlijk ons huidige beeld van het modernisme bepalen, zijn de bijdragen van
vrouwen maar al te vaak verdraaid of genegeerd, luidt Mareks stelling. Door te putten
uit ongepubliceerde correspondentie en andere archivalia slaagt zij er in dit beeld op een
aantal plaatsen te nuanceren.
Vijf tijdschriften zijn onderzocht. Poetry, dat in 1912 in Chicago werd opgericht
door Harriet Monroe; de Little review, van 1 9 1 4 tot 1 929 vanuit New York geleid door
Margaret Anderson en Jane Heap; The egoist, in 1 9 1 3 /1 9 14 in Londen begonnen door
de imagisten (Hilda Doolittle, Richard Aldington en anderen); Close up, het eerste
filmtijdschrift, van 1 927 tot 1 933 gefinancierd en geleid door Bryher (Winifred Ellerman) en als laatste The dial, dat al enkele jaren bestond, maar waarvan hier vooral de
periode 1 92 5-1 929 waa rin Marianne Moore redacteur was, aandacht krijgt. Deze tijdschriften zijn alle reeds onderwerp van studie geweest en Marek begint haar `portretten'
dan ook telkens met een verwijzing naar eerder onderzoek. Helaas vergeet zij daarbij
dat haar lezer al die boeken en artikelen niet ook gelezen heeft, hetgeen meermalen een
vergeefse zoektocht naar de basisgegevens rond ieder tijdschrift opleverde.
Het laatste hoofdstuk `A Distorting Lens. Ezra Pound and literary editors' is gewijd
aan de invloed van Pound op het Anglo-Amerikaanse tijdschriftentoneel van de eerste
decennia van deze eeuw. Pound heeft zijn eigen public relations uitstekend behartigd en
er zelf alles aan gedaan om een beeld in de literatuurgeschiedenis te verankeren als ware
hij 'the most important editorial force behind little magazines'." Zo is aan allerlei wapenfeiten met betrekking tot de publicatie van modernistische teksten als eerste de
naam van Pound verbonden, terwijl hij bij veel gevallen slechts zijdelings betrokken
was en dan ook dikwijls nog meer kwaad dan goed deed. Deze verschuiving in het
literairhistorisch perpectief is mede ontstaan doordat Pound data te zijnen bate manipuleerde en doordat degenen die met hem werkten zijn b ri even trouw bewaarden, terwijl
hij de brieven van zijn correspondenten, met name de vrouwelijke, weggooide. Pound
zag vrouwen als bruikbare instrumenten waar het publicatiemogelijkheden en financiering betrof, in hun kritisch inzicht en editoriale kundigheden had hij geen fiducie.
Gedreven door zijn sterke 'will to power" 2 probeerde hij het redactiebeleid van de
tijdschriften waarvoor hij als adviseur of buitenlands redacteur optrad in zijn greep te
krijgen door opdrachten uit te delen en, als hij niet snel genoeg zijn zin kreeg, mensen
tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. In combinatie met zijn eigen brieven onthullen
11 J.E. Marek, Women editing modernism. `Little' magazines & literary history. Lexington,
Kentucky 1 99 5, 167.
12 Idem, 179.

165

VROUWEN EN HUN TIJDSCHRIFTEN

de correspondenties van andere betrokkenen (Aldington en Monroe bijvoorbeeld) de
machinaties met behulp waarvan hij zijn macht trachtte te vergroten. Lang niet iedereen
liet zich intimideren en beïnvloeden door Pounds gebrek aan belangstelling voor andere
sch rijvers dan het rijtje Yeats, Joyce, Lewis en Eliot. Zijn totale minachting voor andermans k ri tiek op het werk van zijn favorieten belette anderen niet aan hun eigen
opvattingen vast te houden.
In haar `ontmaskering' van Pound, die niet tot het laatste hoofdstuk beperkt blijft,
schiet Marek soms wat ver door, zodat haar betoog hier en daar dreigt te ontaarden in de
al zo veel gehoorde klaagzang van en over vrouwen. Maar haar voorbeelden laten haar
gelijk duidelijk zien: de modernistische omwenteling is voor een groot deel via de
tijdschriften op gang gebracht en de rol die vrouwen daarin hebben gespeeld is nog lang
niet voldoende in de literatuurgeschiedenis verwerkt.
Een nadere blik op Marianne Moore's werk voor The dial verduidelijkt de kwesties
die hierboven zijn aangestipt. Het hoofdstuk `The Ironic "Edito ri al We". Marianne
Moore at the Dial' begint als volgt:
Marianne Moore's work as editor at the Dial during 1925-29 has garnered only modest
attention in studies of her life and art and in critical examinations of the magazine itself,
partially because of Moore's own claims that she did nothing to violate the editorial dictates
set out for the magazine before she joined its staff. Dial historians Nicholas Joost (...) and
William Wasserstrom (...), for example, have explored the roles of Scofield Thayer and
James Sibley Watson, whose collaboration provided the intellectual, aesthetic, and financial
bases that helped the magazine become one of the most influential periodicals of its day, but
their histories fail to enumerate any real differences between the men's accomplishments and
those of Moore.13

Later onderzoek heeft weliswaar de rol die Moore in de redactie vervulde duidelijker
naar voren gehaald, maar toch is het beeld blijven bestaan van één harmonieuze beleidslijn en dat beeld is onjuist. De commentaren en herinneringen—anekdotes, geen analyses—waarin Moore zich over haar redacteurschap heeft uitgelaten zijn hieraan mede
debet, want daa rin heeft zij iedere verwijzing naar verhitte discussies of zelfs maar
meningsverschillen vermeden.
Moore hield de conventie in stand dat zowel de redactiecommentaren in het tijdschrift als de correspondentie met het 'editorial we' werd ondertekend, ook al was zij de
enige auteur. Tevens hield zij vast aan het beeld dat Thayer, die psychische problemen
had, zijn redacteursfunctie als voorheen uitoefende, terwijl zij al het werk deed. Het
voldoet niet deze strategie van Moore te verklaren als onzekerheid over haar eigen
oordeel, zo bepaalt Marek, want de critici die dat doen noemen daarnaast juist haar
duidelijke poëticale en redactionele opvattingen en haar idiosyncratische visie op het
Amerikaanse modernisme. Deze visie is af te lezen aan de teksten die zij voor het
tijdschrift koos en de teksten die zij afwees en in haar essays en commentaren voor het
13 Idem, 138.
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blad waarin zij het multiperspectivisme en de fragmentatie van de wereld, zoals uitgedrukt in modernistische poëzie, positief beoordeelde.14
De ongepubliceerde brieven van Moore, Watson en Thayer laten zien dat onzekerheid of bescheidenheid beslist niet de juiste verklaringsgrond is voor het beeld dat
Moore zelf vestigde. Haar camouflagetechniek was een zeer bewuste strategie om te
bereiken wat ze wilde:
The history of Moore's association with the magazine involves more than the important
modern works that appeared in print; it involves the indirect manipulation of power that
often marks women's literary production. Her ironic
fiction of collaboration has acted as a foil to disguise her
decisionmaking, as if it were subservient to men's interests, when in effect she was promoting critical literary
thought at the Dial almost singlehandedly.15

Puttend uit de ongepubliceerde correspondentie beschrijft Marek hoe Moore bij The dial betrokken raakte
en hoe zij in de loop van een jaar of vijf steeds meer
Dial-zaken behartigde—van recenseren tot het beoordelen van manuscripten, van de correspondentie tot het
The dial nam ook werk van
financiële beleid—tot zij op verzoek van Thayer en
beeldende kunstenaars op. Von
Jawlensky's Head of a woman
Watson in janua ri 1925 werkelijk tot de redactie toestond in het februa rinummer van
trad. Het was een parttime positie maar Moore stak er
1926. In: N. Joost, Scofield
veel meer tijd in. Met profijt, hetgeen Watson klaarThayer and The dial. Carbondale
blijkelijk inzag toen hij haar, een paar maanden nadat zij
1964, t.o. 248.
haar werk officieel was begonnen, schreef: `never has
[the Dial] been as "crea ti vely" edited'. 16 Met haar mederedacteur Watson had Moore
geen problemen. Hij verrichtte zijn taken letterlijk en figuurlijk op afstand want hij
woonde buiten New York en fungeerde daardoor meer als steun en adviseur dan als
redac ti elid. Het overleg over de Dial-strategie verliep met hem in hoofdzaak schriftelijk. Met Thayer had Moore veel meer te stellen. Door afwezigheid was hij evenmin als
Watson direct bij de dagelijkse gang van zaken betrokken, maar met hem moest veel
meer rekening worden gehouden. Hij dreigde met `aftreden' als hij zich gekwetst voelde, hij had in het verleden met verschillende auteurs die Moore graag in het tijdschrift
zag publiceren moeilijkheden gemaakt en hij verdroeg sugges ti es voor veranderingen
in de teksten die hij zelf aan The dial wilde bijdragen niet of ternauwernood. Moore
wilde hem vanwege de kwaliteit van zijn gedichten en essays, waarvoor zij een grote
bewondering had, graag voor het tijdschrift behouden en zij wendde daartoe, met succes, al haar psychologisch inzicht aan.

14 Zie ook: T. Martin, Marianne Moore. Subversive modernist. Austin, Texas 1986.
15 Marek,

Women editing modernism, 145.

16 Idem, 153.
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Zelf was Moore dag in, dag uit zowel op micro- als op macroniveau met het tijdschrift
bezig. Zij redigeerde de teksten die werden opgenomen zeer zorgvuldig, schrapte, veranderde en selecteerde passages naar eigen inzicht en correspondeerde over haar ingrepen met de auteurs, waarbij ze omzichtig rekening hield met ieders status en
eigenaardigheden. Totdat zij bij The dial kwam hadden auteurs eenvoudigweg `ja' of
`nee' te horen gekregen, Thayer en Moore bemoeiden zich niet op een dergelijke wijze
met andermans tekst. Moore stuurde met haar handelen de inhoud van het blad in hoge
mate. Zij vergrootte het aandeel poëzie en proza, vulde, als anderen het lieten afweten,
zelf anoniem de recensierubriek en zorgde er zo voor dat alle teksten die zij belang ri jk
vond in ieder geval in het blad werden besproken. Door haar keuzes steunde en propageerde zij de esthetische vernieuwing die zij waardeerde. Het is louter aan haar tact te
danken dat Ezra Pound en Gertrude Stein, niet de gemakkelijkste modernisten in sociaal opzicht, voor The dial werden gewonnen. Subtiele manipulatie en gecamoufleerd
machtsgebruik, in combinatie met heldere poëticale inzichten, dat beeld roept Marek op
van Moore's jaren bij The dial. Het is een beeld dat hoort bij creatief redactiebeleid en is
op zich dus weinig opzienbarend. De verrassing zit hem in in het feit dat Moore's
redactiewerk, dat in de kritiek tot nu toe totaal is veronachtzaamd of is afgedaan als
ergerlijke bemoeizucht, hier de ruimte en het gewicht k rijgt die het toekomt. Daardoor
is een klein stukje literatuurgeschiedenis herschreven. En wat Marek laat zien met betrekking tot Moore en The dial geldt evenzeer voor de uitgeefsters/redactrices van de
andere tijdschriften die in deze studie behandeld zijn: Monroe en Poetry, Anderson,
Heap en de Little review, H.D. en The egoist, Bryher en Close up.
RAAKPUNTEN

Wie de boeken van Tinkler en Marek na elkaar leest, merkt op dat deze tijdschriftonderzoeken ondanks hun zo volledig verschillende uitgangspunten en doelstellingen een
paar raakpunten hebben. De meisjestijdschriften die in Constructing girlhood worden
besproken hielden hun lezeressen modellen voor ter identificatie, als waarschuwing of
als positief dan wel negatief voorbeeld. Tijdschriften voor meisjes en jonge vrouwen
staan niet direct bekend als genre waarin revolutionaire ideeën worden verkondigd en
het verbaast dus niet dat de modellen grotendeels rolbevestigend waren. Een redactielid
dat in zijn of haar rubriek een te progressief geluid wilde laten horen, werd in bedwang
gehouden door de censurerende hoofdredactie of uitgever van het blad, die in de eerste
plaats de sociale status quo wilde handhaven. De vrouwen in de tijdschriften uit
Tinklers boek hadden, of zij nu werkelijk bestonden of fictief waren, dus de functie van
ideaalbeeld voor de lezeressen.
De vrouwen in Mareks boek zijn geen modellen, maar schreven zelf nieuwe literatuur en zorgden ervoor dat andermans teksten een plaats kregen in de onconventionele
bladen die zij redigeerden. Niet die nieuwe literatuur vormt het belangrijkste onderwerp in Women editing modernism, maar de rol die Monroe, Moore en anderen in de
ontwikkeling van het modernisme speelden. Redacties, doelen, auteurs en lezers van de
tijdschriften in deze twee boeken waren niet dezelfde. Doordat echter het uitgangspunt
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van zowel Tinkler als Marek in ieder geval voor een deel dat van genderstudies is,
worden toch regelmatig dezelfde kwesties aangeroerd.
Seksualiteit, geld en werk, punten die in de maatschappelijke discussie een rol speelden, kregen een plaats in de meisjestijdschriften, maar dan wel een die de regels van wat
fatsoenlijk geacht werd, respecteerde. Een verhouding tussen twee vrouwen hoorde
daar niet bij, evenmin als een te grote zelfstandigheid of financiële onafhankelijkheid.
De vrouwen die Poetry, Little review en de andere modernistische tijdschriften maakten, waren pioniers doordat zij een aantal maatschappelijk regels nu juist niet respecteerden. Zij investeerden hun geld—als zij dat hadden—, verbraken hun huwelijk—als
zij getrouwd waren—, en leefden en werkten zo open mogelijk met elkaar. Zij waren
dus die `nieuwe vrouwen' waarover in de populaire tijdschriften zo meesmuilend werd
gedaan en waartegen regelmatig werd gewaarschuwd.
De editors van de populaire bladen en die van de literaire, grotendeels vrouwen,
althans in de studies die hier aan de orde zijn, moesten opereren in een mannenwereld
met alle daar geldende gewoontes en opvattingen. Allerlei strategieën die werden aangewend om de macht van de mannen te omzeilen, te doorbreken, te negeren of te
ondermijnen worden door Tinkler en Marek genoemd en gewogen. Wie hun boeken
toch in de eerste plaats als tijdschriftonderzoek wil lezen, moet soms wel erg lang in het
genderbos dwalen. Cultuurhistorisch onderzoek verricht door vrouwen over ondernemingen van en voor vrouwen kan kennelijk op 't moment moeilijk zonder deze
optiek, maar de maatschappelijke correctheid is een raakpunt tussen deze twee studies
dat op den duur wel enigszins verveelt.
VOORBEELDEN UIT DE NEGENTIENDE EEUW
De Engelse 'agony aunt' Annie Swan, die aan het eind van de vo rige eeuw in haar
rubriek `Over the teacups' in het tijdschrift Woman at home problemen van lezeressen
trachtte op te lossen, de Ame rikaanse schrijfster Sarah J. Hale, die tussen 1828 en 1877
na elkaar Ladies' magazine en Godey's lady's book uitgaf en Anna Barbara MeertenSchilperoort, redactrice van het eerste succesvolle Nederlandse vrouwentijdschrift Penélopé. Maandwerk aan het vrouwelijk geslacht toegewijd dat van 1821 tot 18 3 5 verscheen, hebben nooit van gedachten gewisseld. Wie A magazine of her own? van
Margaret Beetham, Our sister editors van Patricia Okker en Geschapen om te scheppen
van Toos Streng leest, komt te weten hoeveel zij elkaar te vertellen hadden gehad als dit
wel was gebeurd en waarover het gesprek was gegaan. Hun eigen posities als schrijvende vrouwen, hun ideeën over de sociale omstandigheden van hun lezeressen, de mogelijkheden die te beïnvloeden en hun opvattingen over werk, geloof en gezin waren
zeker ter sprake gebracht.
In A magazine of her own? vertelt Beetham de geschiedenis van het vrouwentijdschrift in Engeland tussen i800 en 191 4 . Door een geslaagde combinatie van bronnenonderzoek, literatuurstudie, tekstanalyse en reflectie op hedendaagse theo ri e uit
verschillende disciplines wordt hier een chronologisch overzicht gegeven dat nieuwe
inzichten brengt over het negentiende-eeuwse vrouwentijdschrift en de bestudering
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ervan. Beetham onderscheidt vier perioden: 1800-1850, 1850-188o, 1880-1890, en de
jaren tot de Eerste Wereldoorlog. Uit die perioden stelt zij een reeks onderwerpen aan
de orde zodat een panorama ontstaat van uitgevers, redacties, rubrieken, lezersreacties,
nieuws, fictie en modes op het gebied van schoonheid en verzorging dat de hele negentiende-eeuwse tijdschriftenjournalistiek voor vrouwen omvat. Met een beroep op Roland Barthes' definieert Beetham het tijdschrift als tekst en beschouwt het als `a
methodological field and site of interdisciplinary study'." In haar optiek reflecteren de
onderzochte tijdschriften niet direct de cultuur van de negentiende eeuw, evenmin zijn
zij objecten die de heersende klasse benutte om haar ideologie op te leggen, maar zijn zij
media (of `teksten') die bemiddelen tussen de cultuur waarin zij functioneren en de
cultuur die zij willen voortbrengen. Met het beeld van het tijdschrift als cultuurdrager
én cultuurproducent dat op ieder terrein van zijn functioneren (inhoudelijk, typografisch, economisch, linguïstisch) de dialectiek van traditie en vernieuwing bewerkstelligt, zou het tijdschriftonderzoek wel eens zeer gebaat kunnen zijn. In ieder geval stelt
het Beetham in staat haar onderwerpen, die voor een deel dezelfde zijn als die van
Tinkler en Marek, op een onafhankelijke wijze te beschrijven.
Sarah J. Hale (1788-1879), wier activiteiten als schrijfster, voorvechtster van vrouwenemancipatie en 'woman editor' door Patricia Okker zijn onderzocht in Our sister
editors onderschreef gedeeltelijk de Verlichtingsfilosofie over de intellectuele gelijkheid van man en vrouw, waarin de slogan 'the mind has no sex' thuishoort. Daarnaast
stond zij onder invloed van de Victoriaanse theorieën over de seksuele en morele ongelijkheid van de seksen. Geïnspireerd door deze twee stromingen ontwikkelde Hale
een eigen versie van de 'ideology of separate spheres', die haar hele carrière als basis

diende voor de ideeën die zij uitdroeg in recensies, poëzie, essays en fictie. Hale had
grote bezwaren tegen de strikte scheiding van openbaar en privé en de daaruit voortvloeiende ondergeschiktheid van de vrouw, die in de traditionele associatie van de man
met de wereld van politiek, bestuur en handel en de vrouw met de zorg voor huis en
gezin lag opgesloten. Zij bepleitte het idee van een aparte vrouwelijke cultuur waarin
voor vrouwentijdschriften een belangrijke rol was weggelegd. Hale's invloed op de
negentiende-eeuwse literaire cultuur is buitengewoon groot geweest. Zij ontwikkelde
theorieën over schrijver, lezer en tekst en nam in haar tijdschriften werk van Hawthorne, Poe, Beecher Stowe en de dichteres Lydia Sigourney op. Daardoor is het des te
schrijnender te lezen hoe de reputatie van deze vrouw, die tijdens haar leven zelf ook
een gevierd schrijfster was, in verval raakte, waarna zijzelf en haar werk zodanig in
vergetelheid raakten, dat Hale in de twintigste eeuw volkomen was weggeschreven uit
de literatuurgeschiedenis. Okker haalt haar terug en daarmee ook haar behartigenswaardige pleidooien voor aandacht voor de, door gender bepaalde, identiteit van vrouwen als bron van macht en autoriteit in de tijdschrift- en boekindustrie. Een

waardevolle bron voor verder onderzoek vormt de appendix van ruim 5o bladzijden

17 M. Beetham, A magazine of her own? Domesticity and desire in the woman's magazine,
180o-1914. London 1996, 5.
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waarin meer dan Goo negentiende-eeuwse 'women editors' zijn geïdentificeerd, die
door Okker aan haar boek is toegevoegd.
Sch rijver of schrijfster, editor of editress, redacteur of redactrice? Het probleem van
de naamgeving—dat mij al schrijvend over zoveel sch rijvende vrouwen ook parten
speelde—is een van de kwesties die Toos Streng in Geschapen om te scheppen? aan de
orde stelt. De vraag of de ongelijkheid van sch rijvende man en schrijvende vrouw
beklemtoond moet worden of dat van ongelijkheid juist helemaal geen sprake is, heeft
in de negentiende eeuw voortdurend een rol in de discussie gespeeld en is ook nu nog
een punt waarover wordt gedebatteerd. Het gaat natuurlijk niet alleen om de naamgeving, maar best rijkt het hele probleemveld van het ontstaan en de erkenning van het
beroep `schrijvende vrouw'. In Strengs boek gaat het om het beeld dat de c ri tici in de
eerste helft van de negentiende eeuw van die schrijvende vrouw hebben gevestigd en
voor de constructie van dit beeld heeft Streng rijkelijk geput uit negentiende-eeuwse
Nederlandse algemeen-culturele tijdsch ri ften. In haar onderzoek ligt het accent dus niet
op de tijdsch ri ften zelf, maar op de stof die zij leveren om het verhaal van de sch ri jvende
vrouwen te vertellen. Het recht op scholing, de discussie over de eigen aard en taak van
de vrouw, het genre `vrouwenroman' en de wens de negentiende-eeuwse orde te handhaven zijn kwesties die Streng uit het materiaal heeft opgediept en waarover zij genuanceerd schrijft. Het zijn punten die ook door Beetham en Okker naar voren zijn gebracht
en waarmee de internationale parallellen in de discussie zijn aangetoond.
BESLUIT
Een van de tijdschriften die in de bibliografie van Hemels en Vegt worden geportretteerd, is Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. Uit de besch rijving van dit
tijdschrift, dat met een onderbreking in oorlogstijd van 1939 tot 1967 bestond en vervolgens opging in Libelle, blijkt dat de onderwerpen die in het midden van de twintigste
eeuw in een vrouwentijdschrift werden behandeld niet zo veel verschillen van de onderwerpen van een eeuw eerder. Wat verschilt is de manier waarop er over mode, opvoeding, de positie van het personeel(!) en dergelijke wordt gesproken, en ook de gegevens
betreffende produc ti e, dist ribu ti e en consumptie lopen ver uiteen. Beatrijs is maar een
van de vele voorbeelden die smeken om nader onderzoek, waarbij een vergelijking met
buitenlandse bladen op een aantal punten dat hierboven is aangestipt, interessant lijkt.
Tijdschriftstudies zijn bezig zich tot een respectabel onderdeel van cultuurgeschiedenis
te ontwikkelen. Wie een bijdrage wil leveren hoeft maar even in de eigen discipline te
duiken om een onderzoeksthema te vinden waarmee het terrein kan worden ver rijkt.
De auteurs van de besproken studies hebben het voorbeeld gegeven.
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PUBLICATIES OP HET TERREIN VAN
DE BOEKWETENSCHAP 1997

E

venals vorige jaren vindt u in dit Jaarboek een lijst van werken over boekwetenschap in
Europa en Amerika, verschenen in het afgelopen jaar. Opgenomen zijn werken over
boekwetenschap in ruime zin, dus ook perswetenschap; publicaties over handschriften

zijn echter buiten beschouwing gelaten. De lijst is als volgt samengesteld: eerst is een selectie gemaakt uit
PICA, het gemeenschappelijke catalogiseersysteem van het merendeel van de grote wetenschappelijke bibliotheken in Nederland. Deze selectie is aangevuld met titels uit een aantal nieuwsbrieven en tijdschriften.
De boeken zijn niet in autopsie beschreven. Dit zou ook onmogelijk geweest zijn, omdat sommige boeken
nog in geen enkele bibliotheek aanwezig zijn; de beschrijvingen van deze publicaties zijn dan ook noodgedwongen vrij summier. Om het gebruik te vergemakkelijken is de lijst ingedeeld op onderwerp. De lijst
pretendeert geen volledigheid.
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GNIRREP, W.K., J.P. GUMBERT, J.A. SZIRMAI
Kneep en binding: een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden/samengest. voor het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap; [tek. J.A. Szirmai].- 3 e, ongew. dr. met lijst verb.
en toevoegingen uit de 2e dr.—Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 199 7 .-126 p., ill.—ISBN 90-625 9
-096.

HIERONYMUS, FRANK
1488 Petri-Schwabe 1988: eine traditionreiche Basler Offizin im Spiegel ihrer fruhen Drucke.—Basel: Schwabe, 1997.-2 dl., ill.—ISBN 3-7965-1000-o.

HOLZENBERG, ERIC
The Middle Hill Press: a checklist of the Horblit collection of books, tracts, leaflets, and broadsides printed by
Sir Thomas Phillipps at his press at Middle Hill, or elsewhere to his order, now in the Library of the Grolier
Club. New York: The Grolier Club, 1997.—XXXVIII, 18 4 p., ill.—ISBN 0-910672-2o-2.

KEYSER, MARJA (COMP.)
The gold-tooled bookbinding: Amsterdam bookbinders from the second half of the seventeenth century/
[eindrel. F.A. Janssen ... et al.; vert. uit het Nederlands J. Lane ; foto's I. Heystek].—[Amsterdam : s.n],
1 997.-69 p., ill.—Catalogue of an exhibition held at the Amsterdam University Library.—Opl. van 15o
exx.—Uitg. voor Association Internationale de Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles.

KUNAST, HANS-JORG
`Getruckt zu Augspurg': Buchdruck and Buchhandel in Augsburg zwischen 1468 and 1555.—Tubingen:
Niemeyer, 1997.—IX, 373 p . , ill.—(Studia Augustana; 8). —Ook verschenen als proefsch ri ft. —ISBN á-48416508-I.

LANE, JOHN A. (INTROD.)
The Arabic type specimen of Franciscus Raphelengius's Plantinian printing office (15 95 )/a facs. with a
catalogue by R. Breugelmans & Jan Just Witkam of a Raphelengius exhibition at the University Library
Leiden.—Leiden: University Library Leiden, 1 997 .-64 p., portr.—(Kleine publikaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek; 26).

LARSEN, GRETHE (UDARB.)
Midtjylland.—[Kobenhavn]: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det Kongelige Bibliotek, 1997.XXX, 123 p., ill.—(Danske provinstryk1 4 82 -18 3o: en bibliografi/under red. af Erik Dal; 3).—ISBN
87-742I-861-I.
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MARCK, JAN VAN DER (KEUZE EN VERANTW.)
De hedendaagse boekband als kunst = The art of contemporary bookbinding/[fotogr. Dirk Bakker].—
Amstelveen: Gerrit Jan Thieme Fonds; Amsterdam: De Buitenkant, 1 997 .-1 3 6 p., ill.—ISBN 90-7038688-7 (De Buitenkant).

MAZAL, OTTO
Einbandkunde: die Geschichte des Bucheinbandes.—Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 1997.—VI,
516 p., ill.—(Elemente des Buch- and Bibliothekswesens; 16).

MCDONNELL, JOSEPH
Five hundred years of the art of the book in Ireland: 1500 to the present.—[Dublin]: National Gallery of
Ireland, 1997.-1 75 p., ill.—Tentoonstellingscatalogus.—ISBN 0-903162-98-9.

MULLER, HEDWIG
Das Pergament: Herstellung and Geschichte: der Ganzpergamentband heute.—Neuaufl.—Landau-Nussdorf: Muller,1 997 .-68 p., ill.—(Buchgeschichte and Handwerkstechniken heute/Hedwig Muller; 2).

NASH, PAUL W. (COMP.)
Folio 5o: a bibliography of The Folio Society 1947-1996/with essays by Sue Bradbury ... [et al.].—London:
The Folio Press; in ass. with The British Library, 199 7.-33 1 p., [32] p. pl., ill.—ISBN 0-7123-4517-5.

NEMIROVSKIJ, EVGENIJ L.
Die Druckereien des Makarije in der Walachei and von Giorgio Rusconi in Venedig.—Baden-Baden: Koerner,1 997 .-204 p, [3 2] p. pl., ill.—(Gesamtkatalog der Friihdrucke in kyrillischer Schrift; 2); (Bibliotheca
bibliographica Aureliana; 152).

PICCARD, GERHARD (BEARB.)
Wasserzeichen Hand and Handschuh.—Stuttgart: Kohlhammer,1997.-272 p., ill.—(Veroffentlichungen
der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Wurttemberg. Sonderreihe, Die Wasserzeichenkartei Piccard im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart; Findbuch i7).—ISBN 3-17-009167-0.

REYES GOMEZ, FERMÍN DE LOS
La imprenta en Segovia (1472-1900).—Madrid: Arco/Libros, 1997.—(Tipobibliografia espaíiola).ISBN 8476352417 (set); ISBN 8476352425 (v.1); ISBN 8476352433 (v.2).

RONNER, DICK
De eerste vijfentwintig.—Groningen: Triona Pers, 199 7.-2 9 p.—Opl. van 15 genummerde exx.—Beschrijving van de eerste 25 uitgaven van de Triona pers.

STORM VAN LEEUWEN, JAN
100 trésors de la reliure néerlandaise du XVIIIe siècle: exposition presentée a l'occasion de la visite des
membres de l'Association Internationale de Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles à la
Bibliothèque Royale, La Haye/[eindred. F.A. Janssen ... et al.; red. I. de la Fontaine Verwey-le Grand ... et
al.; vert. uit het Nederlands Cl. Sorgeloos].—[S.l.: s.n],1997.-19 p., ill.—Opl. van 150 exx.—Uitg. voor
Association Internationale de Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles.

VAN DELFT

178

TCHEKEROUL, VLADIMIR
La reliure: une approche spirituelle: manuel pratique/avec la participation de Jean Tchekeroul.—Paris: Art
& Métiers du Livre, 1 997.-3 18 p., ill.—ISBN 2-911071-04-2.

TRIERS, PAUL
De Eikelaar.—Wildert: De Carbolineum Pers, 1 997 .-8 3 p., ill., foto's.—Opl. van Go exx.

TIDCOMBE, MARIANNE (ED.)
Twenty-five gold-tooled bookbindings: an international tribute to Bernard C. Middleton's Recollections.—
New Castle, DE.: Oak Knoll Press, cop. 1997.-14 p., ill.—ISBN 1-88471-83G-1 (geb.); ISBN 1-88471-835-3
(pbk.).

WARMERDAM, JOHN
Sectoral training systems in the printing industry and the hospital sector in the Netherlands.—Nijmegen:
Institute for Applied Social Sciences (ITS); Ubbergen: Tandem Felix, 1 997.—VII, 58 p., ill.—ISBN 9 0 -575 0
-086.

WEERD, ALFRED DE
Milieugerichte levenscyclusanalyse bij Drukkerij Alba: inzichten in milieu-effecten binnen de keten en vergelijking milieu-effecten van drukken op gewoon papier met drukken op gerecycleerd papier.—Groningen:
Tellus milieu-advies, 1 997.-37 bl., ill.

VORMGEVING
BROOS, KEES EN PAUL HEFTING
Grafische vormgeving in Nederland: een eeuw/[fotogr. Tom Haartsen ... et al.]. 2e ongew. dr.—Alphen
aan den Rijn: Atrium, cop. 199 7.-22 3 p., ill.—ISBN 90-6113-835-3.

BRYAN, MARVIN
Digital typography sourcebook.—New York [etc.]: Wiley, 19 97.—XXIV, 3 84, 3 p., ill. + CD-ROM.—
ISBN 0-471-14811-3 (paper/CD-ROM).

FONTAINAS, ADRIENNE ET LUC
Theo van Rysselberghe: l'ornement du livre: catalogue raisonné.—Antwerpen: Pandora, 1 997 .-11 7 p.,
ill.—(Cahier/Pandora; 3).—ISBN 90-5325-061-I.

FRIEDRICH FRIEDL ... [ET AL.] (AUSWAHL UND ANMERKUNGEN)
Die vollkommene Lesemaschine: von deutscher Buchgestaltung im 20. Jahrhundert: schone Bucher.—Leipzig [etc.]: Stiftung Buchkunst, cop. 1 997.-23 1 p., ill.—ISBN 3-7657-2023-2.

HEFTING, PAUL (ED.)
View to the future: graphic design to-day and to-morrow/[transl. Niels Biersteker ... et al.].—Maastricht:
Jan van Eyck Academie, Department of Design; Amsterdam: De Balie [distr.], cop. 1997.-160 p., ill.—
ISBN 90-6617-184-7 (De Balie).
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HORST, P.J. VAN DER
Redactiewijzer: praktische handleiding voor het taalkundig en typografisch verzorgen van teksten.6e [herz.] dr.—Den Haag: SDU; Antwerpen: Standaard, 1 997 .—XII, 205 p., ill.—ISBN 90-75566-40-9.

HUYGEN, FREDERIKE EN HUGUES BOEKRAAD
Wim Crouwel: mode en module/[eindred. Hester Wolters ... et al.; samenst. oeuvrelijst Hester Wolters ... et
al.].—Rotterdam: Uitgeverij oio,1 997.-428 p., ill.—ISBN 90- 64S0-310-9.

LAUBE, GISBERT
Der Reichskunstwart: Geschichte einer Kulturbehorde 1919-1933.—Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 1997.—
2 39 p. (Rechtshistorische Reihe; 164).—Proefschrift.—ISBN 3-631-31977-0.

LOEB, KURT (CAT. EN INL.)
Grafici in ballingschap: Henri Friedlaender en Paul Urban, Duitse grafisch vormgevers in het Nederlandse
exil 1932-1950/[in samenwerking met F.J. Hoogewoud]. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1997.—
3 6 p., ill.—Tentoonstellingscatalogus.—ISBN 9o-6125-017-X.

LOMMEN, MATHIEU (TEKST)
Herdruk = Neuauflage = Reprint: Bureau Piet Gerards/[vert./Ubers./transl. Balance].—Heerlen: Bureau
Piet Gerards, [1 997].-95 p., ill.

MOEGLIN-DELCROIX, ANNE
Esthétique du livre d'artiste 1960-1980.—Paris: Jean-Michel Place; Paris: Bibliothèque Nationale de France,
cop. 1 997 .-3 88 p., ill.—Tentoonstellingsuitgave.—ISBN2- 858 93 -29 1-3 (Place); ISBN 2-7177-2014-6
(Bibl. Nationale).

SCHREUDERS, PIET
Lay in, lay out en ander oud zeer/[tekstred. Annelies de Korver].-2e, herz. en uitgebr. dr.—Amsterdam:
De Buitenkant, 1 997 .—XXII, 1 43 p., ill.—ISBN 90-70386-87-9.

UNGER, GERARD
Terwijl je leest.—Amsterdam: De Buitenkant, 1 997 .-2 3 6 p., ill.—ISBN 90-70386-93-3.

ILLUSTRATIE
BELLEMANS, ROBY
Illustreren van kinderboeken als vak.—Den Haag: NBLC Uitgeverij, cop. 1 997 .-1 3 6 p., ill.—ISBN
90-5483-ii2-X.

DALE, RODNEY (SEL., INTROD.)
Cats in books: a celebration of cat illustration through the ages.—London: British Library, 1 997.—
ISBN 0712345434.
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HARTHAN, JOHN
The history of the illustrated book: the western tradition.—London: Thames and Hudson, 1 997.-288 p.,
ill.—ISBN 0-500-27946-2.

HEMELS, JOAN EN RENEE VEGT
Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland: bron van kennis en vermaak, lust voor het oog: bibliografie; dl. II:
194 5-1995.—Amsterdam: Cramwinckel,1997.-2 dl. (1 3 11 p.), ill.—Bd. A: Lemmata A-L; Bd. B: Lemmata
M-Z.—ISBN 90-75727-51-8 (set); ISBN 90-75727-61-5 (Bd. A) (geb.); ISBN 90-75727-71-2 (Bd. B) (geb.).

HINRICHS, ERNST UND KLAUS ZERNACK (HRSG.)
Daniel Chodowiecki (1 726-1801): Kupferstecher, Illustrator, Kaufmann.—Tubingen: Niemeyer, 199 7.X, 265 p., ill.—(Wolfenbutteler Studien zur Aufkl rung; 22).—ISBN 3-484-17522-2.

ISAAC, PETER AND BARRY MCKAY (EDS.)
Images & texts: their production and distribution in the 18th and 19th centuries.—Winchester: St Paul's
Bibliographies; Delaware: Oak Knoll Press, 1 997.—XIV, 188 p., ill.—(Print networks series; 1).ISBN1- 8 73 04-048-2 (UK); ISBN 1-88471-837-X (USA).

MULLER, CHRISTIAN (BEARB.)
Hans Holbein d.J.: die Druckgrafik im Kupferstichkabinett Basel/[hrsg. von der 0ffentlichen Kunstsammlung, Basel].—Basel: Schwabe, 1997.-336 p., ill.—Tentoonstellingscatalogus.—ISBN 3-7204-0103-0
(0ffentliche Kunstsammlung Basel); ISBN 3-7965-1044-2 (Schwabe).

RICKETTS, JILL M.
Visualizing Boccaccio: studies on illustrations of the Decameron, from Giotto to Pasolini.—Cambridge
[etc.]: Cambridge University Press, 1 997.—X, 21 4 p., ill.—(Cambridge studies in new art history and criticism).-ISBN 0-521-49600-4.

ROSIER, BART A.
The Bible in print: Netherlandish bible illustration in the sixteenth century/transl. from the Dutch by Chris F.
Weterings; [with the assistence of Neil Glas and Roelof van Straten].—Leiden: Foleor,1 997.-2 dl. (XV, 359;
III, 216 p.), ill.—ISBN 90-75035-09-8.

SELLINK, MANFRED STEFAN
Philips Galle (15 37-1612): engraver and print publisher in Haarlem and Antwerp.—[S.1.: s.n.],1997. 3 dl.
(510 p.), ill.—Proefschrift.

SLADE, CATHARINE
Encyclopedia of illustration techniques.—London: Headline, 199 7.-1 76 p.—ISBN 0747217424.

WOOTON, DAVID (TEXT, RESEARCH)
The illustrators: the British art of illustration, I800-1997.—London: Beetles, 1 997.—ISBN 1871136571.

ZATLIN, LINDA GERTNER
Beardsley, Japonisme, and the perversion of the Victorian ideal.—Cambridge: Cambridge University Press,
1 997.—ISBN 0521581648.
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BOEKHANDEL EN UITGEVERIJ
BAST, RAINER A.
Die Buchhandler-Familie Meiner: ein Beitrag zur Buchhandelsgeschichte des 20. Jahrhunderts.—Kóln:
Dinter, 1997. 210 p.—ISBN 3-924794-32-4-

BLOGIE, JEANNE
Catalogues allemands appartenant à la Bibliothèque Royale Albert Ier.—Bruxelles: Tulkens, 199 7.—VII p.,
1158 kol.—(Répertoire des catalogues de ventes de livres imprimés; V); (Collection du Centre National de
l'Archéologie et de l'Histoire du Livre; 4).

BOTS, H., 0.S. LANKHORST EN C. ZEVENBERGEN (RED.)
Rotterdam bibliopolis: een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw.—Rotterdam: Gemeentelijke Archiefdienst, 1997.-566 p., ill.—(Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam;
6).—ISBN 90-72892-24-0.

BUIJNSTERS, P.J.
Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog.—Amsterdam: De Buitenkant, 1997.-

46 p.—(Zesde Bert van Selm-lezing). ISBN 90-70386-92-5.

CHAPMAN, SALLY PUTNAM
Whistled like a bird: the untold story of Dorothy Putnam, George Putnam, and Amelia Earhart/with contrib. of Stephanie Mansfield.—New York: Warner Books, 1997.—XVIII, 268 p., ill.—ISBN 0446520551.

CHILDREN'S BOOKSELLER
Children's bookseller.—March 1997—....—London: Whitaker & Sons, 1997- ....—Verschijnt 2 x per
jaar.—Suppl op: The bookseller.

EIJNATTEN, JORIS VAN
Register op de Catalogus librorum (1 797) en de Bibliotheekcatalogus (1832) van Willem Bilderdijk.Amstelveen: [Van Hattum],1997.-49 , 21 p.—(Amstelveense gastcahiers; 3).

EVERLING, ULRICH
Buchpreisbindung im deutschen Sprachraum and Europaisches Gemeinschaftsrecht = Book price fixing in
the German language area and European Community law = Fixation des prix du livre dans l'espace germanophone et le droit communautaire européen.—Baden-Baden: Nomos,1997.-192 p.—ISBN 3-7890-5507-I.

FERDINAND, C.Y.
Benjamin Collins and the provincial newspaper trade in the eighteenth century—Oxford: Clarendon,
1997.—VIII, 258 p.—(Oxford historical monographs).—ISBN 0-59-820652-6.

GRECO, ALBERT N.
The book publishing industry—Boston: Allyn & Bacon, 1997. -XII, 32 4 p.—ISBN 0205159052; ISBN
0205261000 (pbk.).
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GRUYS, J.A. AND H.W. DE KOOKER (EDS.)
Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-I800.—Leiden: IDC,1 997.—I, 20 p.—Catalogue nrs.
1876A-215 7 (Installment i 3).—Guide to the microform collection: Dutch book sales catalogues, 15 99
-180.—IDCnumberHSoMicfhs:n.1876A-2

GRUYS, J.A. AND H.W. DE KOOKER (EDS.)
Book sales catalogues of the Dutch Republic, 159 9-1800/initiated by B. van Selm.—Leiden: IDC, 1997.—
VI, 1 76 p.—A cumulative guide to instalments 1-13 (Cat. nrs. 1-2182).-Guide to the microform collection.—IDC number H-5o.

NEDERLANDS BUREAU ISBN
ISBN: handleiding voor het Internationaal Standaard Boeknummer/samengest. op basis van de International ISBN user's manual.-8e herz. dr.—Culemborg: Centraal Boekhuis, 1997.-36 p., ill.—ISBN 9 0 -7534532-I.

KEIJSPER, CHANTAL, INGEBORG VERHEUL EN
JOS VAN WATERSCHOOT (BEW.)
Catalogus van de brieven geschreven voor 1900 uit de collectie `Prospectussen en personalia' van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam.—Amsterdam: Universiteitsbibliotheek; Nieuwkoop: De Graaf, 1 997.-2 dl. (744 p.), ill.—(Catalogus der bibliotheek van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam; 10).—ISBN 90-6004-434-7
(De Graaf).

KLOSTERMANN, VITTORIO E.
Verlegen im Netz: zur Diskussion um die Zukunft des wissenschaftlichen Buches.—Frankfurt am Main:
Klostermann, 1997.—[44] p.-ISBN 3-465-02938-0.

KOCK, THOMAS UND RITA SCHLUSEMANN (HRSG.)
Laienlektiire and Buchmarkt im spoten Mittelalter.—Frankfurt am Main [etc.]: Lang, cop. 1 997.-3 0 5 p.,
ill.—(Gesellschaft, Kultur and Schrift; 5).—ISBN 3-631-31470-1.

KUITERT, LISA
Het uiterlijk behang: reeksen in de Nederlandse literatuur, 19 4 5-1996.—Amsterdam: De Bezige Bij, 1 997.5 dl. (3 86 p.), ill.—ISBN 9o-234-3658-X.

LEHMSTEDT, MARK UND SIEGFRIED LOKATIS (HRSG.)
Das Loch in der Mauer: der innerdeutsche Literaturaustausch.—Wiesbaden: In Kommission bei Harrassowitz, 1997.-3 64 p.—(Verijffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens.
Schriften and Zeugnisse zur Buchgeschichte;10).—ISBN 3-447-03918-3.

LEVER, JAN EN BERT STAMKOT
Cornelis Lever: boekverkoper en uitgever in Gorinchem in de 1 7de eeuw: voorgeslacht, opgang, boekenfonds, neergang/[ill. Jan Lever ... et al.].—[Gorinchem] : Historische Vereniging `Oud Gorcum',1997.I16 p., ill.—(Historische reeks Oud-Gorcum;11).
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MARDEN, WILLIAM.
Marden's guide to Manhattan booksellers/with a preface by Arthur Miller.—New & rev. ed.—New York:
City & Co.,1997: 349 p•-ISBN 1885492456.

MOMMERS, CAESARIUS EN

GER JANSSEN

Zwijsen, een passie voor uitgeven: geschiedenis van een educatieve uitgeverij/met medew. van Willem
Berents en Maria Lenders; [foto's Frans van Ameijde ... et al.].—Tilburg: Zwijsen, cop. 1997.-256 p.,
ill.-ISBN 90-276-3840-3.

POL, HUUB VAN DE
Internet en uitgeven/m.m.v. van Ferdinand Sennema; [eindred. Cindy Curre ... et al.].—Rotterdam: Boekblad, 1997.-176 p., ill.—ISBN 9o-74864-18-X.

POST VAN DER MOLEN, MICHIEL (PENTEK.)
Een nieuwe lente, een nieuwe lijst: voorjaar 1997.--[Amsterdam]: Minotaurus Boekwinkel, 1997.([Leiden]: De Ammoniet).—[8] p., ill.

POSTHUMUS, JAN, SIEMON REKER, ARIE DE RU
Honderd jaar Koenen/[eindred. Jan Posthumus en Arie de Ru].—Utrecht [etc.]: Van Dale Lexicografie, cop.
1997.-105 p., ill.

RATELBAND, EMILE ... [ET AL.]
Andromeda: een filosofie.—Blaricum: Andromeda, 1 997.-3 2 p.—Uitg. ter gelegenheid van het tweejarig
bestaan van de uitgeverij.

RESSLER, SANDY
The art of electronic publishing: the Internet and beyond.—Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR,
cop. 1 997 .—XVII, 450 p., ill. + CD-ROM.—ISBN 0-13-488172-9.

ROSTENBERG, LEONA AND MADELEINE STERN
Old books, rare friends: two literary sleuths and their shared passion.—New York: Doubleday, 1997.XII, 2 7 5 p., ill.—ISBN o3854851 4X (alk. paper).

RUFF, ALLEN
`We called each other comrade': Charles H. Kerr & Company, radical publishers.—Urbana [etc.]: University
of Illinois Press, 1997.—XVII, 3 12 p., ill.—(The history of communication).—ISBN 0-2 5 2-022
77-7 (geb.);
ISBN 0-252-06582-4 (pbk.).

SCHLOTER, LUCY AND PIERRE VINKEN
The Elsevier Non solus imprint/[transl. from the Dutch by Kenneth Ellison Davis]. Amsterdam: Elsevier
Science, cop. 1997.-33 p., ill.-ISBN 0-444-82859-1.
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SHARP, MICK
Northern printer's sales 186 7 -1898: a collection of auction catalogues.—[Newcastle-Upon-Tyne?: s.n.],
1997.—(History of the book trade in the North).

SOETE, GEORGE J.
Issues and innovations in electronic scholarly publication/ed. advisor Mary Case.—Washington, DC.:
Association of Research Libraries, Office of Management Services, 1 997.-39 p.—(SPEC kit/Systems and
Procedures Exchange Center; 22 3); (Transforming libraries; 3).

STEINKY, JOSEF
Hamburger Kleinverlage in der Zeit der Weimarer Republik: eine Dokumentation publizistischer Vielfalt.Hamburg: Kovac, cop. 1 99 7.-3 6 3 p.—Proefschrift.— ISBN 3-86064-581-1.

STORK, HANS-WALTER UND ALFONS WITTMANN (BESCHR.)
Das Bucharchiv des Bonifatius-Verlages, 1869-19 94 /unter Mitarb. von Monika Baumeister.-2., iiberarb.
Aufl.—Paderborn: Bonifatius, 1997.—XXX, [9] p. pl., 442 p., ill.—(Kataloge der Universitatsbibliothek
Eichstatt, IX, Verlagsarchive; 2).—ISBN 3-87088-847-4.

VOORST, SANDRA VAN
Weten wat er in de wereld te koop is: vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 19 4 5-1 970.—
Den Haag: SDU, 1997.—XIV, 264 p., ill.—(Nederlandse cultuur in Europese context; 5. IJkpunt 1950).—
Ook verschenen als proefschrift.—ISBN 90-12-08437-7.

WALTER, HANS-ALBERT (BEARB.)
Fritz H. Landshoffund der Querido Verlag 1933-1950.—Marbach am Neckar: Deutsche Schillergesellschaft,
1 997.-28 5 p., ill.—(Marbacher Magazin; 78).—Sonderheft.—ISBN 3-929146-62-2.

ZILS, MICHAEL (HRSG.)
International book trade directory: Europe, Australia, Oceania, Latin America, Africa and Asia . Internationales Buchhandelsadressbuch: Europa, Australien, Ozeanien, Lateinamerika, Afrika and Asien.- 3 rd ed.—
Munchen: Saur, 199 7.—XII, 495 p.—(Handbook of international documentation and information; i5).Bew. van: International directory of booksellers.—New York: Saur, 1978.—ISBN 3-598-22236-X.

ZUITHOFF, ATE (INL.)
Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit: de brieven die August Henkels tussen 1 939 en 1944 schreef aan
mede-schipper Ate Zuithoff.—Utrecht : André Swertz,1 997.-8 9 p., ill.—ISBN 90-75481-05-5.

LEZEN
BONFIL, ROBERT ... [ET AL.] (CONTRIB.)
Histoire de la lecture dans le monde occidental/sous la dir. de Guglielmo Cavallo et Roger Chartier.—Paris:
Seuil, cop. 199 7 .-522 p.—(L'univers historique).—ISBN 2-02-012821-7.

DEMARIA JR., ROBERT
Samuel Johnson and the life of reading.—Baltimore [etc.]: Johns Hopkins University Press, 1997.—XVIII,
270 p., ill.—ISBN 0-8018-5479-2.

185

PUBLICATIES OP HET TERREIN VAN DE BOEKWETENSCHAP 1997

DRESDEN, S.
Het vreemde vermaak dat lezen heet: een keuze uit de essays/[samenst. Maarten Asscher ... et al.].—
Amsterdam: Meulenhoff, cop.1997.-247 p.—(Meulenhoff editie; 161o).—ISBN 90-290-5545-6.

BIBLIOTHEKEN INCL. BESTANDSBEHOUD
ARNOLD, WERNER (HRSG.)
Bibliotheken and Bucher im Zeitalter der Renaissance. Wiesbaden: Harrassowitz,1 997.-206 p., ill.(Wolfenbiitteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung; i6).—ISBN 3-447-03977-9.

BARTH, ROBERT
Bibliotheken, Bibliothekarinnen and Bibliothekare in der Schweiz: Hundert Jahre bibliothekarischer Branchenverband 1897-199 7 = Bibliothèques et bibliothécaires en Suise: cent ans d'association professionnelle
18
von Gabi Schneider.—{Lausanne]: Editions de lAire^I 997• 37I p., ill—
gl'
.
97-i997 /unter Mitwirkung
ISBN 2-88108-470-2.

BECKER, DAVID P.
The practice of letters: the Hofer collection of writing manuals, 1514-1800.—Cambridge, MA: Harvard
College Library, 1997.-127 p., ill.—ISBN 0-914630-18-0.

BEENTJES, GABRIELLE ... [ET AL.] (TEKST EN SAMENST.)
Weten geweten gewist: bedreigde wetenschappelijke collecties in archieven en bibliotheken.—Amsterdam:
European Commission on Preservation and Access, 1 997. 45 p., ill.—ISBN 90-6984-192-4.

BLOOMFIELD, B.C. (ED.)
A directory of rare books and special collections in the United Kingdom and the Republic of Ireland/with the
assistance of Karen Potts. 2nd ed.—London: Library Association Publishing, 1997.—XXIII, 740 p., ill.—
ISBN 1-85604-063-1.

BOOY, JEAN DE (ED.)
Lettres inédites du baron W.H.J. van Westreenen: fondateur du Museum Meermanno-Westreenianum (La
Haye), à Joseph van Praet, conservateur à la Bibliothèque Imperiale et Royale de France (1809-1829)/
présenté et annoté par Jos van Heel; [eindred. F.A. Janssen ... et al.; red. J. van Heel; teksted. en vert. uit het
Nederlands J. de Booy ... et al.].—'s-Gravenhage: Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum,1 997.-8 3 p., ill.—Opl. van 150 exx.—Uitg. voor Association Internationale de Bibliophilie/The
International Association of Bibliophiles.

BRUHN, PETER (ZUSAMMENGEST.)
`Beutekunst': Materialien zu einer Bibliographic des neueren Schrifttums liber das Schicksal des im Zweiten
Weltkrieg von der Roten Armee in Deutschland erbeuteten Kulturgutes (Museums-, Archiv- and Bibliotheksbestánde).—Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin—Preussischer Kulturbesitz, 199 7.-1 46 p.—(Literaturnachweise zu aktuellen Russland-Themen; I); (Veroffentlichungen der Osteuropa-Abteilung/Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz; 21).—ISBN 3-88053-065-3.
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BUCKER, PARK (ED.)
Catalogue of the Matthew and Arlyn Bruccoli F. Scott Fitzgerald collection at the Thomas Cooper Library,
The University of South Carolina/initial cataloguing under the dir. of Jamie S. Hansen.— Columbia, SC:
MJB, 1 997.—XIII, 3 14 p.—Privately distributed.

CACALY, SERGE (DIR. DU RED)
Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation/Red. Yves F. Le Coadic ... [et al.].—
Paris: Nathan, 1997.-634 p., ill.—(Collection `réf.').—ISBN 2-09-190528-3.

CAPPELLA, JOSEPH N. AND KATHLEEN HALL JAMIESON
Spiral of cynicism: the press and the public good.—New York: Oxford University Press, 1997.—VIII, 3 25 p.,
ill.—ISBN 01950 906 3 2 (alk. paper); ISBN 0195090640 (pbk., alk. paper).

CARE
Care: interdisciplinair vakblad voor conservering en restauratie/gezamenlijke uitg. van International Institute of Conservation-Nederland (IIC-Nederland)... [et al.].—Jrg. 1, nr. 1 (1997)—....—Den Haag:
[s.n.],1997-.... Verschijnt 2 x per jaar.—Samensmelting van: De restaurator, Mededelingenblad/IIC Nederland en TRON nieuwsbrief.—ISSN 1387-6430.

CARROLL, FRANCES LAVERNE (ED.)
International biographical directory of national archivists, documentalists, and librarians/comp. by Susan
Houck.—Lanham [etc.]: Scarecrow Press, 1997.—XXVII, 22 5 p.—ISBN 0-8108-3223-2.

DE REU, MARTINE
De geschiedenis en de rijkdommen van de Bibliothecae Dominicanae.—Gent: Universiteit, 1997.-27 p.,
ill.—(Mededeling/Universiteitsbibliotheek Gent; 21).—Overdr. uit: Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (1996).

ENGELS, M.H.H.
Auteurs in de bibliotheek van Erasmus: de zogenaamde verzendlijst op persoonsnamen gerangschikt.—
Leeuwarden: [Provinciale Bibliotheek van Friesland], 19 97.-28, [7] p.

EVELEIN, FRITS, RENGER DIJKSTRA EN PETER WALSTRA (RED.)
Reïncarnatie, karma en leven na de dood: een overzicht van publicaties in de collectie van de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.—Amsterdam: Theosofische Bibliotheek, 1 997.--93 p.—ISBN 90-76263-01-9.

FABIAN, BERNHARD (HRSG.)
Handbuch der historischen Buchbestánde in Deutschland/Red. von Karen Kloth; Bd. 11: Bayern, A-H/hrsg.
von Eberhard Dunninger; bearb. von Irmela Holtmeier; unter Mitarb. von Birgit Schafer.—Hildesheim
[etc.]: Olms-Weidmann,1997.-367 p.—ISBN 3-487-09585-8.

FABIAN, BERNHARD (HRSG.)
Handbuch der historischen Buchbestánde in Deutschland/Red. von Karen Kloth; Bd. 1 3 : Bayern, S-Z/hrsg.
von Eberhard Dunninger; bearb. von Irmela Holtmeier, unter Mitarb. von Birgit Schafer; Reg. von Karen
Kloth.—Hildesheim [etc.]: Olms-Weidmann,1997.-372 p.—ISBN 3-487-09587-4.
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FABIAN, BERNHARD (HRSG.)
Handbuch der historischen Buchbestande in Deutschland/Red. von Karen Kloth; Bd. 1 7: Sachsen A-K/hrsg.
von Friedhilde Krause; bearb. von Waltraut Guth and Dietmar Debes.—Hildesheim [etc.]: Olms-Weidmann,199 7: 3 2 5 p .—ISBN 3-487-10498-9.

FABIAN, BERNHARD (HRSG.)
Handbuch deutscher historischer Buchbestánde in Europa: eine tJbersicht ober Sammlungen in ausgewhlten Bibliotheken.—Hildesheim [etc.]: Olms-Weidmann,1997—.... .. dl., ill.

FABIAN, BERNHARD (HRSG.)
Handbuch deutscher historischer Buchbestande in Europa: eine tJbersicht ober Sammlungen in ausgewahlten Bibliotheken; Bd. 2: Tschechische Republik: Schlossbibliotheken unter der Verwaltung des Nationalmuseums in Prag/bearb. von Petr Masek; Red. Claudia Blum and Matthias Bauer; Register von Karen
Kloth.—Hilldesheim [etc.]: Olms-Weidmann,1997.-309 p., ill.—ISBN 3-487-10355-9.

FEATHER, JOHN AND PAUL STURGES (EDS.)
International encyclopedia of information and library science.—London [etc.] : Routledge, 1997.—XXXI,
492 p.-ISBN 0-415-09860-2.

FLIGGE, JORG UND ALOIS KLOTZBUCHER (HRSG.)
Stadt and Bibliothek: Literaturversorgung als kommunale Aufgabe im Kaiserreich and in der Weimarer
Republik.—Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.-487 p., ill.—(Wolfenbutteler Schriften zur Geschichte des
Buchwesens; 25).—ISBN 3-447-03885-3.

GARBER, KLAUS
Das alte Buch im alten Europa: Bibliotheksreisen durch den alten deutschen Sprachraum zwischen Strassburg
and St. Petersburg.—Munchen, Wilhelm Fink, 1997.-750 p.—ISBN 3-7705-3234-1.

GENABEEK, JOOST VAN & GEORG REUDINK
Ter verlichting van het gewicht der jaren: een geschiedenis van de pensioenregeling voor het personeel van
Openbare bibliotheken 1914-1996.—Amsterdam: Neha,1997.-224 p., ill.—ISBN 90-5742-010-4.

GENTILE, SEBASTIANO (A CURA DI)
Umanesimo e padri della chiesa: manoscritto e incunaboli di testi patristici da Francesco Petrarca al primo
Cinquecento: [catalogo della mostra: Firenze, 1997].—[S.l.]: Rose, i997.—XXII, 433 p., ill.—Tentoonstellingscatalogus.—ISBN 88-8196-024-9.

HAFFNER, THOMAS
Die Bibliothek des Kardinals Giovanni d'Aragona, (1456-1 485): illuminierte Handschriften and Inkunabeln
fiir einen humanistischen Bibliophilen zwischen Neapel and Rom. Wiesbaden: Reichert, 1 997.—X, 3 90 p.,
[72] bl. pl., ill.— Oorspr. proefschrift.—ISBN 3-88226-896-4.
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HAHN, GERHARD
Die Reichstagsbibliothek zu Berlin—ein Spiegel deutscher Geschichte: mit einer Darstellung zur Geschichte
der Bibliotheken der Frankfurter Nationalversammlung, des Deutschen Bundestages and der Volkskammer:
sowie einem Anhang AusNndische Parlamentsbibliotheken unter nationalsozialistischer Herrschaft and Dokumenten/[hrsg. von der Kommission fur Geschichte des Parlamentarismus and der Politischen Parteien].Dusseldorf Droste, 1997. 758 p., ill.

HARMS, WOLFGANG (HRSG.)
Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbuttel: kommentierte Ausgabe; Bd. 2: Historica/
zusammen mit Michael Schilling and Andreas Wang.-2., erg. Aufl.—Tubingen: Niemeyer, 1997.-65o p.,
ill.—(Deutsche illustrierte Flugbltter des 16. and 1 7 . Jahrhunderts; 7).—ISBN 3-484-10487-2.

HARMS, WOLFGANG UND MICHAEL SCHILLING (HRSG.)
Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich: kommentierte Ausgabe; Bd. 2: Die Wickiana II (1S70-1588).—
Tubingen: Niemeyer, 19 97 .—VI, 361 p., ill.—(Deutsche illustrierte Flugbltter des 16. and 1 7 . Jahrhunderts;
7).-ISBN 3-484-10752-9.

HOOGEWOUD, F.J. ... [ET AL.] (ED.)
The return of looted collections (19 46-1 996): an unfinished chapter.—Amsterdam: Stichting Beheer IISG,
1997.-126 p., ill.-ISBN 90-6861-136-4.

HORSTBOLL, HENRIK
The Royal Library over 3 5o years/[ed. Lone Omann; transl. from the Danish by Vibeke Cranfield].Copenhagen: The Royal Library, 1997.-43 p., ill. ISBN 87-7023-533-3.

INFORMATIE PROFESSIONAL
Informatie professional magazijn voor informatiewerkers: een nieuw vaktijdschrift voor librarians & cybrarians, informatiebrokers, documentalisten, kennismanagers, (on line) literatuuronderzoekers, interactieve systeemgebruikers, elektronische, wetenschappelijke uitgevers, de informatiespecialisten van vandaag en
morgen.—Jrg. 1 (199 7)—....—Amsterdam: Cramwinckel, 199 7-....—Verschijnt 11 per jaar.—Samensmelting van: Open en Login.—ISSN 1385-5328.

JANSSEN, F.A. ... [ET AL.] (EINDRED.)
Bibliotheca Philosophica Hermetica: J.R. Ritman Library, Amsterdam/[vert. uit het Nederlands C. van
Heertum].—[S.l.: s.n.], 1 997 .-69 p., ill.—Opl. van 1 5 0 exx.—Uitg. voor Association Internationale de
Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles.

JANSSEN, F.A. ... [ET AL.] (EINDRED.)
Introduction to collections = Introduction des collections/ [red. I. de La Fontaine Verwey-le Grand ... et al.;
vert. uit het Nederlands: Transcript ... etc.].—[S.l.: s.n.], 5 997 .-39 p., ill.—Opl. van 15o exx.—Uitg. voor
Association Internationale de Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles.

JASPERS, GERARD
De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem. Amsterdam: De Buitenkant; Haarlem: Stadsbibliotheek,1997.-349 p., [2o] p. pl., ill.—ISBN 90-70386-82-8.
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KEIMER, BARBARA
Mikroverfilmung von Biichern als bestandserhaltende Massnahme.—Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut,
1997.-85 p., ill.—(DBI-Materialien; i54).—ISBN 3-87068-954-4.

LANG, HELMUT W. (HRSG.)
Handbuch der historischen Buchbestande in 0sterreich/hrsg. von der 0sterreichischen Nationalbibliothek;
in Zusammenarbeit mit dem Handbuch der historischen Buchbesti nde in Deutschland; Bd. 4: Steiermark,
Tirol, Voralberg/bearb. von Wilma Buchinger and Konstanze Mittendorfer; unter Leitung von Helmut
W. Lang; Register von Karen Kloth.—Hildesheim [etc.]: Olms-Weidmann,1997.-376 p.

LORRING, LEIF AND ERLAND KOLDING NIELSEN (ED.)
Books and buildings: Danish Research Library Architecture in the 199os/[transl. from the Danish by Maeve
Drewsen].—Kobenhavn: Danmarks Pa'dagogiske Bibliotek,1997.-156 p., ill.—ISBN 87-7705-549-5.

LUCIUS, WULF D. VON, BIRGIT SCHNEIDER UND VERA TROST (HRSG.)
Zukunft braucht Herkunft: bedeutsame Erwerbungen der Wurttembergischen Landesbibliothek seit 197o/
unter Mitwirkung von Karl Konrad Finke ... [et al.].—Stuttgart: Wiirttembergische Landesbibliothek,
1997.-91 p., ill.-ISBN 3-88282-047-0.

LUSENET, YOLA DE (ED.)
Choosing to preserve: towards a cooperative strategy for long-term access to the intellectual heritage: papers
of the international conference organized by the European Commission on Preservation and Access and Die
Deutsche Bibliothek, Leipzig/Frankfurt am Main, March 29-30,1996.—Amsterdam: European Commission
on Preservation and Access, 1997.—VIII, 165 p., ill.—ISBN 90-6984-166-5.

LUIJTEN, JAN EN TONY VAESSEN (SAMENST.)
Catalogus van het boekenbezit van de Stichting voor Outer en Heerd.—Eindhoven: Stichting voor Outer en
Heerd,1997.-162 p.

MANASSE, PETER M.
Verschleppte Archive and Bibliotheken: die Tátigkeit des Einsatzstabes Rosenberg wahrend des Zweiten
Weltkrieges/Ubertragung ins Deutsche: Georg A. Pippig.—St. Ingbert: Roehrig, cop. 1 997.-158 p., ill.—
Vert. van: Verdwenen archieven en bibliotheken: de verrichtingen van de Einsatzstab Rosenberg gedurende
de Tweede Wereldoorlog.—Den Haag, cop. 1995.—ISBN 3-86110-131-9.

MATEBOER, J.
Repertorium bijzondere collecties: historische en moderne verzamelingen in universiteitsbibliotheken, de
Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en
de bibliotheken met wetenschappelijke steunfunctie.—Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1 997.-3 6o p.—
ISBN 90-6259-134-5.

MCNALLY, PETER F. (ED.)
Readings in Canadian library history; vol. 2.—Ottawa: Canadian Library Association, 1997.—VI, 407 p.,
ill.-ISBN 0-88802-269-7.
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MEINEL, CHRISTOPH (HRSG.)
Fachschrifttum, Bibliothek and Naturwissenschaft im 1 9 . and 20. Jahrhundert.—Wiesbaden: Harrassowitz,
1997.-213 p.—(Wolfenbutteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens; 27).—ISBN 3-447-03913-2.

MIGGIANO, GABRIELLA (ED.)
Storia e critica della catalogazione bibliografica.—Roma: Bulzoni,1 997.-869 p.—(Storia della bibliografia/Alfredo Serrai; 8); (Il bibliotecario; n.s. 4. Manuali).—ISBN 88-8319-003-3.

MORANTI, MARIA
Le seicentine della Biblioteca Universitaria di Urbino (1600-1699).—Baden-Baden: Koerner, 1997.555 p.—(Bibliotheca Bibliographica Aureliana; 156).—ISBN 3-87320-156-9.

NATIONAL PRESERVATION OFFICE OF THE NETHERLANDS
European meeting on paper preservation: proceedings March 20-March 22, 1997 .—The Hague: Koninklijke
Bibliotheek, 1997.-99 p., ill.—(CNC publicaties; 12).

NIJKERK, K.J.
Exhibition catalogue of the M.B.B. Nijkerk collection/[eindred. F.A. Janssen ... [et al.]; samenst. K.J. Nijkerk en N. Korsman].—[S.l.: s.n.],1997.-47 p., ill.—Opl. van 150 exx.—Uitg. voor Association Internationale de Bibliophilie/The International Association of Bibliophiles.

NIJKERK, K.J.
Een keuze uit de collectie van M.B.B. Nijkerk: tentoongesteld in het Stedelijk Museum te Amsterdam/
[eindred. en samenst. K.J. Nijkerk, Ada Stroeve, Nathalie Korsman].—[S.l.: s.n.],1997.-44 p., ill.—Opl.
van 3 00 exx.

NOE, ALFRED
Die Prasenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek.—Amsterdam
[etc.]: Rodopi,1997.-998 p.—(Internationale Forschungen zur Allgemeinen and Vergleichenden Literaturwissenschaft; 21).—ISBN 90-420-0149-6.

POL, HUUB VAN DE
Bibliotheken en Internet: een praktische gids voor de bibliothecaris en informatiespecialist.-2e herz. dr.—
Den Haag: NBLC Uitgeverij, cop. 1997.-215 p., ill.—ISBN 90-S483-136-7.

POWITZ, GERHARDT
Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Frankfurt am Main: kirchliches and stadtisches Bibliothekswesen
im Obergang vom Mittelalter zur Neuzeit.—Frankfurt am Main: Klostermann,19 97.-1 49 p., ill.—(Frankfurter Bibliotheksschriften; 5).—ISBN 3-465-02703-5.

RIJKSE, R.M. (SAMENST. EN INL.)
De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg/bijdr. van B. Peperkamp en
M. Goud. Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1997.—VI, 217 p., ill.—(Polyptychon; 2).—ISBN
90-72872-19-3.
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ROSENTHAL, BERNARD M.
The Rosenthal collection of printed books with manuscript annotations: a catalog of 2 42 editions mostly
before 1600, annotated by contemporary or near-contemporary readers. New Haven: Yale University, cop.
1997:389 p., ill.—ISBN o-8457-3131-9.

SCHLOSSER, MICHAEL (BESCHR.)
Die Inkunabeln der Stadtbibliothek Bad Windsheim: Inkunabeln and Drucke des 16. Jahrhunderts der Augustiner-Eremiten in Windsheim. —Würzburg: Schoeningh, 1997.—XI, 12 4 p., ill.—(Quellen and Forschungen zur Geschichte des Bistums and Hochstifts Würzburg, 5o).—ISBN 3-87717-054-4.

SCHNEIDERS, PAUL
Nederlandse bibliotheekgeschiedenis: van librije tot virtuele bibliotheek.—Den Haag : NBLC, cop. 1997.—
392 p., ill. + CD-ROM.—ISBN 90-5483-138-3.

STOCKER, GUNTHER
Schrift, Wissen and Gedachtnis: das Motiv der Bibliothek als Spiegel des Medienwandels im 20. Jahrhundert.—Würzburg: Koenigshausen and Neumann, 1997.-318 S.—(Epistemata. Reihe Literaturwissenschaft).—Ook verschenen als proefschrift.—ISBN 3-8260-1309-3.

SUTTON, ANNE F. AND LIVIA VISSER-FUCHS
Richard III's books: ideals and reality in the life and library of a medieval prince.—Stroud: Sutton, cop.
1997. XVIII, 333 p . , ill.—ISBN 0-7509-1406-8.

UNGER, EMMA V. AND WILLIAM A. JACKSON (COMP.)
The Carl H. Pforzheimer library: English literature, 1 475-1 700.—New Castle, DA.: Oak Knoll Press; Los
Angeles CA.: Heritage Book Shop, 199 7.-3 dl.—Fotomech. herdr.—ISBN 1-88471-833-7.

WACHTER, WOLFGANG
Bucher erhalten, pflegen and restaurieren.—Stuttgart: Hauswedell, 1 997.—IX, 278 p., ill.—ISBN 3 -77620402-8.

WALRAVEN, W.
De Red-star library/samenst. en inl. Frank Okker.—Leiden: Burgersdijk & Niermans, 19 97.-3 2 p., ill.—
Nieuwjaarswens voor 1998 van Antiquariaat, Boekhandel, Veilinghuis Burgersdijk & Niermans.

WEBER, HARTMUT (HRSG.)
Bestandserhaltung: Herausforderungen and Chancen.—Stuttgart: Kohlhammer, 1 997 .-3 60 p., ill.(Veruffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Wurttemberg/Baden-Wurttemberg/ArchivVerwaltung; 47).—ISBN 3-17-014387-5.

WELCH, THEODORE F.
Libraries and librarianship in Japan.—Westport, CT [etc.]: Greenwood Press, 1 997 .—XV, 21 5 p.—(Guides
to Asian librarianship).—ISBN 0-313-29668-5.
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WRIGHT, C.J. (ED.)
Sir Robert Cotton as collector: essays on an early Stuart courtier and his legacy.—London: British Library,
1997.-470 p.: facs., ill.—ISBN 0-7123-0358-8.

PERS, MEDIA
BAKKER, PIET EN OTTO SCHOLTEN
Communicatiekaart van Nederland/met medew. van Sabine van den Oetelaar en Nick Rood. Houten
[etc.]: Bohn Stafleu Van Loghum, 199 7.-249 p., ill.—ISBN 90-313-2421-3.

BARDOEL, JO EN JAN BIERHOFF (RED.)
Media in Nederland: feiten en structuren.-- 9e dr.—Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 199 7 .252 p.,
ill.—ISBN 9o-01-05145-6.

BERGER, ARTHUR ASA
Narratives in popular culture, media, and everyday life.—Thousand Oaks, CA [etc.]: Sage, cop. 1997.—
XIII, 200 p., ill.—ISBN 0-761 9-0344-5; ISBN 0-7619-0345-3 (pbk.).

BIAGI, SHIRLEY AND MARILYN KERN-FOXWORTH
Facing difference: race, gender and mass media.—Thousand Oaks, Calif [etc.]: Pine Forge Press, cop.
1997 .—XXI, 285 p.—(Journalism and communication for a new century).—ISBN 0-8039-9094-4

BONING, HOLGER UND EMMY MOEPPS
Altona: Bergedorf—Harburg—Schiffbek—Wandsbek: kommentierte Bibliographie der Zeitungen,
Zeitschriften, Intelligenzbltter, Kalender and Almanache sowie biographische Hinweise zu Herausgebern,
Verlegern and Druckern periodischer Schriften.—Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, cop.
19 97.—LV, 933 p.—(Deutsche Presse; 2).—ISBN 3-7728-1706-8.

CAYROL, ROLAND
Médias et démocratie: la dérive.—Paris: Presses de Sciènces Po, cop. 1 997 .—I1 4 p.—(La bibliothèque du
citoyen).—ISBN 2-7246-0710-4.

CROTEAU, DAVID AND WILLIAM HOYNES
Media/society: industries, images, and audiences.—Thousand Oaks, Calif [etc.]: Pine Forge Press, 1997.—
XIX, 344 p., ill.—ISBN 0-8039-9065-0.

DIJK, JAN A.G.M. VAN
Nieuwe media en politiek: informatie- en communicatietechnologie voor burgers, politici en ambtenaren.—
Houten [etc.]: Bohn Stafleu van Loghum, 19 97.—VI, 22 4 p., ill.—ISBN 90-313-2176-I.

DIJK, TEUN A. VAN
Selective bibliography on ethnic minorities, racism and the mass media.—Version 5.o.—Amsterdam: University of Amsterdam, Program of Discourse Studies, 1 997.-3 1 bl.
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EDELSTEIN, ALEX S.
Total propaganda: from mass culture to popular culture/[with a forew. by Katie-Heintz Knowles].—Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates, 1997.—XV, 345 P.—ISBN o-8o58-o891- 4 (geb.); ISBN 0-8058-0892-2
(pbk.).

ENZENSBERGER, HANS MAGNUS
Baukasten zu einer Theorie der Medien: kritische Diskurse zur Pressefreiheit/hrsg. and eingel. von Peter
Glotz.—Munchen: Fischer, cop. 1997.-16 9 p.—(Ex libris Kommunikation; 8).—ISBN 3-88927-162-6.

FALLOWS, JAMES M.
Breaking the news: how the media undermine American democracy.—New York: Vintage Books, 1997.—
337 p.—ISBN 0679758569.

GOTTFRIED, TED
The American media.—New York: F. Watts, 5997.-160 p., ill.—ISBN 0S31113159.

GROEBEL, JO (ED.)
New media developments. Amsterdam: Boom, [199 7].-112 p., ill.—(TIC: trends in communication;
i).—ISBN 90-5352-230-I.

HIPPE, WERNER ... [ET AL.]
Herausforderung Medien: zwischen Freiheit and Zwang/hrsg. von Peter Oberender.—Berlin: Duncker &
Humblot, cop. 1 997.-8 3 p., ill.—(Schriften des Vereins fiir Socialpolitik; N.F., 252).—ISBN 3-428-09104-3.

HOPKINSON, BELINDA (ED.)
Information technologies for newspaper publishing in Asia and the Pacific. Paris: Unesco, 1 997.1 9 8 p.—(Communication and development series).—ISBN 92-3-503334-4.

IYENGAR, SHANTO AND RICHARD REEVES (EDS.)
Do the media govern?: politicians, voters, and reporters in America.—Thousand Oaks, CA [etc.]: Sage, cop.
1997.—XX, 463 p., ill. ISBN 0-8039-5605-3 ; ISBN 0-8039-5606-1 (pbk.).

JAMIESON, KATHLEEN HALL AND KARLYN KOHRS CAMPBELL
The interplay of influence: news, advertising, politics, and the mass media.- 4th ed.—Belmont, CA [etc.]:
Wadsworth, cop. 1 997.XVI, 3 52 p., ill.— ISBN 0-534-51431-6.

JOHANNINGSMEIER, CHARLES
Fiction and the American literary marketplace: the role of newspaper syndicates, 1860-1900.—Cambridge
[etc.]: Cambridge University Press, 1997.—XII, 284 p., ill.—(Cambridge studies in publishing and printing
history). ISBN 0-521-49710-8.

KIRCHENAMT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND UND
SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (HRSG.)
Chancen and Risiken der Mediengesellschaft: gemeinsame Erklrung der Deutschen Bischofskonferenz and
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.—Hannover [etc.]: Kirchenamt der Evangelischen
Kirche in Deutschland [etc.], [199 7].-82 p.—(Gemeinsame Texte; ro).
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KUBICEK, HERBERT, ULRICH SCHMID UND HEIDEROSE WAGNER
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p., ill.—ISBN 9o-400-9865-4.

GREEN, JOSEPH AND JIM FINCH
Sleuths, sidekicks and stooges: an annotated bibliography of detectives, their assistants and their rivals in
crime, mystery and adventure fiction, 1795-1995.—Aldershot: Scolar Press, cop. 1997.-874 p.—ISBN
I-85928-192-3.

KADE, J. VAN DER
Net geen 65 maar toch 91: Cahiers van De Lantaarn 1978-19 97 : een bibliografie.—Leiden: De Lantaarn,
1997.-15 p.—(Cahiers van De Lantaarn; 64).—Opl. van 15o exx.

KRIKKE, A.
Ruit hora.—Den Haag [etc.]: Jongbloed, [1 997].-3 22 p., ill. + lijst van gebruikte afkortingen.—Bibliografie
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Stoffers & Pieter Thijs, De Logica memorativa van Thomas Murner. Het
eerste educatieve kaartspel en zijn publicatiegeschiedenis
[Thomas Murner's Logica memorativa. The Earliest Educational Card Game and
Manuel

Its Publishing History]
Thomas Murner's Logica memorativa, dating from the first decade of the sixteenth century, is the
first educational card game in the history of the playing card. Scholars disagree on the year of its
conception and on its publishing history. The present contribution tries to resolve the existing
confusions and contradictions. The results may be summarized in the following points.

I Murner's logical card game was the first educational card game he designed. He did this during
his stay in Krakow in 1 499-1500. His other (juridical) educational card game was first mentioned
in 1502.

2

K

There have been four editions of the logical card game:

Chartiludium logices seu Logica poetica vel memorativa. Krakow: Johannes Haller, 1507.

This edition, which was probably non-authorized and not known to Murner himself, is lost.
S Logica memorativa. Chartiludium logice, sive totius dialectice memoria. Strasbourg: Johannes Groninger,1508. This edition, usually dated 150 9 (see 3), has two variants:
Si: S containing an additional introductory chapter, with a separate page numbering (A, Aij, Aiij,
[Aiiij]), entitled Modus practicandi. This text is also found apart from the Logica memorativa.
S2: S

not containing the Modus practicandi. The facsimile-edition (Nieuwkoop: Miland

Publishers 1 967), was based on the copy of S2 in the Royal Library, The Hague.
B Logica memorativa. Chartiludium

logice, sive totius dialectice memoria. Brussels: Thomas

vander Noot, 150 9 . This edition, which was very probably non-authorized, was based on S2.
P

Chartiludium logicae seu Logica Poetica, vel Memorativa, edited by Jean Balesdens. Paris:

Toussaint du Bray, 162 9 . This edition was based on B.

3 The Strasbourg edition which is usually dated 1509, was actually published at the end of 1508.
In Strasbourg at that time the new year began, not on the first of January, but on Christmas Day.
According to Groninger's impressum, he published the Logica memorativa on the 29th of December 1509; in our own terms this means that it was published on the 2 9 th of December 1508.

4 The Brussels edition was published, not before but eight months after the Strasbourg edition.
Probably, neither Murner nor Groninger knew about this edition. The woodcuts are not printed
from the same woodblocks used in S, but appear to be quite exact and skillful copies of the
woodcuts from Groninger's printing office.
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5 One conclusion may be added to complete our findings on the publishing history of the Logica
memorativa: Murner's logical text is certainly not based on Gregor Reisch's Margarita philosophica (Freiburg 150 3 and many later editions) but probably on the Expositio

Petri Hispani by Petrus Ta(r)taretus (Freiburg 1 494)

Pierre Delsaerdt, Libri Liberti.

in Summulas

or a text similar to that of Ta(r)taretus.

De bibliotheek van Libertus Fromondus

(1587-1653)
[Libri Liberti. La bibliothèque

de Libert Froidmont (1587-1653)]

Libert Froidmont, professeur a l'université de Louvain, est surtout connu comme astronome
opposé aux idées de Galilée et comme théologien défenseur de son ami Corneille Jansénius,
l'évêque d'Ypres dont il édita le fameux Augustinus. Dans le présent article, l'auteur analyse la
bibliothèque privée de Froidmont telle qu'elle se présentait a la fin de sa vie. Pour ce faire, il
dispose des comptes du libraire louvaniste Georges Lipsius (1608-1682), qui vendit publiquement
la bibliothèque de Froidmont en décembre 1653. Le registre avec ses comptes, conservé aux
Archives générales du Royaume a Bruxelles, permet de savoir quels titres furent vendus a quels
prix, et qui en furent les acheteurs.
Dans son testament, Froidmont avait déclaré que ses propres ouvrages ainsi qu'une édition
des oeuvres de Saint-Augustin, annotée de sa main, ne pouvaient être vendus. Restait une collection de 8o6 titres, constituée pour presque la moitié de livres théologiques, tandis que l'histoire et
la catégorie sciences & arts représentaient chacune un cinquième du total. Les belles-lettres et la
jurisprudence, par contre, n'étaient présentes qu'avec 8 et 6% de l'ensemble des titres.
La bibliothèque théologique est constituée de bon nombre d'ouvrages d'exégèse, d'un ensemble important de patrologie et de scholastique, et des principaux auteurs catholiques de la
controverse théologique. La catégorie sciences & arts est dominée par des ouvrages de philoso-phie, de médecine et de mathématiques appliquées; la tradition (Aristote surtout, puis Archimède, Hippocrate, Vitruve, ...) et la modernité (Gassendi, Descartes, Gilbert, Sennert, Nonnius,
Santorio, Brahe, Mersenne, Kepler, Galilée, ...) y vont de pair. Les livres d'histoire concernent
tant l'histoire ecclésiastique que l'histoire profane.
Prise dans son ensemble, la collection est remarquable par la forte présence d'auteurs jésuites.
D'autre part, le caractère savant en est souligné par un nombre impressionnant de dictionnaires et
d'ouvrages de référence à caractère bibliographique. Tant la bibliothèque théologique que la
bibliothèque scientifique, finalement, portent l'empreinte de la controverse et de la polémique.
Ainsi, la bibliothèque de Libert Froidmont reflète bien ses engagements intellectuels durant la
première moitié du dix-septième siècle.
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R.G. Fuks-Mansfeld, Het `heilig ambacht' in Amsterdam. Titelbladen, colofons en
rabbinale goedkeuringen als bron van gegevens over joodse drukkers en zetters in

de zeventiende eeuw
[The

`Sacred Trade'. Title Pages, Colophons and Rabbinical Approbations as a

Source of Information about Jewish Printers and Composers in the Seventeenth
Century]
Historians of the Jewish book are handicapped by the vastness of the Jewish diaspora and the
ensuing difficulties of tracing local sources of Jewish printing-houses. They are helped, however,
by three distinctive features within Hebrew and Yiddish books printed in the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries, which make it possible to gather information about the printers.
The first feature is the colophon which in Hebrew typography survived the incunabulaperiod and remained in use up till the end of the eighteenth century. In the colophons the printer
and typesetters give information about themselves and sometimes about the date of finishing of
the work. The second feature is the mention of the financier on the title-page. This may be the
printer himself, but more often an external financier is mentioned. A third additional source of
information are the rabbinical approbations, haskamot in Hebrew, in the prelims of a book which
give an appraisal of the contents but serve also as a protection of the edition for the duration of a
given time.
An analysis of these three distinctive features of Hebrew typography in the output of Jewish
printers in Amsterdam in the seventeenth century, yields interesting facts which otherwise would
have remained unknown. The study of the colophons show the development of the careers of
many Amsterdam Jewish printers from type-setters to independent printers and the other way
round in times of economic setbacks. The mention of financiers on the title-pages, sometimes in
combination with notarial records in the Amsterdam municipal archives, give an insight into the
economic background of Hebrew printing. Financing Hebrew editions appeared to be an attractive investment for many non-Jewish Amsterdam merchants. A network of international
trade in Jewish books for the German, Polish and Levantine market can be discerned in which
Jewish as well as non-Jewish merchants are engaged.The haskamot also reveal an international
network, as a host of famous rabbis from Poland, Germany and Italy showed their interest in
Amsterdam Hebrew printing.

P.G. Hoftijzer, Het

Nederlandse boekenbedrijf en de verspreiding

wetenschap in de zeventiende en

vroege achttiende

van

Engelse

eeuw

[The Dutch Booktrade and the Dissemination of English

Science in the

Seventeenth and Early Eighteenth Centuries]
This article presents a comparison of the conditions for scholarly publishing in Britain and the
Netherlands during the seventeenth and early eighteenth centuries as well as an analysis of the
Anglo-Dutch trade in scientific books in the decades around 1700. It is argued, that whereas
English booksellers for various reasons (e.g. the organisation of the book trade, the small market
for such books in Britain, the preference for English language publication) were confronted with
great difficulties in publishing and selling works of contemporary British scientists, their Dutch
colleagues on the other hand, because of their strong position in the international book trade and
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by undercutting the original English editions through pirated editions and translations, were able
to play an important part in the distribution of the `New Science' on the European Continent.

Jos van Heel, Bolongaro Crevenna: een Italiaans koopman en bibliofiel in
Amsterdam
[Bolongaro Crevenna: négociant italien

et bibliophile a Amsterdam]

Né à Milan en 173 6, Pietro Antonio Crevenna s'établit en 1 7 56 à Amsterdam oil it devait passer le
reste de sa vie. Il parvint à une grande prospérité par son manage, en 1 761, avec la fille de
Giacomo Filippo Bolongaro, négociant en tabac. Dans la grande tradition de la bibliophilie
francaise, en se laissant guider en particulier par la Bibliographie instructive du libraire De Bure
(176 3 et années suivantes), it rassembla à partir de 1 77o environ une magnifique collection de
livres, dans laquelle les auteurs classiques et ceux d'histoire naturelle étaient le mieux représentés
mais oil ne manquaient pas pour cela les ouvrages des autres divisions. Avec ses plus de mille
incunables et ses plus de 25o manuscrits médiévaux sur vélin, la collection de Crevenna figurait
parmi les plus importantes de l'époque, ce dont le monde des lettres put se convaincre en 1 7751 77 6 par le grand catalogue, riche en annotations bibliographiques, qui en parut alors. Loin de se
ralentir, les enrichissements continuèrent de plus belle, notamment par des achats considérables
faits à la fameuse vente du duc de La Vallière en 1 784. Empêtré dans des difficultés financières en
1787 , Crevenna en fut ensuite réduit à vendre la plus grande partie de sa bibliothèque. Le catalogue de la vente avait été préparé avec le plus grand soin par le propriétaire lui-même et son
bibliothécaire. Un an après la mort de Crevenna, survenue en 1 792, furent encore livrées aux
enchères une dernière partie des livres (toujours impressionnante), ainsi que la collection des
tableaux, dessins et autres objets d'art et de curiosité.
Le présent article s'efforce de montrer les différents stades du développement de la bibliothèque de Crevenna, développement lié aux vicissitudes de la vie même du collectionneur. L'intérêt P orte aussi sur l'importance des catalogues, ainsi que sur le role des bibliothécaires. Le tout
étant fondé sur des sources imprimées, mais aussi sur des documents tirés des archives de Ia
famille de Bolongaro Crevenna, comprenant en particulier plusieurs textes de Crevenna a caractère autobiographique.

Berry Dongelmans en Silvia Zwaaneveldt, De `Naamlijst der Inteekenaren ' als
bron voor onderzoek naar lokale leescultuur
[Subscription Lists as a Source for Research into Local Reading Cultures]
The article attempts to establish the extent to which subscription lists may be used as a source for
research about readers and buyers of books. Notwithstanding a number of reservations, local lists
would appear to be useful means to gain information about the book buying public in a particular
city, especially where no other sources are available. This hypothesis is tested on the local Haarlem subscription list for

Nagelaten gedichten

(Posthumous Poems, 1825) by R.H. Arntzenius of

Haarlem (1 49 private local subscriptions), as well as a corpus of similar lists from the period
1820-1825, featuring the names of some 449 private Haarlem subscribers. The article concludes
that a single local subscription list offers an insufficient basis for pronouncements about the size of
the book buying public in Haarlem in 1825. An extensive corpus of such lists, on the other hand,
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does appear to be a reliable alternative. Rather suprisingly, the majority of Haarlemmers subscribed very rarely to new publications.

W. van der Molen, Een Nederlandse zakenman in

de Javaanse letteren. Daniël

Hartevelt (1824 -1896) en de Javaanse pers

[A Dutch Businessman in Javanese Literature. Daniël Hartevelt (182 4-1896) and
the Javanese Press]
In the nineteenth century, Javanese texts were still distributed by means of handwritten books.
The Dutch businessman Daniël Hartevelt (182 4-18 96), who worked in Java in the middle of the
century, had a keen eye for the possibilities this offered to printers. In 185 4/1855, after having
overcome government restrictions on publishing, he launched a Javanese almanac, a Javanese
magazine and a Javanese newspaper.
The almanac became a great success; it found a wide range of readers and continued to be
printed long after it had been taken over by a succession of other firms. It was cheap and well
distributed, but the attractiveness of its contents must also have contributed to its success: the
almanac not only contained all kinds of useful tables and names, but also entertainment in the
form of classical Javanese literature.
Hartevelt's two other publications were far less successful. The magazine was a failure; the
reason for this is not clear. But the newspaper too had to close, despite a seemingly successful
start. This may have had to do with its contents: in spite of its Javanese appearance, it was, in fact,
a Dutch newspaper, reporting mainly on the Dutch bureaucracy in Batavia and on political
developments in far-away Europe, matters of little appeal to Javanese readers. The newspaper
did not last for more than two years.
What will last is Hartevelt's merit to have made the Javanese familiar with the printed book
and with the media of newspaper and almanac, and to have initiated the distribution of literature
on a much larger scale than had ever been possible before.

Ernest Claassen,

Het Nederlandsch Magazijn, Het Nederlandsch Museum en De

geïllustreerde tijdschriften in de jaren dertig en veertig van de
negentiende eeuw
Honigbij. Drie

[The Nederlandsch Magazijn, The Nederlandsch Museum and De Honigbij. Three
Illustrated Magazines in the 18 3 os and 184os]
The large growth of illustrated magazines in The Netherlands, and of printed matter in general, is
often set in the second half of the nineteenth century. This article contradicts the view that all
magazines published before 185o were exceptions or `forerunners' as expressed by, among others,
Hemels and De Vegt in their recent selective bibliography on periodicals.
Unfortunately it cannot be answered decisively which audiences these illustrated magazines
targeted, and whether they were successful. The publishers' archives have not been preserved. So
the magazines themselves are the main source for this study. Besides, prospectuses and forewords
have been used, be it with certain caution in view of their commercial purposes. Sometimes
circulation numbers are given by publishers, or a description of the magazine's readership.
This study has not been able to establish beyond doubt whether the market for illustrated
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periodicals in general started to grow between 18 3 o and 185o. But it becomes clear publishers
could adopt different strategies for magazine publishing during this period. Based on the diversity of supply and the apparent high circulation figures, the conclusion is drawn that a wide choice
of illustrated magazines was available during the thirties and forties of the nineteenth century.
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ERNEST CLAASSEN

studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universi-

teit in Rotterdam. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar mediageschiedenis en de
journalistiek.
MARIEKE VAN DELFT is historica. Zij werkt op de afdeling Bijzondere Collecties van
de Koninklijke Bibliotheek en is vanuit die functie onder andere vakreferent boekwetenschap en een van de eindredacteuren van de Annual Bibliography of the History
of the printed Book and Libraries (ABHB).
PIERRE DELSAERDT

studeerde moderne geschiedenis aan de Katholieke Universi-

teit Leuven en is afdelingshoofd Archief & Historische Collecties van de Centrale
Bibliotheek UFSIA van de Universiteit Antwerpen. Hij werkt aan een proefschrift
over de geschiedenis van de boekhandel en het particulier boekenbezit aan de oude
Leuvense universiteit. Sedert 1 99 6 is hij voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis.

BERRY DONGELMANS

is als universitair docent boekwetenschap verbonden aan de

vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1 992 op
een studie over de uitgever-boekhandelaar Johannes Immerzeel Junior. Hij publiceert
over boekhistorische en bibliografische onderwerpen en is secretaris van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.
LIZET DUYVENDAK

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit

Utrecht. Zij is verbonden aan de faculteit cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Ze bereidt een proefschrift voor over het Haagse Damesleesmuseum. In
1 994 verscheen van haar

Het Haags Damesleesmuseum: 18 94-1 994.

maakte ze deel uit van de redactie van het Jaarboek voor

Van 1994-1997

Nederlandse Boekgeschiede-

nis.
RENATE G. FUKS-MANSFELD is

emeritus bijzonder hoogleraar geschiedenis en cul-

tuur van het moderne jodendom aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet sinds
lange tijd onderzoek naar de geschiedenis van het joodse boek en zijn productie in
Nederland en heeft daarover samen met L. Fuks en ook alleen gepubliceerd.
JOS

VAN HEEL is als conservator verbonden aan het Museum van het Boek/Museum

Meermanno-Westreenianum in Den Haag. Hij is tevens werkzaam op de afdeling
Handschriften en Oude Drukken van de bibliotheek van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.

PAUL HOFTIJZER

is werkzaam als boekhistoricus bij de vakgroep Engels (afd. Book

and Publishing Studies) van de Rijksuniversiteit Leiden en als bijzonder hoogleraar in
de geschiedenis van boekhandel en uitgeverij vanwege de Dr. P.A. Tiele Stichting bij
de Vakgroep Boek-, Bibliotheek- en Informatiewetenschap van de Universiteit van
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Amsterdam. Hij publiceert over de Nederlandse boekgeschiedenis van de zeventiende en vroege achttiende eeuw en is met O.S. Lankhorst de auteur van Drukkers,
boekverkopers en
bibliografische

lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en

handleiding. Den Haag 1995.

SOPHIE L EV I E

is als hoofddocent cultuurgeschiedenis van de twin tigste eeuw ver-

bonden aan de vakgroep literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij studeerde Russisch, Italiaans en literatuurwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde daar in 1988 op een onderzoek naar het Franse literaire

tijdsch ri ft Commerce (1 9 24-1 93 2). Sindsdien heeft zij voornamelijk over twintigsteeeuwse poëzie en twintigste-eeuwse tijdsch ri ften gepubliceerd.

docent Javaans bij de Rijksuniversiteit
Leiden. Hij promoveerde in 1983 op een filologische studie van een Oudjavaanse
tekst. Over het Javaanse boek schreef hij onder andere `Many greetings from Madura.
An exercise in eighteenth century codicology', in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde 149 (1993), 510-5 32 en, samen met B. Arps, Serat Lokapali Kawi. An
eighteenth-century manuscript of the Old Javanese Arjunawijaya by Mpu Tantular.
A facsimile edition of manuscript Cod. Or. 2048 in the library of Leiden University.
Leiden 1994.
W. VAN DER MOLEN werkt als universitair

MANUEL STOFFERS

is historicus en is als NWO-onderzoeksmedewerker verbonden

aan de Universiteit Maastricht. Onder zijn redactie verscheen De middeleeuwse

ideeënwereld, 1000-1300. Heerlen [enz.] 1994.
PIETER THIJS

is classicus en publiceerde onder andere verschillende bijdragen aan

cultuurwetenschappelijke cursussen van de Open Universiteit.
SILVIA ZWAANEVELDT

studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, met de speciali-

satie boekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij gaat schuil achter De Baaierd, een van Leidens marginale drukpersen.

PERSONALIA
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NEDERLANDSE
BOEKHISTORISCHE
VERENIGING

et vijfde Jaarboek voor

Nederlandse Boekgeschiedenis

is een

uitgave van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, de eerste
landelijke vereniging die zich richt op allen die het oude en het nieuwe
boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedragen. Ze is
binnen enkele jaren uitgegroeid tot een vereniging met meer dan vijfhonderd leden. Sinds 1 994 heeft de NBV op eigen initiatief én samen
met anderen een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd. Tot die
activiteiten horen o.a. jaarlijks de ledenvergadering en een of twee
excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken of andere instellingen die
iets met het boek te maken hebben. Zo zijn er bezoeken gebracht aan
bijvoorbeeld de Athenaeumbibliotheek Deventer, de bibliotheek van het
Rijksmuseum te Amsterdam en de Atlas van Stolk en Uitgeverij oio in
Rotterdam. De jaarvergadering en de excursies gaan vergezeld van
interessante voordrachten over boekhistorische onderwerpen.
In 1 994 was de NBV medeorganisator van het congres Bladeren in
andermans hoofd: over lezers en leescultuur, waarvan in 1 99 6 de handelingen onder de gelijknamige titel zijn verschenen bij de SUN-uitgeverij
in Nijmegen (Memoria-reeks). In 1 997 organiseerde de NBV in samenwerking met de universiteiten van Leiden en Nijmegen een driedaags
congres over de zeventiende-eeuwse uitgeversfamilie Elzevier.
De NBV geeft, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en
de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels de `Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, Nieuwe Reeks' uit. Inmiddels zijn twee delen verschenen, te
weten het Iovrnael ofte

Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-

Indische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, Descriptieve bibliografie

1646-1996.

Onder red. van Garrelt Verhoeven &

Piet Verkruijsse. Zutphen: Walburg Pers, 19 9 6. (BGNB, Nieuwe Reeks
1) en Frede rik Muller.

Leven & werken. Onder red. van M. Keijser, J.F.

Heybroek & I. Verheul. Zutphen: Walburg Pers, 1 99 6. (BGNB, Nieuwe
Reeks 2). Andere delen zijn in voorbereiding. Leden kunnen de boeken
bij verschijning met korting aanschaffen.
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LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de NBV staat open voor iedereen. Het
lidmaatschapsgeld bedraagt f 45,-- per kalenderjaar. De leden
ontvangen daarvoor het Jaarboek en uitnodigingen voor de
ledenvergadering en de overige activiteiten. Voor studenten geldt een
contributie van f 3o,--. Instellingen en bibliotheken kunnen zich voor
f Go,— op het Jaarboek abonneren. Eenieder die de vereniging op
bijzondere wijze wil steunen, kan donateur worden voor minstens
f 25o,— per jaar.

HOE

WORDT

U LID?

U kunt zich opgeven als lid door een kaartje te sturen naar de secretaris,
de heer B.P.M. Dongelmans, Stevinstraat 1 4, 2405 CP Alphen aan den
Rijn. U krijgt een acceptgiro toegestuurd. Het lidmaatschap loopt gelijk
met het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1
december schriftelijk is opgezegd.

NOG

LEVERBAAR!

De tot nu toe verschenen jaarboeken zijn nog leverbaar. Ze bevatten
artikelen over onder meer de dagelijkse literatuur van een achttiendeeeuwer, de beroepsauteur, de strijd tussen de openbare bibliotheek en de
leesbibliotheek in het interbellum, moderne leeskringen, onderzoek van
Middelnederlandse handschriften, veranderingen in de boekdistributie in
de Republiek 1 725-1 77 o, fotografie als bron bij de houtgravures in de

Katholieke Illustratie (1867-190o). Er zijn inmiddels twee
themanummers verschenen, een over `Censuur: voorsch ri ft en praktijk'
(1 995 ) en een onder de titel `Het boek behouden' (1 997), naar aanleiding
van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek.
Inlichtingen bij de secretaris.
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K13
Koninklijke Bibliotheek
1798-1998
De stadhouderlijke collectie vormde in 1798 de b asis voor de nationale
bibliotheek v an de Bataafse Republiek. Tweehonderd jaar later
presenteert de bibliotheek zich met een spraakmakende
jubileumtentoonstelling en een aantal bijzondere publicaties.
Het Wonderbaarlijk Alfabet
V an 19 augustus t/m 18 oktober 1998 is in De Nieuwe Kerk
te Amsterdam Het Wonderbaarlijk Alfabet te zien. Niet alleen de
beroemdste, oudste en zeldzaamste publicaties en handschriften v an de
KB worden getoond, maar ook de meest curieuze en onverwachte.
De 26 letters v an het alfabet vormen de leidraad in de labyrintische
boekenstad die in de kerk wordt gebouwd. In het middelpunt staat
een boekenkast van 40 meter l ang en 9 meter hoog,
de grootste ooit gebouwd.
Bijzondere Jubileumuitgaven
Bij wijze v an tentoonstellingscatalogus verschijnt bij uitgeverij
Waanders een rijk geïllustreerd boek over de verzamelaars en hun
collecties die de KB gedurende twee eeuwen hebben verrijkt.
Bij uitgeverij V an Oorschot verschijnt een jubileumboek, dat werd
geschreven door prof. dr PW Klein en drs MAY Klein-Meijer.
De auteurs plaatsen de geschiedenis v an de KB in een brede
maatschappelijke context v an ontwikkelingen in staatsbestel,
politiek, wetenschap, onderwijs en cultuur.
Uitgeverij Waanders ten slotte verzorgt een natuurgetrouwe facsimile
v an het prachtige album amicorum v an Jacobus Heyblocq met
inscripties van grootheden als Vondel en Cats en tekeningen v an
Rembr andt, Aart van der Neer en Govert Flinck.
A an het einde v an deze eeuw past een terugblik op meer d an
duizend jaar geschreven en gedrukt cultureel erfgoed.
De KB nodigt daar met haar jubileumacitiviteiten toe uit.

OPEN UVA—COLLEGES

BIJ

DE LEERSTOELGROEP

BOEK—

EN

INFORMATIEWETENSCHAP

De Universiteit van Amsterdam nodigt geïnteresseerden uit om tussen de reguliere studenten plaats te
nemen in de collegebanken. Deelnemen aan een collegereeks biedt u de gelegenheid kennis te nemen
van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op een gebied dat ii interesseert.
De leerstoelgroep Boek- en Informatiewetenschap van de Faculteit der Geesteswetenschappen biedt de
volgende Open UvA-colleges aan in de periode september 1998 tot juni 1999.
• DE WERELD VAN HET MIDDELEEUWSE HANDGESCHREVEN BOEK
Inleiding in de productie en vormgeving van het handschrift: perkament en papier, het schrijven,
decoreren en illustreren van teksten op basis van de handschriften zelf.
dr J.A.A.M. Biemans, september-november 1998
• VORMGEVING VAN HET GEDRUKTE BOEK (VOORNAMELIJK 16E EEUW)
Aan de hand van een aantal drukken van de Parijse drukker Henri (I) Estienne (1502-1520) wordt
kennis gemaakt met actueel onderzoek naar de typografische vormgeving, waarbij ook de relatie
tot de culturele omgeving van renaissance en humanisme aan de orde komt.
prof.dr F.A. Janssen, september-november 1998
• PRODUCTIE VAN HET GEDRUKTE BOEK (VOORNAMELIJK 16E-18E EEUW)
De studie van de weg die een tekst in een drukkerij van kopij naar druk gegaan is, betreft niet alleen
het technische aspect van het zetten en het drukken maar ook de gevolgen die de typografische
technieken en praktijken hebben voor de tekst.
prof.dr F.A. Janssen, april-juni 1999
• OPINIEREND DRUKWERK IN NEDERLAND IN DE GOUDEN EEUW
De meningvormende functie en potentie van drukwerk op voornamelijk politiek en religieus gebied in de
Gouden Eeuw, gedemonstreerd aan verschillende genres, zoals pamfletten, dramateksten en spotprenten.
prof.dr P. Visser, september-november 1998
• EEN BEZOEK AAN DE BOEKHANDEL
De grote veranderingen die zich door de eeuwen heen hebben voorgedaan in de boekhandel weerspiegelen
zich ook in het interieur van boekwinkels. Aan de hand van zowel archivalische bronnen als beeldmateriaal
zal worden onderzocht op welke wijze de inrichting van boekhandels aan de eisen van de tijd werd aangepast.
prof.dr PG. Hoftijzer, december 1998-maart 1999
• RONDGANG DOOR DE BOEKGESCHIEDENIS (VOORNAMELIJK HET GEDRUKTE BOEK)
De geschiedenis van boekhandel, uitgeverij en bibliotheken tot op de dag van vandaag, met als
leiddraad het concept van het boek als `beweger' in culturele processen.
mw drs H. van Goinga, december 1998-maart 1999
• DE PRAKTIJK VAN HET BOEKHISTORISCH ONDERZOEK
Een case study naar een of meer 18e-eeuwse Amsterdamse boekverkopers waarbij zoveel mogelijk
bronnen worden gebruikt en kritisch worden beoordeeld op hun bruikbaarheid.
mw drs H. van Goings, april-juni 1999

De colleges worden gegeven op dinsdagen in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
De omvang is meestal elf weken. Kosten per module f 350; indien men tentamen wil doen f 500.
Wilt u meer informatie?
Hannie van Goinga, tel. 020 - 525 2050 of 0546- 813767.

UvA

pi DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.

Repertorium van boekhandelscatalogi
uit de Republiek der Nederlanden,
1599-1800 op CD-ROM
Editors: Prof. Dr. B. van Seim 1, Dr. J.A. Gruys en H.W. de Kooker
IDC Publishers brengt een onmisbaar
referentiewerk uit voor (boek)historici en
bibliothecarissen: een compleet,
electronisch repertorium van de meer dan
4,000 Nederlandse boekhandelscatalogi,
verschenen voor 1801. Een eerste versie van
deze unieke publicatie (met meer dan 2,000
catalogi) is nu verkrijgbaar.
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De bibliografische database is direct
toegankelijk vanaf CD-ROM. U hoeft dus
niets te installeren. De database bevat
ingangen op persoonsnamen, plaatsnamen,
datum van veiling en locatie van het
opgenomen exemplaar (inclusief plaats,
instituut en signatuur). De applicatie
ondersteunt geavanceerde
zoekmogelijkheden als truncatie en Booleaanse operatoren. Selecties
kunnen worden bewaard of afgedrukt in een korte of volledige
titelpresentatie.
d
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Op de CD-ROM kunt u bovendien de originele gescande titelpagina's
bekijken, compleet met eventuele handgeschreven aantekeningen.
De titelpagina' s en de bibliografische informatie kunt u gelijktijdig op
het scherm bestuderen.
De CD-ROM functioneert als index op de gelijknamige IDC
microfiche collectie, maar is evengoed bruikbaar als zelfstandig
referentiewerk. Aangevulde versies zullen jaarlijks worden
uitgebracht totdat het project voltooid is.
• Prijs basis CD-ROM: 950 gulden. (Indien u over de microfiche collectie beschikt, bedraagt
de prijs 750 gulden).

^ IDC

PUBLISHERS
Voor meer informatie

IDC Publishers
E-mail info@idc.nl

Telefoon

Fax

071 514 2700
071 513 17 21

Uitgeverij Verloren
Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum
tel. 035-6859856, fax 035-6836557, e-mail verloren@wxs.nl

Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het
einde van de Middeleeuwen. 415 blz., ingenaaid, ISBN 90-6550-288-2, f59,HERMAN BRINKMAN,

KARINA VAN DALEN-OSKAM, Studies over Jacob van
Maerlants Rijmbijbel. (MSB S7), 269 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-65 50-294-7, f 56,PAUL HOFTIJzER, `Un des fameux libraires de la vile'
De Leidse boekverkoper Pieter van der Aa (1659-1733)

(zPR 16), verschijnt juli 1998, ±90 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6 55 0-1 5 8-4, f255-

In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier,
de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster
Egmond. Onder redactie van G.N.M. Vis, (Es 3), 191 blz.,
ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-289-0, f39,-
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A.B.G.M. VAN KALMTHOUT, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen
in Nederland tussen 188o en 1914. Verschijnt mei 1998,
±800 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 90-6550-591- 1,
±Í1445-

a `

Haag boekHaagse
Boeken in de hofstad.
f
cultuur in de Gouden Eeuw. (Hs 33), 3 8 3 blz., ingenaaid,

MARIKA KEBLUSEK,

geïllustreerd, ISBN 90-70403-38-2, f67,50
ERIC KETELAAR,

The Archival Image. Collected Essays

Redactie YVONNE Bos-RoPS,12 5 blz., ingenaaid, geïllustreerd,
ISBN 90-6550-565-2, f25,-

Beschrijving en ontsluiting van de collectie boeken
geschreven en/o fgeillustreerd door Jan en Casper Luyken,
aanwezig in de bibliotheek van het Amsterdams`
Historisch Museum. Door K.H. HANNEMA en N. KLAVERSMA

^

Verschijnt juli 19 9 8, ±640 blz., ingenaaid, geïllustreerd, ISBN 9065S0-581-4,±f125,-

Deze boeken zijn verkrijgbaar in de erkende boekhandel en rechtstreeks bij de uitgever (verzendkosten f5,-). Onze nieuwe Fondslijst
kan gratis worden aangevraagd.

ANTIQUARIAAT

FORUM
Middeleeuwse handschriften
Incunabula
16e -i8e eeuw
Architectuur
Geïllustreerde boeken
Atlassen
Reizen
Bijzondere prenten landkaarten etc.

Sebastiaan S. Hesselink
Westrenen, Tuurdijk 16
3997 MS 't Goy - Houten
Tel. 030-6011955
Fax 030-6011813
E-mail: Hesselink@forum-hes.ni
Internet: http://www.forum-hes.nl/

Hey'S
UITGEVERS

Bibliogra fie
Historische Kartografie
Historische en literaire studies
Bezoek welkom na telefonische afspraak

Quxrendo
Engelstalig kwartaalblad uit de Lage Landen, gewijd
aan manuscripten en gedrukte boeken
Quserendo is een vooraanstaand tijdschrift in de wereld van manuscripten
en boeken. Elk nummer bevat een selectie van wetenschappelijke artikelen
met betrekking tot de Lage Landen, met als belangrijkste onderwerpen
handschriftkunde en oude handschriften, drukwerk van 1500 tot nu, humanisme,
boekuitgevers en bibliotheken, typografie, bibliofilie en boekbinden.
Sinds 1971 hee ft Quarrendo zich ontwikkeld tot een forum voor bijdragen uit de
Lage Landen met betrekking tot de geschiedenis van het boek. De aanwezigheid
van Quaerendo in bibliotheken over de hele wereld en op de boekenplanken van
professoren en wetenschappers, bewijst dat het tijdschrift voor hun research
onmisbaar is als referentiewerk.
Elk deel bevat, naast een selectie van authentieke bijdragen van hoge kwaliteit,
de speciale secties `Varia Bibliographica', 'Book Reviews' en `Notes and News'.
In deze secties is er extra aandacht voor recente ontdekkingen, publicaties en
actuele ontwikkelingen.
Jaargang 28, 1998
Engelstalig
Verschijnt vier keer per jaar, in maart, juni, september en december
Circa 328 pagina's per jaargang
• ISSN 0014-9527
• Particulieren f 148,98
• Instituten f 218,72

•
•
•
•

Brill Academic Publishers
P.O. Box 9000
2300 PA Leiden
The Netherlands

Brill Academic Publishers Inc.
112 Water Street
Boston, MA 02109

Academic Publishers

0/ B R I L L

WIJ ONTWERPEN, BINDEN EN
VERSIEREN BOEKEN IN LEER,
PERKAMENT, PAPIER EN ANDER
AANTREKKELIJK MATERIAAL.
MAKEN FRAAIE BOEKDOZEN EN
FOEDRALEN, VERRICHTEN
HOOGWAARDIG RESTAURATIEWERK. ADVISEREN OVER HET
ONDERHOUD VAN BOEKEN EN
BOEKCOLLECTIES
EN LEVEREN
ONDERHOUDSMIDDELEN VOOR
LEER EN PERKAMENT.

\! I^)()RN
I'd ;\: I }I R11

With compliments

De Eenhoorn Binderij Keizersgracht 258
1016 EV Amsterdam (020)6259838

Boekhandel en antiquariaat
N.Z. Voorburgwal 264 1012

Prentenkabinet

RS Amsterdam

tel. 020 - 624 70 40 fax 020 - 638 23 55
Singel 379 1012 WL A'dam

tel. 020 . 622 55 00

Specialismen: Oude geneeskunde,
psychiatrie, psychologie.
Oude wetenschappen (wis- natuuren scheikunde, astronomie).
Reizen, topografie en kunst.

Grote collectie
(vroege) grafiek,
kaarten, gezichten,
originele tekeningen

Aanbiedingen op bovenstaande
gebieden (enkele stuks of collecties)
zien we gaarne tegemoet.
Desiderata lijsten worden serieus in
behandeling genomen.

en aquarellen.
Openingstijden:
di. t/m do.
11.00.16.00 uur

Catalogi op aanvraag beschikbaar.
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• KON. WILHELMINAHAVEN ti 19
3134 KG VLAARDINGEN
TELEFOON
010 234 02 91
06 529 755879
06 539 46840
06 514 04848
TELEFAX
010 4803437
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Rondleidingen op afspraak
Er zijn speciale rondleidingen mogelijk door de boekzaal v an het
museum, waarbij u meer te weten komt over middeleeuwse
handschriften en incunabelen.
Bel voor nadere informatie en afspraken: tel. (070)3462700
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van het boek
MEERMANNO-WESTREENIANUM

Een beetje boekenmens leest

BOEKENPOST
tijdschrift voor liefhebbers van
antiquarische en verzamelwaardíge boeken,
oude prenten, strips en boekcuriosa.

GRATIS PROEFNUMMER
Druk of draai (050) 5713966
en u krijgt een exemplaar thuisgestuurd.

Boekenpost,
Tel.

Jupiterstraat 101, 9742 EV Groningen

(050) 5713966 - Fax (050) 5710389 - Email boeken.post@wxs.nl

minotaurus
BOEKWINKEL
bibliofilie * werken over typografie
en boekkunst
g
* boekbanden en illustratie *
geschiedenis van de boekkunst * tijdschriften
sint antoniesbreestraat 3d, postbus 16477
1001 rn amsterdam, telfax 020-6227748
geopend dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur
zaterdag 13.30-17.00 uur
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* het oude hock
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* eerste drukken

* vraag en a,InhO(I

* antiquaren

* agenda
en recensies

* 'went kunst
* cartografie
*

restauratie

* hock- en uitgeversgeschiedenis
* veilingen

1)I^ ROUKI:Nt1'I:RI.I.I):

* circa 56 pagina's
verschijnt ;x per jaar
* abonnementsprijs f'),5() per jaar

* i)Ili('ltti)t g ('lt Sticking Matrijs
Postbus (i70
3500 AR

Utrecht

telefnntt 03O • 23.13148

FRITS KNUF ANTIQUARIAN BOOKS
Anita van Elferen
Gespecialiseerd in boekgeschiedenis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeken over manuscripten, miniaturen, kalligrafie, paleografie, facsimile's
Typografie, geschiedenis van de boekdrukkunst, bijzondere drukken, design
Incunabelen en vroege drukken, facsimile's
Het geïllustreerde boek, en boekillustraties
Mooie boekbanden en boeken over boekbinden
Bibliotheken: geschiedenis en catalogi, het verzamelen van boeken
De geschiedenis van de boekhandel, oude boekhandels- en veilingcatalogi
Algemene bibliografie
Papier vervaardiging en geschiedenis
Boeken over kinderboeken
Catalogi op aanvraag
Postbus 780 – 5340 AT Oss
Tel. 0412-626072 — Fax 0412-638755
E-mail: knul@worldaccess.nt
Home-page: http://www.nwa.nliknuf/index.htm

POPULAIR DRUKWERK IN DE GOUDEN EEUW
DE ALMANAK ALS HANDELSWAAR EN LECTUUR
door . Jeroen Salman

De Gouden Eeuw heeft niet alleen monumentale drukwerken voortgebracht maar ook
massadrukwerk als almanakken geproduceerd en daarmee de leef- en denkwereld van
grote groepen mensen mede vorm gegeven. Dit populaire drukwerk is een rijke bron
voor mentaliteitshistorisch onderzoek. In Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als
handelswaar en lectuur, wordt de Nederlandse almanak in de periode 1 57 0-1 705 voor het eerst
uitputtend beschreven.
In Deel I gaat het om de almanak als lectuur en vindt een analyse van de inhoud en de
functies plaats. Er wordt uitvoerig ingegaan op de thema's astrologie, astrologische
geneeskunde, religie, geschiedschrijving, vermaaksliteratuur en praktische informatie.
In Deel II, waarin de almanak als handelswaar wordt beschreven, staan de makers,
verspreiders en kopers van dit drukwerk centraal.
In beide delen vormen de vier belangrijke productiecentra Deventer, Amsterdam,
Utrecht en Leeuwarden de spil van het betoog. Bovendien wordt de Nederlandse
almanak steeds vergeleken met die in enkele andere Europese landen.
Populair drukwerk in de Gouden Eeuw. De almanak als handelswaar en lectuur verschijnt medio 1 998 hij

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers i.s.m. de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.
De uitgave verschijnt als deel 3 in de Nieuwe Reeks van Bijdragen tot de Geschiedenis van de
Nederlandse Boekhandel.
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