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[Het Boek, jaargang 1952-1954]
Een onbekende afbeelding van de stad Deventer uit het midden
van de zestiende eeuw
In het Museum ‘de Waag’ te Deventer wordt de topografische atlas van die stad
bewaard. Deze verzameling, grotendeels bijeengebracht door de ijverige zorgen
1)
van de vroegere directeur, wijlen dr. M.E. Houck , is vrij volledig. Als wij ons beperken
tot de platen, waar de gehele stad, hetzij in plattegrond, hetzij in prospect, is
afgebeeld, dan vinden wij er de kaart van Jacob van Deventer - in reproductie, het
origineel is in Madrid! - de plattegronden uit het stedenboek van Braun en Hogenberg,
uit Guicciardini's beschrijving der Nederlanden, uit de stedenatlassen van Blaeu,
Janssonius en Frederik de Wit, de prospecten uit andere uitgaven van Guicciardini's
werk, uit Merian's Topographia Germaniae Inferioris en vele andere. Bovendien zijn
er meer zeldzame en zelfs unieke stukken. Wij noemen slechts het curieuse
schilderstuk, waar Rennenberg's beleg van 1578, met topografisch zeer nauwkeurige
2)
wedergave van de stad, in beeld is gebracht .
Zelden of nooit komt het voor, dat nog eens op een stuk, dat volkomen onbekend
is, de hand kan worden gelegd. Aanbiedingen van antiquairs of belangstellenden
in Deventer's historie - soms hoop gevend door een omschrijving, die niet zo dadelijk
thuis is te brengen - blijken bijna steeds bij nadere beschouwing oude bekenden te
zijn. Zo was mijn verwachting niet hoog gespannen,

1)
2)

H. Kronenberg. In Memoriam Dr M.E. Houck. Verslagen en Mededeelingen Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, deel 56 (1940), p. XIX-XXIII.
Een reproductie is toegevoegd aan het artikel van W.H. Cost Iordens. Het beleg van Deventer
door den graaf van Rennenberg in het jaar 1578. Overijsselsche Almanak (1839), p. 1-54.
Aldaar p. 42-54 topografie van Deventer volgens deze kaart. Voorts vindt men verkleinde
reproducties van dit schilderij in M.E. Houck. Wandelingen door Oud-Deventer (Deventer
1909), tegenover p. 1; in M.E. Houck. Oud-Deventer prentenboek (Deventer 1912), p. 3; in
J.A. Mulock Houwer. Oud-Deventer (Bouwkundig Tijdschrift XVIII (1900), Plaat I, figuur 2 en
in S.J. Fockema Andreae en E.H. ter Kuile. Duizend jaar bouwen in Nederland, deel I
(Amsterdam 1948), afb. 1.
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toen in de oorlogsjaren een bezoeker van de Athenaeum-Bibliotheek, die mijn
liefhebberij voor oude kaarten en topografische prenten kende, mij vertelde, dat in
zijn verzameling enige oude afbeeldingen van Deventer aanwezig waren.
Groot was mijn verrassing toen mij een foto werd toegezonden van een prent,
die voor de kenners van Oud-Deventer volkomen nieuw was. Het was een
stadsgezicht, dat bij nader onderzoek uit het midden van de zestiende eeuw bleek
te zijn. Wij vertelden de eigenaar, dat hij in het bezit was van een, voor zover ons
bekend, uniek stuk, dat van grote waarde voor Deventer was en toen maakte de
eigenaar, die niet genoemd wenst te worden, het mooie gebaar de prent aan de
stad te schenken ter plaatsing in het Museum ‘de Waag’.
Geven wij eerst een korte beschrijving van het bij dit artikel gereproduceerde
stadsgezicht. Deventer is gezien van de overzijde van de IJsel, iets vanuit de hoogte,
zodat alle belangrijke gebouwen te vinden zijn. De stadsafbeelding is de afdruk van
een houtsnede, 10 cm. hoog en 35 cm breed. Boven langs de rand van het tafereel,
dat behalve genoemde houtsnede met losse lettertypen gedrukte tekst bevat, staat
als opschrift met flinke letters: ‘Warafftige affconterfehtinge der heerlicte Kenfer
vrie Anse Stadt Dauontur’, dus in modern Nederlands: Getrouwe afbeelding van
de roemruchte Keizerlijke Vrije Hanzestad Deventer. Dan vindt men nog boven de
stadsafbeelding drie vierregelige versjes, waar ‘Davonturium’ (Deventer), Mars en
Fortuna sprekende worden ingevoerd. Verder is langs de rechterrand de legenda
of aanwijzing afgedrukt, waar achter de letters A-Q, die men boven de stad terugvindt,
de aanduiding van de afgeconterfeite gebouwen is te vinden. Tenslotte is onder het
stadsgezicht in vijf kolommen een ‘Rythmica compositio’ afgedrukt, een echt
humanistenproduct, waarin - vanaf de tijden der Romeinen! - het roemruchte verleden
van de stad Deventer wordt verheerlijkt. Aan het slot een korte bronvermelding van
de rederijker-historicus. Het geheel meet 27.5 × 37.5 cm.
Dat gedicht had ik meer gezien. Het stond nl. in Revius' Daventriae illustratae
sive historiae urbis Daventriensis libri sex (Lugduni Batavorum 1651), op pag. 5-10.
En jawel! duidelijk bleek, dat de bekende Deventer predikant, dichter en
geschiedkundige Jacobus Revius een exemplaar van onze houtsnede
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1)

onder ogen had gehad. Immers hij schrijft (pag. 5): ‘Haec colligere est ex rythmica
quadam compositione, ante seculum, aut praeter propter Daventriae excusa, et
urbis delineatione subjecta, quam in hisce nostris conservari ab interitu non ingratum,
2)
ut opinor, erit. Ita autem habet....’ .
Nog op een geheel andere plaats wordt onze afbeelding vermeld, nl. in het kort
3)
vòòr de oorlog verschenen werk van Fr. Bachmann over oude stadsafbeeldingen .
Verwezen wordt naar Katalog 96 van Jacques Rosenthal, Buch- und Kunstantiquariat
München: Alte Atlanten, Landkarten, Ansichten, Flugblätter (1938), waar op p. 61
als no. 693 de volgende nauwkeurige beschrijving vòòrkomt: ‘Deventer. Warafftige
affconterfeytinge der Anse Stadt Dauontur. Flugblatt mit Ansicht der Stadt in
Holzschnitt und fünfspaltigem lateinischen und holländischen Text in Typendruck
(Um 1570). Qu. Fol. Ansicht 10 × 35 cm. Interessante und schöne Ansicht der Stadt.
Darunter ein niederländisches Gedicht über die Geschichte Deventers im Mittelalter’.
Achteraf is mij gebleken, dat het hier beschreven exemplaar identiek is met het door
de gulle eigenaar sindsdien aan het Museum ‘de Waag’ te Deventer geschonken
4)
exemplaar . Zo is dus nu het museum te Deventer in het gelukkig bezit van deze
tot op heden unieke afbeelding van de stad, die èn als zeldzaam vroege houtsnede
èn als topografisch document van betekenis, verdient in ruimer kring bekend te
worden.

1)

2)

3)

Nl. de afleiding van de naam Deventer uit D'Avonturium. Een deel van de volksstam, de
Catten, zou een van de monden van de Rijn zijn opgevaren en aan die rivierarm een burcht
“D'Avonturium”, genaamd naar de avontuur, het geluk, hebben gebouwd.
Dit is af te leiden uit zeker berijmd verhaal, een eeuw of daaromtrent geleden te Deventer
gemaakt en gevoegd (afgedrukt) onder een afbeelding van de stad; en het zal niet ondienstig
zijn, naar ik meen, om dit gedicht voor de ondergang te bewaren door het in ons werk af te
drukken. Het luidt als volgt....
Fr. Bachmann. Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnisz der graphischen Ortsansichten von
o

4)

Schedel bis Merian. Leipzig 1939, 4 . Zie aldaar p. 302. Door mij is dit werk met de daarbij
aansluitende, op p. 6, noot 1 hieronder vermelde plaatwerken besproken in ‘Het Boek’, deel
28 (1944), p. 195-208.
In de ‘Koerier’ (Deventer Dagblad) van 19 Mei 1943 gaf ik een bericht over ‘Een belangrijke
aanwinst voor het Museum de Waag’. Sindsdien is de houtsnede gereproduceerd door S.J.
Fockema Andreae en E.H. ter Kuile. Duizend jaar bouwen, deel I (Amsterdam 1948), p. 126
(alleen de afbeelding van de stad met opschrift), door G.J. Lugard jr. Deventer, de stad van
Geert Groote (Amsterdam 1949), p. 6 (alleen het stadsgezicht) en door G.J. Lugard jr. Vijf
eeuwen Deventer (Deventer 1949), p. 8-9 (met legenda, opschrift en ‘Rythmica compositio’).
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Trachten wij nu onze afbeelding te datéren! De samensteller van de ‘Rythmica
compositio’ noemt onder zijn bronnen ‘Sebast. Munst’. Ongetwijfeld wordt hier
bedoeld het bekende werk van Sebastian Münster: ‘Cosmographiae Universalis
Libri VI = Cosmographia, Beschreibung aller Lender’. Van dit werk verscheen in
1544 de eerste Duitse en de eerste latijnse uitgave. Tot 1628 zagen ruim veertig
uitgaven het licht, met tekst in het latijn, Duits, Frans, Engels, Italiaans en zelfs in
1)
het Tsjechisch ! De eerste uitgaven van 1544 bevatten slechts weinig illustraties
en waren weinig verbreid. De uitgaven van 1550 en later zijn sterk uitgebreid en
minder zeldzaam. De ‘Cosmographia’, waar in een genoegelijke dooreenmenging
een wereldgeschiedenis met aardrijkskundige beschrijving van allerlei landen, verder
historische - vaak anecdotische! - verhalen en levensbeschrijvingen elkaar
afwisselen, alles geïllustreerd met talloze houtsneden, portretten, afbeeldingen van
steden, kaarten enz. was een gezocht en geliefd boek geworden, dat veel aftrek
vond en zo treft men nu nog in veel bibliotheken een exemplaar - zoals gezegd
meestal een uitgave van 1550 of later - aan. Dat de maker van ons gedicht het werk
van Sebastian Münster geraadpleegd heeft bewijst dus, dat zijn poëzie nà 1544 en
waarschijnlijk niet vòòr 1550 is ontstaan.
De topografie geeft ons een datum ante quem. Ter bescherming van de toegang
tot de brug over de IJsel werd in de jaren 1552-1558 een bastion gebouwd, dat naar
de vroegere stadhouder van Overijsel, Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren
2)
(† 1548) de graaf van Buren werd genoemd . Ongetwijfeld zou dit bastion, dat b.v.
duidelijk is te zien op het genoemde schilderij van het beleg van Deventer in 1578,
3)
op onze afbeelding niet hebben ontbroken, indien het toen reeds bestaan had . De
schilder of tekenaar, wiens kunstgewrocht het voorbeeld voor onze houtsnede is
geweest, moet dus vòòr 1558 de stad hebben gadegeslagen. Wij concluderen dus,
dat de stad omstreeks het jaar 1550 is

1)

2)
3)

V. Hantsch. Sebastian Münster, Leben, Werk, Wissenschaftliche Bedeutung. Abhandlungen
der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.
Band XVIII, no. III. Leipzig 1898. Zie aldaar p. 50-67 en 153-157.
De Graaf van Burenstraat herinnert heden nog aan dit vroegere bastion.
Het ontbreekt eveneens op de kaart van Jacob van Deventer. Zie H. Kronenberg. Deventer
topographie (Deventer 1925), p. 18, die mededeelt, dat volgens G. Dumbar. Het kerkelijk en
wereltlijk Deventer (Deventer 1732) reeds in 1552 tot de bouw van dit rondeel was besloten,
dat echter pas in 1558 tot stand kwam.
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afgebeeld en dat Revius, die in 1651 schreef, dat de prent ongeveer een eeuw
tevoren was ontstaan, niet ver van de waarheid af was. Hiermede is tevens
aangetoond, dat wij hier te doen hebben met een van de alleroudste bewaard
gebleven afbeeldingen van een Noord-Nederlandse stad. Alleen de beroemde
houtsnede op negen bladen van Cornelis Anthonisz. van Amsterdam met het jaar
1)
1538 is ouder .
Is het mogelijk na te gaan, wie de afbeelding gemaakt heeft? De gewoonte om
prospecten en plattegronden van steden te maken kwam benoorden de Alpen pas
in de tweede helft van de zestiende eeuw in zwang. Toen Guicciardini in 1567 de
eerste uitgave van zijn ‘Descrittione di tutti i Paesi Bassi’ te Antwerpen in het licht
zond was de oogst voor de Noordelijke gewesten al heel gering. Hij kon alleen van
's Hertogenbosch en Groningen een prospect afdrukken, bewerkt naar een voorbeeld
2)
(schilderij of houtsnede), dat niet bekend is . Van Amsterdam gaf hij een kleine
weergave van de vogelvluchtafbeelding van Cornelis Anthonisz. en van Utrecht een
plattegrond, die waarschijnlijk teruggaat op een - niet bewaard gebleven - kaart van
Melchisedech van Hoorn. Slechts van de Zuid-Nederlandse steden, in het bijzonder
3)
van Antwerpen, bestonden meer afbeeldingen, die Guicciardini kon gebruiken .
Wij mogen aannemen, dat Cornelis Anthonisz'. afbeelding van Amsterdam
geïnspireerd is door een soortgelijk gezicht vanuit de lucht op Venetië door Jacopo
4)
de Barbari . De vele vroege

1)

2)

3)
4)

In de cameraarsrekening van Herman van der Beke (1552-1553), folio 6 vo. komen de
volgende posten voor: ‘...die meister van Utrecht, die die stadt Deventer geconterfeyt heft,
vertert in den blauwen Engel... XXXI lb. XII st.... die meister van Utrecht, die onse stadt
geconterfeit heft om rondelen ende vestenisse te ordiniren, geschenckt XII lb’.
Wij vermoeden, dat met de Utrechtse meester de vestingbouwkundige Sebastian van Oyen
is bedoeld en dat de tekeningen betrekking hadden op de op p. 4, genoemde versterking bij
de brug, het latere bastion de Graaf van Buren. Onze houtsnede is weinig geschikt om aan
te duiden, hoe versterkingen moesten worden aangelegd en kan dus niet met deze
rekeningposten in verband worden gebracht.
Vgl. mijn Bijdrage tot de dateering van de oudere Nederlandsche stadsplattegronden.
Nederlandsch Archievenblad 49 (1941-1943), ook afzonderlijk gedrukt met gelijke paginering
('s Gravenhage 1942), p. 29-68 en 97-150, in het bijzonder p. 42-48 en 57-68.
A.J.J. Delen. Iconographie van Antwerpen (Brussel 1930), geeft vele oude afbeeldingen van
die stad.
J.Q. van Regteren Altena. Kaarten, profielen en panorama's van Amsterdam. 2de
tentoonstelling Museum Fodor (Amsterdam 1932), p. 6-7.
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afbeeldingen van Antwerpen zijn te verklaren door de veelvuldige handels- en
culturele betrekkingen van die stad met Italië en Spanje. Bij geen van de genoemde
afbeeldingen van Antwerpen en andere steden is echter enige verwantschap met
onze houtsnede van de stad Deventer te constatéren. Wij moeten echter bedenken,
dat Deventer tot diep in de zestiende eeuw cultureel en commercieel meer verbonden
was met de Hanzesteden langs de Oostzee, met Westfalen en het Rijnland, dan
met Holland, Brabant en Vlaanderen. De boeken van Bachmann met een groot
aantal reproducties van oude afbeeldingen van steden in Westfalen, het Rijnland,
Nedersaksen en langs de Oostzee verschaffen ons het gewenste
1)
vergelijkingsmateriaal .
Bij het doorbladeren van Bachmann's platen werd mijn aandacht getrokken door
een afbeelding van Keulen, gezien van de overzijde van de Rijn, die van stijl en
2)
opzet zeer veel verwantschap vertoont met onze houtsnede van Deventer . Het is
de reproductie van een houtsnede, die sinds 1550 voorkomt in Sebastiaan Münster's
3)
Cosmographie . Zoals Deventer in ellipsvorm is afgebeeld langs de IJsel, zo ziet
men Keulen in halvemaansvorm aan de Rijn liggen. Van beide steden zijn de
voornaamste gebouwen - iets vanuit de hoogte gezien - duidelijk weergegeven en
met letters aangeduid, die naar de legenda verwijzen. In beide steden worden in
het uitspansel boven de stad twee wapens afgebeeld. De stijl van het geheel en de
wijze, waarop details als schepen langs de kade en huizen in de stad zijn
weergegeven, vertonen frappante punten van overeenkomst. De Keulse prent heeft
het jaartal 1548, zodat wij mogen aannemen,

1)

2)
3)

Fr. Bachmann. Die alte deutsche Stadt. Ein Bilderatlas der Städteansichten bis zum Ende
des 30-jährigen Krieges. Band I. Der Nordwesten. Teil I. Die Hansestädte. Oldenburg und
Lippe. Hannover und Westfalen. 66 Tafeln mit 121 Abbildungen. Leipzig 1941. Teil II, Die
Rheinlande. 57 Tafeln mit 129 Abbildungen. Leipzig 1941. Band II. Der Südosten. Teil I.
Bayern. 91 Tafeln mit 169 Abbildungen. Leipzig 1942. Na mijn p. 3, noot 3 vermelde bespreking
in ‘Het Boek’ verscheen nog Teil II Österreich. 65 Tafeln mit 113 Abbildungen. Leipzig 1944;
Band III. Mittel deutschland. Teil I. Braunschweig und Harzgebiete, Anhalt, Provinz Sachsen.
73 Tafeln mit 151 Abbildungen, Stuttgart 1949. De uitgever Karl W. Hiersemann geeft voorin
een levensbericht van de in 1947 op 87 jarige leeftijd gestorven auteur.
Afb. 2 bij dit artikel.
Fr. Bachmann. Band I. Teil II. Die Rheinlande. Tafel 98, Abb. 195. In de latijnse editie van de
Cosmographia, die ik in de Koninklijke Bibliotheek raadpleegde (Basel 1554), p. 502-503. De
afmetingen in Seb. Münster zijn 17 × 37 cm. Op de keerzijde zegt Münster, dat zijn vriend
Simon Richwinus, medisch doctor en bevorderaar van kunst en wetenschap, hem deze
afbeelding van Keulen toezond.
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dat de gezichten op Deventer en Keulen ongeveer in dezelfde tijd gemaakt zijn.
Voorts komen op het gezicht op Keulen links onder in de hoek de letters C.S. voor
en naast het wapen rechts de letters H.R.M.D. Wie met de letters C.S., die op meer
platen in Sebastiaan Münster's Cosmographia worden gevonden, wordt aangeduid,
is niet bekend. H.R.M.D. zijn de initialen van Hans Rudolf Manuel, genannt Deutsch.
1)
Hantsch vertelt, dat deze kunstenaar in 1525 in Erlach in Zwaben werd geboren,
dat hij het schildersvak in Bazel leerde en later naar Bern verhuisde, waar hij in
1571 overleed. In Münster's Cosmographie zijn met zijn monogram voorzien op p.
51 Edinburg, p. 88 Parijs, p. 184 Verona, p. 378 Bern, p. 402 Bazel, p. 442 Ruffach,
p. 454 Schlettstadt, p. 498 Koblenz, p. 502 Keulen, p. 548 Freiburg in Breisgau, p.
576 Nördlingen, p. 662 Würzburg, p. 709 Erfurt, p. 709 Fulda en p. 755 Frankfort
aan de Oder, benevens nog enige platen, andere dan stadsafbeeldingen. Waar
deze afbeeldingen geheel verschillend zijn van stijl en het bovendien niet aannemelijk
is, dat Deutsch in al deze steden zélf geweest is, moeten wij concluderen, dat
Deutsch de afbeeldingen van Deventer en Keulen en de andere steden heeft
getekend naar hem ten dienste staande voorbeelden en dat zijn aftekeningen voor
de Bazelse uitgever Heinrich Petri in hout gegraveerd werden. De gesignaleerde
verwantschap tussen de gezichten op Deventer en Keulen kan dan wellicht zó
verklaard worden, dat een soortgelijke afbeelding - een schilderij of een houtsnede
op groot formaat, waarvan dan geen exemplaar bewaard is gebleven - door éénzelfde
ons onbekende kunstenaar gemaakt is. In Münsters Cosmographie komt geen plaat
van de stad Deventer voor. Dit is een aanwijzing, dat reeds in de zestiende eeuw
onze houtsnede weinig verbreid was, anders zou Münster zeker de plaat hebben
opgenomen, zoals men ook een verkleinde afbeelding van Cornelis Anthonisz.'
gezicht op Amsterdam in zijn werk aantreft.
De afbeelding van Deventer maakt op ons de indruk zeer betrouwbaar te zijn. Zeker,
de vorm van de stad, het oplopen naar de ‘Berg’ rechts en naar de Noordenbergtoren
links is zeer gewrongen, en Lebuïnuskerk, Bergkerk en Zandpoort zijn in strijd met
de werkelijkheid zó geplaatst, dat ze duidelijk uitkomen.

1)

Op p. 4, noot 1 aangehaalde werk p. 66 met opgave van litteratuur en p. 158, noot 94.
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Dit neemt niet weg, dat de details van de gebouwen, b.v. van de Waag, de O.L.V.
Kerk, de Bergkerk, voor zover wij kunnen nagaan, goed zijn weergegeven en wij
nemen dan ook aan, dat de houtsnede teruggaat op een afbeelding, die zeer kort
tevoren gemaakt was, en niet op een veel oudere afbeelding. Dit laatste was in de
zestiende en zeventiende eeuw niet ongebruikelijk. Wanneer wij b.v. Merians
Topographia Germaniae Inferioris doorbladeren, dan bemerken wij spoedig, dat
hier geen contemporaine afbeeldingen worden gegeven, maar dat graveurs, die de
afgebeelde stad nooit gezien hebben, naar een of meer oude afbeeldingen een
1)
nieuw plaatje maakten. Om Deventer als voorbeeld te nemen : de Lebuïnuskerk,
die in 1614 de Renaissance-bekroning van Hendrik de Keyser kreeg, is op dit in
1657 verschenen werk nog rustig afgebeeld met een (zeer mistekende!) vierzijdige
spits. Dan wordt ons een kerkje of kapel, nog wel met het koor naar het westen
gekeerd, voor ogen gebracht, waarmede misschien een weergave van het Heilige
Geest-gasthuis op de Brink werd bedoeld, maar dat in deze vorm nooit bestaan
heeft.
Een ander voorbeeld is het prospect van Deventer, dat vòòrkomt in een aantal
uitgaven van Guicciardini's beschrijving der Nederlanden in oblong formaat,
uitgegeven in 1613 en later, en geïllustreerd met prospecten van Nederlandse
2)
steden, waarvan de herkomst niet gemakkelijk te bepalen is . Ondanks dit late jaar
van uitgave heeft dr. Houck, die dit plaatje reproduceert op blz. 121 van zijn
‘Wandelingen door Oud-Deventer’, door een juist instinct geleid, als onderschrift
toegevoegd: ‘Stadsgezicht midden zestiende eeuw’. Begrijpelijk, want de
3)
Noordenbergtoren, die bij het beleg door Rennenberg in 1578 zijn spits verloor
wordt hier nog met een zeer rijzige spits afgebeeld. De brug over de IJsel, die
omstreeks 1600 stroomopwaarts werd verplaatst en ongeveer ter hoogte van de
Lebuïnuskerk kwam te liggen, is nog op de oude plaats. Het raadsel, hoe het mogelijk
is, dat nog in 1613 en later, zelfs nog in 1641 een plaatje van Deventer gedrukt
werd, waarop de stad aldus werd

1)
2)

3)

Een reproductie van Deventer, afgebeeld in Merian, vindt men in M.E. Houck. Wandelingen
door Oud-Deventer (Deventer 1909), p. 43.
Zie mijn op p. 5, noot 2 aangehaald artikel, aldaar p. 65-66. Een deel van de prospecten,
waaronder Deventer, komt ook voor in J.F. le Petit. Nederlantsche Republycke. Arnhem 1615.
Deventer aldaar p. 247.
Dit feit wordt plastisch afgebeeld op het op p. 1, noot 2 vermelde schilderij.
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Afb. 1. Gezicht op Deventer, circa 1550. Houtsnede. Enig bekend exemplaar in het Museum
‘De Waag’ te Deventer.
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Afb. 2. Gezicht op Keulen 1548. Houtsnede voorkomend in Sebastiaan Münster's
Cosmographie, 1550 en later gereproduceerd door Bachmann (1941) Band I Teil 2, Tafel
98, Abb. 195.
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Afb. 3. Gezicht op Deventer, voorkomende in uitgaven van Guicciardini's beschrijving der
Nederlanden 1613-1641.
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1)

afgebeeld, wordt opgelost, als wij Guicciardini's plaatje met onze houtsnede van
omstreeks 1550 vergelijken. Behalve de reeds gesignaleerde plaats van de brug
over de IJsel en de nog steeds getekende spits van de Noordenbergtoren lette men
op de beide in het water vooruitspringende voorwerpen aan de IJseloever aan de
stadszijde vlak bij de brug. Bij Guicciardini zijn dit zinloze uitbouwtjes, die echter
verklaard kunnen worden als rudimentaire overblijfsels van instrumenten met wielen,
die blijkbaar vroeger dienst deden bij het laden en lossen van schepen en aldus op
de houtsnede van c. 1550 zijn afgebeeld. Zo komen wij tot de ontdekking, dat de
graveur van het plaatje in Guicciardini's boek waarschijnlijk Deventer nooit
aanschouwd heeft, maar dat hij onze houtsnede van meer dan zestig jaar geleden
als voorbeeld heeft gebruikt. Wel een aansporing om voorzichtig te zijn met het
gebruik van oude gravures voor topografische documentatie!
B. VAN 'T HOFF

1)

Hier gereproduceerd als afb. 3.
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The geographic extent of the Dutch book trade in the seventeenth
1)
century
The Netherlanders have always been great traders. Living at the mouths of great
rivers, the Scheldt, the Maas, and the Rhine, their advantages for inland trade were
great and such trade developed early. That the Dutch of the seventeenth century
also developed an extensive sea trade in Europe and on the dim far edges of the
world is common knowledge. The stock of an overland caravan generally consists
of light, expensive, or luxury items. The seventeenth century Netherlanders were
quick to seize upon and exploit the great advantage of sea trade, the ability to
transport low priced, heavy, or bulky materials at a profit. Their herring fish was such
an article, shiploads being sold in Spain and France. After having caught the herring
off the British coast, the Dutch were also so outrageous as to sell them in English
ports, to the great anguish of the British. The grain trade from the Baltic was another
commerce in a bulk commodity, developed by the Dutch into a trade of first
importance. Going in ballast or carrying salt (another bulk commodity) from France,
their ships took on grain in such Baltic ports as Königsberg, Danzig, or Reval to be
transported either to warehouses in Amsterdam, there to await a favourable market,
or sold directly in France or Spain. Another branch of the Baltic trade carried iron,
copper, and fabricated steel from Swedish ports. In time, the trade in grain, by
fortuitous circumstances, was extended to Italy. From thence the ships often returned
with marble for ballast, which, as the visitor to Holland will see, has had felicitous
results. Holland is a province of clay, sand, and peat - a stone being treasured up
there as Dr. Johnson said like a stick was treasured up in Scotland - yet the stately
houses of the Prinsen-

1)

Redactie en Uitgever stellen het op prijs dit opstel, hun aangeboden door de Bibliothecaris
van Claremont College Library (Calif.), hoewel het tevens in Amerika zal worden gepubliceerd,
hier ook voor de Nederlandse lezers te mogen afdrukken.
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gracht and Keizersgracht are frequently adorned with marble floors, and marble
wainscot, a memorial to this Italian grain grade. The whale fishing was, of course,
another exploitation of the capacity to trade by sea over a distance. It was from this
solid base of large scale trading in bulk goods - timber from Norway, cannon from
Sweden, as well as in the commodities already mentioned - that the Dutch were
able to accumulate venture capital to erect a superstructure of trade in the two Indies,
China, Formosa, Japan, the Cape, and other exotic regions; and this was not the
only superstructure so erected. In time, the commerce in bulk goods having
established far flung trading routes and furnished them with ample shipping, there
developed a trade in small, or expensive, commodities, carried at low additional
cost on the ships already plying the trade routes. The whale fishers took along
trinkets and jewelry for trade with the natives along Arctic shores; the herring fishers
supplied the Shetland Islanders with necessary household articles, and an East
Indiaman wallowing along to the Indies with a cargo of gold, cloth, soldiers, and civil
servants might also have on board for speculation a few paintings of respectable
burgomasters or of the Dutch countryside.
Booksellers and publishers profited from the web of communications woven by
Dutch merchants, and a trade in books printed in Holland flowed along sea routes
as well as over time-honored land routes. As Professor Kernkamp has said, it would
have been pointless to print in Amsterdam books in Armenian without transportation
to, and firm trade relations with, the Near East. Similarly, since the Jews in Holland
in the 17th century were almost all Sephardic, it would have been pointless to print
large editions of German-Jewish books if it had not been for firm long established
trade relations in the Baltic, or to print English Bibles without a distribution system
in England. The Dutch book trade was part of the fabric of trade in general, following
the old overland trade routes and the newer sea routes. As a result, Holland
manufactured books in Swedish, Armenian, Hungarian, Spanish, Italian, French,
English, Yiddish, Arabic, and other oriental tongues; and there were issued there
numerous books in Greek and Latin, thus exploiting the existence of an international
scholarly language (Latin) and a Europe wide interest in Greek.
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Books were not only an article of Dutch trade, but were also an article of Dutch
manufacture. Although primarily a trading people, the Netherlanders were also (in
spite of a dearth of materials) manufacturers of importance. It was a commonplace
of the 17th century, that although the Dutch had no timber, they were the great
shipbuilders; without sheep, they nevertheless were important cloth manufacturers;
possessed the great sugar refineries, but no sugar cane in their own country; without
mulberry trees or worms, they yet drew the silk market to Amsterdam. Without
pressing the analogy too far one might say that books followed the pattern of
importing raw materials and exporting finished products, in the sense that, although
Dutch writers were vigorous and prolific, Dutch printers were adepts at importing
the writings of foreigners, printing them, or reprinting them, and selling them again
in the country of origin. One first edition of Galileo bears a Dutch imprint, and several
of his books were reprinted there. Descartes' works were printed in Leiden and
Amsterdam; Hobbes, Racine, Molière, Guez de Balzac, John Selden, Casaubon,
Ménage, Gassendi, Bossuet, La Fontaine and other contemporary non-Dutch writers
were published in Holland also.
Part of the reason for widespread trade was that 17th century Netherlanders were
ever on the alert for what might be called starved markets. A bad harvest year in
Italy brought Dutch grain ships to the ports of that country. A Spanish colonial policy
compelling Spanish Americans to buy non-existent Spanish articles from non-existent
Spanish traders, brought Dutch interlopers into the Americas. Similarly the Dutch
brethern in the book trades were alert to the possibilities of selling court scandals
suppressed in Paris, royalist tracts suppressed by roundheads, or Jansenist works
proscribed by Jesuits. Whether a scarcity of goods was due to a bad harvest, lack
of printing equipment, monopoly or proscription there was an appropriate Dutch
trader ready and willing to take advantage of it. This trader was often better able to
seize the advantage because his goods were cheap. The dominant interests in
Holland were the trading interests rather than manufacturing interests. The outcries
of seventeenth century guilds against importation of foreign labor, against goods
made by interlopers in the craft, and lamenting the lack of tariff protection were as
numerous as they were ineffectual.
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Vlekke notes that hoards of beggars were let loose on the streets of Dutch cities in
the evenings - not professional beggars, but children who took this means of
1)
supplementing their meager wages in order to get enough to eat . The great object
of Holland's ruling class was simply to obtain a sufficient supply of cheap goods cordage, linen, ships, books, etc. - to trade successfully overseas.
With these few preliminary remarks on how and why the Dutch book trade spread
over Europe, it is of some interest to note where it spread to. At the outset, we may
infer that when a Dutch printer issued a book in German, English, Spanish, French,
Armenian, or Hungarian, the chances were he intended it for a foreign market as
well as for foreign residents in his own country. When a book printed in Holland
purported to be printed in Paris, Lyon, or Cologne, the inference is that it was
intended for consumption abroad where a Dutch imprint might hinder its sale. Books
issued in Holland in foreign languages - books issued with false imprints or with no
imprint - are tangible evidence of a widespread trade. Such evidence is sufficiently
abundant, but there is more concrete information at hand. The Stationers' Register,
Lepreux's Gallia Typographica, the documents gathered by Kleerkooper and Van
Stockum, and a number of other works contain actual records of Dutch books
exported to foreign lands. By far the most useful sources are the documents gathered
2)
by Kleerkooper and Van Stockum, consisting of more than 1700 printed pages . To
a large extent these are notary records, but the compilers have also included material
in law codes, contemporary newspapers, and in other documentary sources. As is
readily apparent by glancing at the citations, this article is largely based on these
documents.
Following the route of the grain ships, which was perhaps the line of least
resistance, the book trade to the Baltic ports became an important one. A good
proportion of surviving documents concern the sale of Yiddish books in that region.
As has been said, the Jews of Amsterdam were nearly all Sephardic throughout the
century. Yiddish works, therefore, were not intended for local consumption. When
four Amsterdam merchants agreed to

1)
2)

Bernard H.M. Vlekke, Evolution of the Dutch Nation. New York, 1945, p. 178.
M.M. Kleerkooper, and W.P. Van Stockum jr., De Boekhandel te Amsterdam, voornamelijk
in de 17e eeuw... 's-Gravenhage, 1914-16.
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1)

print 6300 copies of a Yiddish Bible, the copies were obviously for foreign export .
Such Yiddish books would not, of course, all be sold in Baltic ports; but there is
additional evidence of the sale of Yiddish books there. Some nine years after the
contract noted above, Messrs. Blaeu and Bake entered into a contract with Rabbi
Nachman whereby it was agreed that Nachman would go to Poland, there to sell
as many copies as possible (within certain restrictions mentioned) of a 4000 copy
edition of a Yiddish Bible. Nachman was empowered also to trade the Bibles for
stavewood, pipestems, potash, red or Russia leather, and also masts, provided that
2)
the purchasers of the Bibles delivered these articles at their own cost at Danzig .
About 1673, a similar arrangement was entered into between a group of Dutch
booksellers on the one hand and Rabbi Meijer Frankel on the other. Copies of a
Yiddish Bible were to be delivered to the Rabbi at Danzig, and he was to sell them
3)
there . A telling indication of the extent of the book trade is the fact that in 1685,
after deliberation, the city government of Breslau decided not to establish a printing
press ‘because in Holland in Amsterdam there are three important Jewish presses
from which books are brought to Danzig and Memel by sea. In this way the Jews
4)
of Poland and Lithuania are furnished with these books’ . Aside from the trade in
Yiddish and Hebrew books, there are other documents concerning the book trade
in the Baltic. When Nicholaes Nosser Vant Waater died in 1702, an inventory was
made of his estate, and therein it was noted that great numbers of his books were
in the hands of individuals (probably agents) at Danzig, Stettin, Stralsund, Greifswald,
5)
Bremen, Lubeck, Hamburg, Cologne, and Copenhagen . In other documents it is
asserted that Johannes Janssonius van Waesberghe Gilliszoon was renowned not
only in the Netherlands, but in all of Germany; that with his brother he maintained
an important book store in Danzig, it being, in fact, the most important one there;
that in addition,

1)
2)
3)
4)

5)

2 April 1676. Kleerkooper, op. cit., p. 364.
Kleerkooper, op. cit., pp. 1167-1168.
Kleerkooper, op. cit., pp. 41-42.
J.M. Hillesum, ‘Uit de Geschiedenis der Joden in Amsterdam’, p. 30, Elzevier's Geïllustreerd
Maandblad LIV, July 1917, pp. 25-33, Quoted by Herbert I. Bloom, The economic activities
of the Jews of Amsterdam. Williamsport, 1937, p. 59, note 126.
Kleerkooper, op. cit., p. 531.
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he maintained a lesser but still important store at Leipzig, one at Frankfurt, and a
1)
distinguished shop in Amsterdam .
Commercial relations with Sweden also included a trade in books. Queen Christina
sought to have Daniel Elzevier establish a shop in her country, and although he did
not do so, he did journey to Sweden, and Johannes Janssonius did actually establish
a shop there. Christina's predecessor, Gustaf Adolf, was also interested in attracting
Dutch printer-booksellers to his country and imported Pieter van Selow, printer and
2)
typefounder, who issued a number of books there, some of which were in Russian .
Another vestige of the Swedish trade was an evidence sworn to before an Amsterdam
notary affirming that Johannes Crellius, master bookprinter of the city, had contracted
3)
to print a Bible in Swedish for Hendrik Keijser .
Turning toward the west, one notes that relations between the United Provinces
and England were many and varied. For a great part of the seventeenth century
and, indeed, perhaps for all of it, the United Provinces surpassed England as a
manufacturing and commercial power. The English complained bitterly when the
Dutch broke into their monopolies, bested them in competition, and drained money
out of England. Netherlanders carried on a brisk business in Puritan tracts, royalist
polemics, newspapers, scholarly works; and a steady trade in maps and books
about the sea. An indication of the latter fact is that throughout the eighteenth century
in England a book of sailing directions was known as a ‘wagoner’ because of the
widely known ‘...Spieghel der Zeevaerdt’ of Lucas Waghenaer. But because the
Bible monopoly supplied the English with too few copies at too high a price, Bibles
were the backbone of the Dutch book trade in England. An interesting incident in
this connection concerns John Fell, who, in 1671-72, zealous to place the Oxford
press on a secure footing, proposed to utilize the University privilege to print Bibles,
which had been temporarily relinquished. The King's printer, apprehensive of Fell's
design, complained there was little money in printing Bibles because of ‘the
Hollanders continuall poureing in vast numbers of Bibles’, so that they

1)
2)
3)

Kleerkooper, op. cit., p. 318.
R.A. Peddie, Printing, a short history of the art. London, 1927, p. 226.
Kleerkooper, op. cit., p. 154. Hendrik Keijser was a German who settled at Stockholm in 1633.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

16
sold not a tenth part of what they formerly did. Existing records bare out the
statement. Thomas Loof, Amsterdam printer, had 1600 English Bibles in 1641, and
1)
empowered Thomas Stafford to sell them . Hugo Fitz, merchant of Amsterdam, in
1644, purchased six thousand English Bibles from Jan Frederickszoon Stam and
2)
Thomas Craffort, paying for them in goods . Joseph Athias, widely known printer
of Amsterdam, boasted that ‘For several years I myself printed more than a million
Bibles for England and Scotland. There is no plow boy or servant girl there without
3)
one’ . On 22 September 1670, Athias obtained an exclusive privilege from the States
4)
of Holland to print English Bibles for the period of 15 years . The previous year,
Athias had called upon Christoffel Gangelt to make restitution for selling Bibles which
had been left in his warehouse as security - Gangelt having shipped many to Ostend
5)
and from there to England where they were sold . In 1649, Edmont Blake negotiated
6)
to purchase from Elias Aernoldts of Amsterdam 15.000 copies of an English Bible .
In 1671 Susanna Veselaer, Steven Swart, and Joannes Ward entered into a joint
7)
project to print an English Bible . In Scintilla, or a light broken into darke warehouses,
8)
reprinted in Arber's... Registers of the Company of Stationers are these entries :
[mo]

‘Holland Bible in 12
sh.

sold at 4

sh.

sold at 2.

in quires, better than the London one of 1639

pitty the manufactory should be carryed thither by deare selling here.
[mo]

Latin Bibles 12

sh.

of Amsterdam, printed well, and sold at 2

in quires, and good

[mo]

sh.

paper. London Latin Bible 12
printed with a popish Index, sold at 4
and not under.
Observe London Stationers that bought of the Lattin Holland

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

in quires,

Kleerkooper, op. cit., p. 1371. See a note on Stafford in H.G. Aldis and others, A Dictionary
of printers and booksellers in England... London, 1910, p. 255. There is also a note on Stam
in this volume.
Kleerkoper, op. cit., p. 1453.
Herbert I. Bloom, The economic activities of the Jews of Amsterdam, in the seventeenth and
eighteenth centuries. Williamsport, 1937, p. 49. ‘Athias made this remark in an introduction
to a Hebrew-Yiddish Bible of 1687. Hillesum, Hebreeuwsche Druk p. 180’. Bloom's note.
Kleerkooper, op. cit., pp. 1136-1137.
Kleerkooper, op. cit., p. 1136.
Kleerkooper, op. cit., p. 1135.
Kleerkooper, op. cit., p. 685.
Vol. iv, p. 37.
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Bibles, punished in the High Commission for buying Lattin Bibles from Holland, a
yeare before even any were printed in London...’
Documents indicating a trade in books other than Bibles are fairly numerous. The
papers on Daniel Elsevier's attempts; first, to protect his right to sell Grotius' works
in England; and second, to extricate himself from the project to publish Milton's Latin
state letters make interesting reading. Joan Blaeu printed for Robert Scott, an English
bookseller with many continental connections, La vie du général Monk, duc
d'Albemarle..., and Scott and Blaeu sought and obtained from the States of Holland
1)
an exclusive privilege for fifteen years to print the works of John Selden . The heirs
of Joan Blaeu printed in 1679 Hugo Grotius' Opera Theologica, edited by Grotius'
2)
son and dedicated to Charles II, for Moses Pitt of London . On 20 July 1699, Wetstein
held a book sale. He listed the towns and booksellers where the catalogue of the
collection might be had; namely, Wesel, Antwerp, Brussels, Paris, Hamburg,
3)
Frankfurt, and also at the shop of S. Smith in London . On 12 May 1660, John
Tuthill, a bookseller of Yarmouth, entered into a contract with Arnold Colom, a printer
and bookseller of Amsterdam, whereby Colom was to print for Tuthill 500 copies of
a Straits book in English; that is, a sailing guide to the Mediterranean, and to print
one hundred copies for himself. Each agreed not to spoil the market for the other
by printing, or having printed, additional copies and also that for the succeeding
4)
twelve years neither would sell a copy for less than six guilders the bound copy .
Violet Barbour remarks that ‘In 1625 a consignment of “seditious books brought
from Flanders” - for which we may read “theological tracts of a Calvinist nature from
Holland” - was smuggled ashore in Scotland before the ship which brought them
5)
could be searched’ .
In the case of France, although the trade was undoubtedly more extensive than
that with England, not as many documents

1)
2)

3)
4)
5)

Kleerkooper, op. cit., pp. 1164-1165.
Kleerkooper, op. cit., p. 46. Moses Pitt was one of the most important English booksellers of
the latter half of the century. See the entry in Henry R. Plomer, A dictionary of the booksellers
and printers... from 1641 to 1667. London, 1907.
Kleerkooper, op. cit., p. 909, an excerpt from the Amsterdamse Saturdaegse Courant, 1699,
no. 80. There is an interesting note on Smith in Plomer, op. cit., p. 276.
Kleerkooper, op. cit., p. 1230-31.
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century. Baltimore, 1950, p. 66.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

18
concerning it are noted here. It is well known that the Elzevier firm sent an agent to
Paris fairly regularly, and from existing documents it appears that Daniel Elzevier
sold books in Nantes, Tours, Saumur, and Vannes. There are also several indications
of trade in books from Holland at Rouen. A letter from the Chancellor to one M.
Feydeau de Bron (27 February 1688) indicates that Dutch booksellers, though not
actually in Normandy, perhaps had agents there. ‘There has been given here an
advis from Rouen’, the letter reads, ‘to the effect that one Acher, printer of Dieppe
who had retired to Holland because of his religion has returned there with a great
many wicked books which he distributes everyday by means of placing them in
herring casks; that he has some still on board boats in the river; and that he has
sold some to a merchant of Chartre who comes to distribute them at Paris. I shall
have the merchant of Chartre observed and if it is found that the information is true,
1)
I shall let you know...’ .
On another occasion it was alleged by the inspectors for the Rouen book trade
that the city had a great number of Protestant booksellers who continually received
bales and packages of books from England, Holland and other places where were
printed prohibited books and libels which one would not dare to print in France; and
that later these books were distributed in all the cities of that country. A refutation
of this statement was made to the extent that in October 1666, one M. Le Bourgeois
said that as for receiving bales of books from foreign countries, it was not a business
peculiar to Protestants, and indeed the Catholic booksellers received more of such
2)
bales than Protestants . There are also documents printed by Kleerkooper showing
that Jan Jacobs Schipper of Amsterdam, on 16 June 1663, agreed to print the
‘Consilia generalia’ for two merchants of Lyon, George Remeus and Horatius
3)
Boisadt .
The printing of books in Hungarian and their sale in Hungary was also a profitable
trade. Hungarian books were printed at Leiden as early as 1627 by Johannes à
Woerden, and in the same

1)
2)
3)

Georges Lepreux,... Gallia Typographica, or répertoire biographique et chronologique de tous
les imprimeurs de France... Paris, 1912. III (série départementale), p. 229 (documenta.)
Georges Lepreux, op. cit., p. 208, documenta.
Kleerkooper, op. cit., pp. 1442-1443.
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city by Wilhelmus Christianus in 1637. The great opportunity came in printing
Hungarian Bibles for there was actually a Bible shortage in Hungary in part of the
1)
seventeenth century .
A Hungarian Bible was printed by Joannes Janssonius in 1645. In the following
2)
year he brought out a New Testament in small format , and thereafter a number of
Hungarian Bibles were printed. In the century, in addition to the printers mentioned,
Hungarian books were also issued by Johannes Wellens and Johannes Gijselaar
at Franeker; Petrus Leffen at Leiden; Johannes Noortdijk, Johannes Waesberghe,
Johannes Swol, Ernestus Voskul, and Theodorus Ackersdijck and Gysbertus Zyll
3)
at Utrecht .
The printing of Armenian books at Amsterdam has already received a good deal
of attention. It seems obvious that, although there was an Armenian colony in
4)
Amsterdam , much of the work produced was intended to be sold in the Near East.
This was probably the case with the Armenian Bible produced by the Armenian
printer, Matthew Avac, in 1666. Kleerkooper also reproduces a document from the
files of the Notaris, F. Tixerandet (dated 3 March 1694) which says in part that a
shipment of 6.000 Armenian books entrusted to the Armenian, Paolo Alexan, and
5)
shipped to Smyrna were lost in the eartquake there .
The relations with Belgium were, of course, extensive. Because the books which
were sent to Johannes Janssonius by François Viveen at Brussels fell in the water
6)
and were spoiled there is a record of the event , and incidentally an item added to
the record of Janssonius' business transactions in Brussels. Another Amsterdam
bookseller, Frederick van Metelen, entered into an agreement with his creditors, 16
September 1694, to pay them 17% on his debts and mentioned among his creditors
7)
Joan Heck and Jacobus Woons of Antwerp .
The relations with Germany, as is known, were close. The most important single
event probably for Dutch booksellers was the

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

E. Miklós, ‘De Hongaarsche Bijbels in Nederland’, Het Boek 1917, p. 322.
E. Miklós, op. cit., pp. 322-323.
E. Miklós, op. cit., p. 321.
‘De Armenische Kolonie (te Amsterdam), Een bladzijde uit de Nederl. Handelsgeschiedenis’,
Ons Journael III, 1903, nos. 10-12.
Kleerkooper, op. cit., p. 1125.
Kleerkooper, op. cit., p. 1323. The document is dated 18 August 1662.
Kleerkooper, op. cit., p. 414.
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Frankfort Book Fair. Their important position there is indicated by the fact that in
1669, they threatened the Frankfurt council that if they were not freed from harassing
regulations, the fair would be boycotted by Dutch dealers. At least 135 Dutch
booksellers visited the fair during the century, some of them making numerous visits.
Additional evidence of Dutch trading in Frankfurt is also available in the form of a
document printed by Kleerkooper in which the widow of Joan Blaeu assigned a debt,
owed to her by a Frankfurt printer, to a bookseller of the same city. Also, Hondius
took his atlases to the fair; and at other times the atlases were taken by Joannes
1)
Janssonius, or by Cornelis Claeszoon . On 6 September 1679 the Brothers Dirk
and Hendrik Boom entered into an agreement respecting their common property in
2)
books at Amsterdam, ‘at Frankfurt, in the Hague, and elsewhere...’ previous to Dirk
Boom's going to Frankfurt. It should also be noted that books were printed in Czech
in Holland and these too had some sale abroad.
While one can find, as indicated, evidence of individual deals in books by
Dutchmen in foreign countries, perhaps a better impression of the ramifications of
Dutch trade is gained by noting the activities of Dutch book houses in the seventeenth
century. An interesting example of booksellers with a Europe wide book trade is the
house of Elzevier. Louis Elzevier, the first of the name to sell books in Holland,
travelled often to the Frankfurt fair, as did his descendants after him for seventy-five
years. He also journeyed to other German and Belgian cities. Paris was regularly
visited by succeeding generations of Elzeviers on book buying and selling
expeditions. Members of the family also sold books in Italy, England, and Sweden;
and at one time the Elzeviers maintained a shop in Copenhagen. At the end of the
century, another great house flourished. According to contemporaries there was not
a principality or city in the whole of Europe where the Huguetans did not have agents,
clerks, or warehouses. An agreement dated 1694 between Mark, Jean, and Pierre
Huguetan has been preserved which lists debtors to the firm; among those owing
are: ‘Sr. Delgas of London and Oxford 10.000, - guilders; Olenschlager at Frankfort,
14.107,10 guilders; in our shop at

1)
2)

C.P. Burger, jr., ‘Amsterdamsche boeken op de Frankforter Mis’, Het Boek 1935-36, p. 184.
Kleerkooper, op. cit., p. 71.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

21
Leipzig, 4.451,14; in Livorno 17.522,40 guilders; in Lisbon and Alicante 10.029,10’.
It is stated also that they were debtors in Italy 34.879,90 francs; in Germany
14.344,11 marks; in England 902,13 pounds sterling; in Portugal 4.823,82 Rees; in
1)
Holland, France, Spain and Flanders, 37,801,14 guilders .
In the inventory of the estate of Johannes Janssonius, it appears that he had
shops at Frankfort, Danzig, Stockholm, Copenhagen, and Berlin. In addition he
possessed book stocks at Königsberg, Geneva, and Lyon. As a consequence of
maintaining this international trade, on his death Janssonius left stocks of books in
2)
German, French, Italian, Dutch, and Latin . When the widow of Bernard Picart died
in 1736, there were listed under the heading debtors and outstanding claims: Garin
Hamilton at Edinburg, 404:15 guilders; Jacques Regnier of London, 69:18; Gaspar
du Change at Paris, 136:7:8 guilders; Durant at London 50; books on consignment
to Pierre du Noyer at London 352:9; the heirs of Jeremias Wolf at Augsbourg 1; the
account with Louis Suruge at Paris had not yet been balanced. Marsellus Larroan
at London owed 1:19 guilders. Pierre Giffart at Paris owed 448 guilders, but not all
3)
for books; Doufils at Brussels 72:18:8 .
The documents adumbrating an international Dutch book trade which have been
noted here, considering the low survival record of commercial documents, must be
a very small part of such instruments executed by bookdealers in the seventeenth
century, but at least enough evidence has survived to show that it was not at all
unusual for Dutch seventeenth century booksellers to trade in Poland, Lithuania,
Denmark, Germany, France, Italy, Smyrna, Spain, Portugal, Hungary,
Czecho-Slovakia, England, and Scotland.
Claremont.
DAVID W. DAVIES.

1)
2)
3)

Kleerkooper, op. cit., p. 286. Also reproduced in Eduard van Biema, Les Huguetan de Mercier
et de Vrijhoeven, La Haye, 1918, p. 6.
Kleerkooper, op. cit., p. 1325.
Kleerkooper, op. cit., pp. 561-562.
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Nederlandse drukken in de catalogus der librye van het Hof van
Holland (1533/34)
In de zomer van 1946 vertoonde Mr. B. van 't Hoff me op het Algemeen Rijksarchief
de Catalogus der Librye van het Hof van Holland, waarover hij mij reeds vroeger
1)
had gesproken . Van dat ogenblik af vatte ik het plan op, zodra ander lopend en
wachtend werk was voltooid, de hoogst belangrijke catalogus eens grondig te gaan
onderzoeken. Dat dit, gezien de zeer lijvige foliant, geen werkje van enkele uren
zou zijn, begreep ik onmiddellijk.
Het is een prettige verrassing voor me geweest, dat de heer J.L. van der Gouw
o

a 1948 in dit tijdschrift een uitstekend opstel heeft gewijd aan De Librye van den
2)
Hove van Holland . De voorgeschiedenis van de collectie, die afkomstig is van de
Gorcumse kanunnik Mr. Jan van der Haer, wordt er uitvoerig in beschreven, samen
met bizonderheden over aanwas en verdere lotgevallen. Als archivaris heeft de
heer Van der Gouw zich natuurlijk in hoofdzaak beperkt tot de historische feiten, al
wijdde hij ook twee bladzijden aan ‘De Inventaris of Catalogus’. Zo heeft zijn bijdrage,
zonder mij in het minst het gras voor de voeten weg te maaien, mijn taak toch
aanmerkelijk verlicht. Voor de geschiedenis van de verzameling viel hier nu verder
naar te verwijzen en mij als bibliograaf was het mogelijk gemaakt me naar hartelust
tot de catalogus en zijn inhoud te bepalen.
Ondertussen is het November '48 geworden, eer ik me ten volle aan de
3)
voorgenomen arbeid heb kunnen wijden . Mijn oorspronkelijke bedoeling was, uit
de omvangrijke collectie alleen de overal verspreide drukken in de Nederlandse taal
te

1)
2)
3)

Alg. Rijksarchief, Inventarissen, Derde Afd. no. 10.
Zie dit tijdschrift XXIX. 117-130.
Gaarne betuig ik hier mijn hartelijke dank aan de Alg. Rijksarchivaris, die mij heeft toegestaan
het handschrift gedurende de lange maanden van mijn onderzoek op de Kon. Bibliotheek te
raadplegen.
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lichten en te onderzoeken, in hoeverre deze aan Wouter Nijhoff en mij bekend zijn
geweest. Want een collectie, in 1531 door Jan van der Haer overgedragen aan het
Hof van Holland en waarvan de inventaris in Maart 1534 is ingeleverd, zal
hoofdzakelijk Nederlandse drukken bevatten uit het tijdvak, in onze Ned. Bibliographie
van 1500-1540 behandeld. Wel zouden er nog enige incunabelen onder mogen
schuilen, die dus tot Campbell's territorium behoren. En vanzelf vallen er natuurlijk
de vrij talrijke manuscripten buiten. In dit opzicht geheel afwijkend van de heer Van
der Gouw, die spreekt van de ‘zeer zeldzaam voorkomende aanduiding “libellus
1)
manu scriptus”’ en in zijn noot dan slechts één dergelijke plaats vermeldt , heb ik
2)
bij een voorlopig onderzoek een 70tal manuscripten gevonden , alle duidelijk
gesignaleerd door toevoegingen, gelijk ‘manu mea scripta’ en ‘manu propria scripta’
of ‘manu mei patris pie memorie scripta’ of ‘manu progenitoris mei’, en ook een keer
3)
‘a meo praeceptore ioanne somersabro manu propria conscripti ’ en herhaaldelijk
iets als ‘ędita sunt a domino au. Cornelio donckano et eius sunt manu conscripta’
(deze schrijver is ons beter bekend onder de naam van Cornelius Aurelius of
Goudanus of Van Lopsen). Dikwijls staat er zonder meer ‘manu conscriptus’.
Het ligt voor de hand, dat de Gorcumse verzamelaar ook onder zijn Latijnse
boeken menig Nederlandse druk heeft gehad. Aangezien de drukkers echter in de
catalogus nooit vermeld worden, heeft men daaromtrent zelden zekerheid; in de
meeste gevallen zou het een vrij onvruchtbaar gissen en zoeken blijven, waar het
vermelde boek gedrukt kan zijn.
Toen ik inmiddels de 49 Nederlandse drukken uit de inventaris had opgetekend,
begon de verzameling me dermate te boeien, dat ik, misschien wat ondoordacht,
ben doorgedraafd en onder-

1)
2)

3)

Zie zijn aangehaald opstel in dit tijdschrift XXIX. 122.
Ik vond mss. vermeld op de volgende plaatsen: bll. 4a(?), 8a, 25a, 55b(?), 65a en b, 66a en
b, 67a, 68b, 81a, 83b (2), 84a (ten dele ms.) en 84b, 87a, 89b (geheel of ten dele ms.), 92a,
100b, 108a, 117a en b, 123a (geheel of ten dele ms.), 124a, 130b, 135a, 136a (3), 136b,
137a, 137b (2), 138b, 141b, 142a en b, 143b, 151a, 153b, 154b, 156b, 161b, 168a, 169a
(geheel of ten dele ms.), 169b (3), 170b, 172b (2), 173a, 190b, 191a, 200b, 205a en b, 207a,
208a, 210b, 213a, 214a, 215b, 219a (3), 234a, 237b, 264a en 265b. Hierbij zijn 19 hss., door
Jan van der Haer zelf en 6, door zijn vader geschreven. Een lijst der handschriften uit de
collectie is een der onderwerpen, die voor een afzonderlijke behandeling in aanmerking
zouden komen.
Op bl. 205a. Dit zal wel dezelfde zijn, in de titel van een ander ms. (op bl. 66a) “(manu) ioannis
somersani campensis” genoemd.
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nomen heb het geheel te copiëren en vervolgens de supplementen van 1536 en
1543/44 en ten slotte de lijst van verdachte boeken, in 1547 op hoog bevel ter
zuivering aan Tapper gezonden. Dat wil zeggen in de grote inventaris van Maart
1533/34 een totaal van 3849 titels, waaronder zeer uitvoerige; daarna 168 en 63
stuks in de supplementen en eindelijk 418 in de lijst voor Tapper. Consummatum
est! Het werk heeft me ruim zes maand zwoegens gekost, maar ik heb er veel door
en uit geleerd. Er is tegenwoordig menig intellectueel ‘arbeider’, die dergelijke
karweitjes zou opgedragen hebben aan een lieftallig roodgenageld secretarisje.
Hoe verstandig is echter de uitspraak van wijlen S.P. l'Honoré Naber - een man,
die wist wat wetenschappelijk ploeteren is - dat men ook het ‘koeliewerk’ zelf moet
1)
doen .
Nadat eenmaal de catalogus gecopiëerd was, heb ik getracht me er een weg in
te banen. Want al zijn de boeken ingedeeld in groepen, wel telkens variërend in
hun benamingen, maar die dan toch omvatten sacra scriptura, litterae humaniores
et ceterae artes liberales, ars medica, ius divinum et humanum en al zijn ze
alfabetisch gerangschikt, deze indeling en speciaal de alfabetische - de heer Van
der Gouw heeft er ook al bewijzen van gegeven - raakt dikwijls kant noch wal.
Werken van Erasmus b.v. kan men, behalve dan een enkele keer op de E, verspreid
vinden onder de trefwoorden Apologia, Argumenta, Acta apostolorum, Adversus,
Catalogus, Christiani matrimonij, Contra quosdam, Psalmum (In), etc., etc. Bovendien
zijn wel alle titels op A, B, enz. bijeengevoegd, maar van een fijnere alfabetische
ordening is geen sprake.
Zo heb ik noodgedwongen voor mezelf een alfabetisch register op het geheel
gemaakt. Eerst daardoor is mijn afschrift van de catalogus tot een bruikbaar
werkinstrument geworden. Heel wat stof voor verdere onderzoekingen zit erin
verscholen en het is mijn plan hier af en toe een studie uit het rijke materiaal te
publiceren. Als eerste gaat hetgeen mijn uitgangspunt is geweest, een overzicht
der Nederlandse drukken in de verzameling.
Twee verschillende afschrijvers zijn in de grote inventaris te onderscheiden. De
eerste is na blad 13 recto, titel 2, vervangen door een andere, voor wiens rekening
2)
dus verreweg het grootste deel - de catalogus eindigt op bl. 270 recto - gekomen
is. Vol-

1)
2)

Zie Jaarboek v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden 1937/38 (Leid. 1938), 179.
Bl. 164 is bij de foliëring vergeten; na 163 komt 165.
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deed de eerste niet? Een andere hand heeft tenminste hier en daar correcties en
aanvullingen in zijn afschrift aangebracht. Van der Gouw in zijn opstel (p. 120-121)
noemt als afschrijver slechts Floris van Zegerscappelle, klerk in de Rekenkamer.
Deze, die blijkens een bewaarde rekening hiervoor 6 karolus gulden heeft ontvangen,
zal de scribent van het tweede gedeelte zijn geweest. Een dergelijke ruime betaling
zou zeker niet voor het afschrijven van een twaalftal bladen zijn verleend. Beider
handschrift, en vooral dat van de tweede, is goed en over 't algemeen gemakkelijk
te lezen. Maar de nauwkeurigheid in het afschrijven van de titels laat nog al eens
te wensen over. Was het afschrijven of eer opschrijven? Ik heb een ernstig
vermoeden, dat iemand de titels gedicteerd heeft. Wanneer de Confutatio
determinationum doctorum parisiensium contra Mart. Lutherum (bl. 21a) vermeld
staat als ‘Confutatio de terminationum’, etc., op bl. 21b Reuerendi patris seijsselij
archiepiscopi taurinensis tot.... ‘archi episcopi’ is geworden, op bl. 34a het Diuinarum
sententiarum librorum biblie, ... collectarium op naam staat van ‘ioannis de pechano’
voor pechamo of pichamo, op 38a het Elucidatorium ecclesiasticum van Clichtoveus
‘Elutidarium heet, op 53a voor Handlung oder acta “Haldung” oder acta is gezet,
Stephanus Brulefer of Brulifer tot “pulifer” (bl. 78 b) en Joannes Altensteig tot
“altenstank” wordt (bl. 117 b), een Etymologicon grecum als “Aethimologicon gecum”
geschreven is (bl. 122a) en de Psychomachia van Prudentius als “physchomachia”
is genoteerd op bl. 130a, dan komt het me waarschijnlijk voor, dat al dergelijke
fouten niet op een lapsus van het oog, maar veeleer van het oor zullen berusten.
Was de dicterende soms Kan. Jan van der Haer zelf? Ik vermoed het. Wie anders
dan hij zou de handschriften betiteld hebben als “manu propria (scripta)”, “manu
mea conscripta”, “a me scripta” etc. en andere weer “manu mei patris conscriptus”,
“manu mei patris pie memorie scripta” of “manu progenitoris mei” en ook weer soms
“latine per me donata”? Eén keer echter, en het zou een bewijsje van het tegendeel
kunnen zijn, tekende ik op “e gręco in eloquium latinum traductum ioanne hario
traductore” (bl. 152a).
Hoewel de samensteller van de inventaris geenszins opzag tegen lange titels,
werd het hem toch een enkele keer te machtig. Dan verwijst hij naar een index in
het boek, gelijk b.v. in een
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Grammatica van Aelius Antonius Nebrissensis op bl. 125b, want “vix hora sufficeret
conscribendi titulos”. En bij de Opuscula van Bebel (bl. 131b) heet het, nadat reeds
een lang stuk titel is afgeschreven, “nequeunt tituli paruis foliorum spatijs contineri
perspiciantur omnia in codice illo”. Bij de Expositio hymnorum cum notabili commento
op bl. 152b zegt hij “titulus ingens est illuc perspitiatur”. Soortgelijke toevoegingen
zijn er meer.
Wanneer een titel luidt “Dialogus siue synonima isidori de homine et ratione nec
credo est ipsius isidori” (bl. 143a), dan is het waarschijnlijk, dat de critische
toevoeging ook afkomstig is uit de mond van de geleerde kanunnik zelf.
Een onverwachte moeilijkheid bij het bewerken van de lijst der Nederlandse
boeken bleek te zijn, dat de scribent af en toe het Nederlands en Duits of Nederduits
door elkaar haspelt en men dan gissen moet welke taal bedoeld is. Als hij, om een
voorbeeld te geven, op bl. 43a schrijft “Een heer predizt wider den turcken mar.
luth.” blijkt nog voldoende uit “wider den turcken”, dat het een Duitse uitgave is. Een
twijfelgeval is “Een Onderwisinge doc. ioa. brisman der minder broeder oerden aen
die gemeynt to catthus” (voor Gottbus of Cottbus! bl. 80a). De vorm “to” wijst er
echter op, dat de Nederduitse uitgave van Joh. Briesman's werk bedoeld zal zijn
1)
en dan ongetwijfeld die, afkomstig van de z.g. Ketterse Drukker te Hamburg ,
vermoedelijk identiek met Simon Corver.
Dikwijls biedt in dergelijke gevallen de lijst van 1547 met de verboden boeken,
aan zuiveraar Tapper te zenden, een gelukkige oplossing. De titelbeschrijvingen
zijn hier vaak anders geredigeerd. Bij de juist genoemde uitgave leest men daar (bl.
[6a]) wat uitvoeriger: “Ioannis briesmans een onderwysynge vnde vermaninge om
die christelicke gemeynte tot cotthus”. Het woord “vnde” wijst in dezelfde
veronderstelde Nederduitse richting en staat inderdaad in de titel van de Hamburgse
uitgave.
Nederduits kan ook wel zijn “Een christlech (of christech?) bedencken vp iudas
vn die ongelouigen falschen christen”, etc. (bl. 152b; in onze lijst no. 38). Hier bood
de lijst aan Tapper geen steun; de titel komt er niet op voor. “Van die wereltlike
ghewalt ende macht vnd hoe verre men hem gehoersaemheit sculdich is”

1)

Borchling-Claussen 718.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

27
(bl. 270a), een werk van Luther, al wordt zijn naam wijselijk niet genoemd, is wel te
vinden in Tapper's lijst (bl. 14a) en heet daar “Van die wereltlijcker gewalt vnd macht
vnd hoe verre men hem gehoirsamicheyt schuldich is”. De laatste redactie met
“gewalt vnd macht” nadert al dichter tot de blijkbaar bedoelde Hamburgse uitgave
van de Ketterse Drukker (= Simon Corver?), 1523. Dat er in dit geval onzekerheid
omtrent de taal kan heersen, valt niet te verwonderen. Borchling-Claussen 740
voegen aan hun beschrijving van deze Nederduitse druk toe “Sprache stark ndl.
gemischt”.
Thans enige beschouwingen over hetgeen de hier achter gedrukte lijst bevat.
Deelt men de 49 + 2 Nederlandse uitgaven systematisch in, dan komt men tot de
volgende groepering:
theologie 34 of 35 stuks, de nos. 2-33, 38, 49? 51.
recht 5 stuks, de nos. 34, 45-48.
geschiedenis 4 stuks, de nos. 1 (onder de theologie gerangschikt!), 36-37, 43.
plant- en dierkunde 1 uitgave, no. 50.
almanakken en prognosticaties 3 stuks, de nos. 35, 41-42.
volksboeken en reisbeschrijvingen 2 stuks, de nos. 39-40.
geneeskunde 1 uitgave, no. 44.
Gelijk te verwachten viel, komt het leeuwenaandeel toe aan de theologie, zo
ongeveer 68%. Dat betekent voor de N e d e r l a n d s e theologische boeken een
nog groter percentage dan de volledige collectie, Latijnse, Nederlandse en overige
theologische werken samengeteld, te bieden heeft. Onder deze rubriek zijn daar
1635 van de 3849 geplaatst. Wel zal bij een nauwkeurig onderzoek dit aantal niet
absoluut juist wezen, want de systematische indeling laat te wensen over. Maar
veel meer dan 43-45% theologie zal er niet onder schuilen.
Vergeleken bij de theologische rubriek zijn de overige groepen der Nederlandse
boeken heel klein. Enkele juridische werken, meest stads- en landrechten bevattend;
een paar geschiedkundige, waaronder twee kronieken, een Nederlands relaas van
de Sàcco di Roma en de Artikelen van de Vrede van Kamerijk, de laatste
merkwaardig, als tot nu toe onbekende Nederlandse uitgave. Een eigen karakter
hebben de Almanach ende prenosticatie en de curieuse Vreemde ende seer
wonderlike pronosticatie ende prophetien, waarvan een uitgave van c. 1509 bekend
is, NK. 3775. Slechts één medisch werk en nog wel een, dat ik nergens vermeld
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vind; één boek over dieren, dan het geliefde verhaal van de Vier Heemskinderen,
en één reisbeschrijving.
Het was verheugend bij Jan van der Haer's boeken de Moderacie vanden stapel
van Dordrecht aan te treffen, vroeger in onze Nederlandsche Bibliographie onder
no. 1532 nog vrij onvolledig beschreven naar een defect exemplaar. Eerst in 1948
kreeg ik er een compleet exemplaar van onder ogen, eigendom van het
1)
Gemeente-Archief te Dordrecht . Een hernieuwd onderzoek van de typen leerde
me toen, dat de niet genoemde drukker Adriaen van Berghen in Antwerpen is
geweest. Uit de vermelding van het boek in deze catalogus blijkt, dat het in ieder
geval gedrukt is vóór Maart 1534. Vermoedelijk echter heel wat vroeger, omtrent
1505, toen verscheiden Hollandse steden een verbond sloten om samen met des
2)
te meer kracht tegen het Dordtse stapelrecht op te kunnen treden .
Overziet men Van der Haer's theologische collectie dan valt daarbij op, dat de
hele rubriek devote Nederlandse boekjes ontbreekt, gelijk daar zijn de Berch van
Calvarien, Bethlem's Devote meditacie op die passie ons liefs heeren, de Negen
couden, Suster Bertken's boekjes, de Fasciculus mirre, Een spiegel der volcomenheit,
enz., enz., hoewel hier toch ook in zijn tijd nog steeds uitgaven van gedrukt en
herdrukt werden. Blijkbaar hebben ze hem niet aangetrokken. Trouwens, zouden
deze niet hun grootste aftrek hebben gevonden in de nonnenkloosters en bij de
vrome vrouwmensen en heel wat minder door de mannelijke geestelijkheid zijn
gelezen?
Veel treffender echter is het grote aantal Nederlandse drukken van Luther en
andere reformatoren, dat kanunnik Jan van der Haer, spijt plakkaten en
verordeningen en straffen, in zijn bibliotheek had. Van de 34 of 35 theologische
3)
Nederlandse boeken behoren er zeker 28, zo niet 30 tot de verboden waar .

1)
2)

3)

Al vermeld in NK. II, p. XXVIII. Zie verder NK. III. 1, p. XVII.
Zie P.H. van de Wall, Handvesten en privilegien der stad Dordrecht II (Dordr. 1790), 815 vv.
en B. van Rijswijk, Geschiedenis van het Dordtsche stapelrecht ('s-Grav. 1900), 64 vv. - Aan
Mr. B. van 't Hoff dank ik de kennismaking met een enigszins afwijkende, vermoedelijk tweede,
uitgave der Moderacie vanden stapel, eveneens een druk van Adr. van Berghen, Antwerpen
en nog niet in onze Ned. Bibliographie opgenomen (defect ex. 's-Gravenhage, Alg. R. Archief).
Het zijn de nos. 2-15, 18-21, 23-25, 27-33, 38? 49?; op enige uitzonderingen na, de nos. 8,
21, 25, 32, 38, 49, komen ze alle voor op de lijst voor Tapper.
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Vooral Luther is sterk vertegenwoordigd. Inderdaad moet Van der Haer grote
belangstelling voor zijn geschriften hebben gehad, hetgeen eveneens blijkt uit het
1)
feit, dat hij zelfs een Passio mar. luth’. (eri) in manuscript bezat . Had hij soms de
functie van adviseur of censor en bezat hij in die kwaliteit zo menige hervormde
uitgave? Doch vanzelf rijst dan dadelijk de nieuwe vraag, waarom hij ze in dat geval
niet in eigen bezit gehouden, beter nog, vernietigd heeft, in plaats van het gevaarlijke
gif over te dragen aan de bibliotheek van het Hof van Holland. Want dat ze ook daar
niet onschadelijk geacht werden, blijkt voldoende uit de missive, op 23 October
1546 door Landvoogdes Maria van Hongarije aan het Hof van Holland gezonden
over de ‘vele ende dyuersche boecken bij gereprobeerde auteurs gemaect ende
andere inhoudende suspecte leryngen’. En gelijk zij betoogde ‘Daer vuydt indyen
deselue boecken in andere dan goede handen geraecken te vallen veel quadis
soude mogen spruyten’. Om dit onheil te verhoeden verzoekt Maria dan ook alle
boeken ‘gespecificeert inde twee quoeyeren’ ter visitatie te zenden aan Ruardus
2)
Tapper, de Leuvense inquisiteur .
Wanneer men dit alles verneemt, dan blijft er iets raadselachtigs hangen over
Jan van der Haer's gezindheid ten opzichte van de Hervorming en zonder hem van
ketterij te betichten is men toch geneigd hem van een zekere tolerantie voor de
nieuwe richting te verdenken.
Om nog even in dit verband terug te komen tot de boeken, die ter zuivering naar
Leuven moesten gezonden worden, heel voorspoedig is dit niet gegaan. Eerst van
5 April 1547 dateert een bericht van Tapper, gericht tot Mr. Willem Snouckaert,
Raad van Holland, dat hij de dag te voren de mand met boeken benevens de lijst
3)
van de inhoud heeft ontvangen. Deze begeleidende inventaris , die niet minder dan
418 titels bevat, is geluk-

1)

Zie bl. 83b. Dit kan zijn geweest: Doctor Mar. Luthers Passio durch Marcellum beschrieben,
o

etc. s.a. (1521). 4 ; vermeld bij G.W. Panzer, Annalen der ält. deutschen Litteratur II (Nürnb.
1805), p. 30 en vgl. meer uitgaven bij E. Weller, Die deutsche Literatur in ersten Viertel des
sechzehnt. Jahrh. (Nördl. 1864), nos. 1918-1922. Of soms: Luther, Passio oder das leiden
o

2)
3)

vnsers herren Ihesu Christi. Wittenb. (1522). 4 ; vermeld bij Panzer, o.c. II, p. 86? Minder
waarschijnlijk Luther's Passional Christi und Antichristi van 1521; zie Werke 9 (Weimar 1893),
677 ff.
Een afschrift van deze brief in dezelfde band als de Catalogus op het Alg. Rijksarchief.
Ook deze hoop ik te eniger tijd met commentaar uit te geven. Hij is eveneens achter de
Catalogus van Van der Haer's boeken gebonden.
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kig bewaard gebleven en heeft me, gelijk we reeds zagen, meer dan eens steun
geboden bij het terechtbrengen van minder duidelijk beschreven titels uit de grote
catalogus.
Tot slot moet de vraag, of het onderzoek naar de Nederlandse boeken van Van
der Haer inderdaad beantwoord heeft aan het gestelde doel, namelijk het opsporen
van drukken, aan ons, samenstellers van de Nederlandsche Bibliographie, onbekend
gebleven, zonder enige restrictie bevestigend beantwoord worden. Slechts ruim de
helft van de drukken bleken me vertrouwd te zijn; de overige vormen kostbare
aanwinsten voor de bibliographie van het tijdvak 1500-1540. Om het voor wie van
1)
getallen houdt nauwkeurig te formuleren, geheel onbekend waren 21 of 22 titels ;
2)
wel ergens vermeld, maar zonder dat exemplaren bekend zijn, een 6 tal , en verder
3)
een 23 stuks , die zeker of tenminste waarschijnlijk in de Nederlandsche
Bibliographie beschreven zijn.
De enige Nederlandse druk in het Supplement van 1536, no. 50, is misschien
bekend, terwijl die in het Supplement van 1543, no. 51, onbekend is. Dit zou echter
ook heel goed een druk van na 1540 kunnen wezen en dan behorend tot een tijdvak,
minder doorploegd dan het onze.
De winst aan onbekende titels ligt vooral op het terrein der verboden boeken. Het
bewijst weer, dat menige oplaag volmaakt vernietigd is door de kettermeesters. De
gereprobeerde exemplaren van het Hof van Holland hebben ongetwijfeld dit lot
gedeeld. Tapper zal er mee gehandeld hebben, gelijk de Landvoogdes volgens
haar brief van 23 October 1546 van hem verwachtte ‘ende die ghene die men
beuinden zal gereprobeert ofte suspect daermede te doene zoot behoren sal’.
In dit alles schuilt voor de bibliograaf weer een aanmaning tot nederigheid. Laat
men zich toch nooit gaan inbeelden, de uitgaven van een vroeg tijdperk volledig te
hebben beschreven. Altijd weer duiken er onbekende en, helaas, onbereikbare titels
op.
Summa summarum moet dus in dit geval de winst misschien eer negatief genoemd
worden, nu wel een 22 onbekende titels geboekt konden worden, doch exemplaren
er van niet vallen aan te wijzen. Maar ook zonder tastbare exemplaren - met als
gevolg

1)
2)
3)

De nos. 1, 3-4, 6-7, 10, 15-16, 18-20, 22-24, 28-29, 31, 38, 44, 49, 50? 51.
De nos. 8, 9, 27, 32? 33, 35?
De nos. 2, 5, 11-14, 17, 21, 25-26, 30, 34, 36-37, 39-42, 43? 45-48.
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nauwkeurige beschrijvingen - dragen deze titels er op zichzelf al toe bij het beeld
van het tijdvak 1500-1540 in zijn boekenproductie weer iets scherper te omlijnen.

De Nederlandse drukken van de verzameling
1 (bl. 1b). De articulen vanden payse geslooten binnen camerick tusschen de K
Mt ende den coninck van vranckryck.
Onbekend. Zal vermoedelijk een uitgave van 1529 of 1530 zijn.
2 (bl. 16a). Een boexken hoe dat men die kinderen leeren sal inden rechte
geloeue vragen ende andtwoerden.
1)

NK. 442. Tapper (bl. 15a).
3 (bl. 26a). Copie eens briefs vander alder hoechster duicht gelatenheit andręe
bodensteijn van carolaestadt hoe dat woert godts twedracht ende vp ruruich
maickt.
Onbekend. Tapper (bl. 1a). Zal de vertaling zijn van Missiue vonn der
aller hochste tugent gelassenheyt; eerste uitgave Wittenberg, 1520. Zie
voor deze en andere uitgaven E. Freys und H. Barge, Verzeichnis der
gedruckten Schriften des Andreas Bodenstein von Karlstadt in Zentralbl.
f. Bibl. XXI (Leipz. 1904), 174-176. Ald. geen Ned. uitgave. Tot nu toe
waren exx. van Ned. uitgaven van Andreas Carlstadt (Bodenstein) uit dit
tijdvak niet bekend; vgl. NK. 0262. Op de Index van 1550 werden al zijn
werken verboden; zie Sepp, Verb. lect., 12.
4 (bl. 31a). Drie christelycke sermonen gedaen by matin(sic) ouder merck opt
velt buyten andwerpen.
Onbekend. De titel bij Tapper (bl. 7b) is iets duidelijker: ‘Martyn
oudermaerck drie christelycke sermoenen op die velden buyten der stadt
o

van Antwerpen a (1525?) in iulio’. Volgens F.G.V., Antwerpsch Chronykje
(Leyd. 1743), 24-25 werd 29 Juli 1525 een verbod uitgevaardigd binnen
en buiten de stad te preken. Blijkens welwillende inlichtingen van de Gem.
Archieven te Antwerpen en te Brugge was er in Brugge in de latere
middeleeuwen een familie Oude(r)marck (of Houtmaer(c), of Houdermaerc,
enz.) bekend. De naam Martyn Oudermaerck heeft men ald. echter niet
voor mij gevonden.
5 (bl. 36b). Een sermoen vanden Eerweerdigen sacrament ende is gepreckt van
mar. luth.
De iets uitvoeriger titel bij Tapper (bl. 9b): ‘Eiusdem (d.i. Luther) een
sermoen vanden hoochwaerdigen sacramente des heyligen warachtigen
lichaems ons heeren iesu christi gebenedyt’ bevestigt, dat hiermede
bedoeld is de Ned. uitgave (Leiden, Jan Seversz., c. 1521), waarvan
Cambridge UL. het enige bekende
1)

Hier en verder als afkorting gebruikt voor de lijst der boeken, in 1547 aan Tapper ter
zuivering gezonden.
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ex. bezit (NK. 4261). Het is de vertaling van Luther's Sermon von dem
hochwirdigen Sacrament, etc. van 1519; zie Luther, Werke 2 (Weimar
1884), 738 ff. Ald. geen Ned. uitgaven vermeld.
6 (bl. 36b). Een verclaringe wyt wat oersaecken mar. luth. des paeus ende zynen
(of zynre?) medehulpers boecken verbrandt heeft ioannes fabri ista diluit.
Onbekend. Bij Tapper (bl. 9b) luidt de titel: ‘Eiusdem (d.i. Luther) hier
beghint een scoon verclaringe vuyt wat oorsaken dat die doctoor martyn
luther Augustyn des paus ende zynder iongeren oft medehulpers boucken
verbrant heeft etc’. Blijkbaar de Ned. tekst van NK. 3455, Luther, Quare
Pape ac discipulorum eius libri a Doctore Mart. Luthero combusti sint. Zie
voor de Duitse en Nederduitse uitgaven o.m. Luther, Werke 7 (Weimar
1897), 154-156 en Borchling-Claussen 647. De toevoeging ‘ioannes fabri
ista diluit’ zal vermoedelijk een aant. in hs. zijn geweest, door Van der
Haer in het boek gemaakt. Inderdaad heeft Joh. Faber (Heigerlin) Luther's
leer weerlegd in zijn werk Opus adv. nova quaedam... dogmata M. Lutheri.
Romae, Silber, 1522, o.a. vermeld bij Panzer VIII. 264. 173.
7 (bl. 36b). Een noetelick verclaringe mar. luth. van eeynigen wangonneren ende
zyne vianden.
Onbekend. Het Duitse origineel, Unterricht auff etlich artickel die im von
seynen abgunnern auff gelegt vnd zu gemessen werden, is van 1519;
zie Luther, Werke 2 (Weimar 1884), 66ff. Vermoedelijk hetzelfde, dat bij
Tapper (bl. 9b) heet: ‘Eiusdem (d.i. Luther) een sonderlinge proffytelicke
ende nootlicke verclaringe ende bewyssinge op sommige articulen oft
puncten’.
8 (bl. 37b). Een scerm boexken met den wordt godts.
Komt voor op de Index van 16 Dec. 1557; zie Sepp, Verb. lect., 125. Van
Benedictus Gretzinger; het Duitse origineel, in 1523 verschenen, is getiteld
Ain unüberwintlich Beschirmbüchlin von haubt Articklen, u. fürnemlichen
puncten der götl. geschrifft etc. Zie E. Weller, Die deutsche Literatur im
ersten Viertel des sechzehnt. Jahrhunderts (Nördl. 1864), no. 2442. Niet
bij Tapper.
9 (bl. 37b). Een christelycke schoen wytliginge vp die propheet habacuck.
Komt voor op de Index van 16 Dec. 1557; zie Sepp, Verb. lect., 139, die
- en met recht - vermoedt, dat het een vertaling is van Luther's
commentaar op Habakuk. Vgl. Der Prophet Habacuc ausgelegt. Eerste
uitgave Wittenberg, 1526; Luther, Werke 19 (Weimar 1897), 337ff. Ald.
wordt S. 179 (en 339) een Ned. druk vermeld, achter Een christelike
witlegginghe op die Propheet Iona. Het daar geciteerde ex. is tot nu toe
in Duitsland niet teruggevonden. Toen het boek aan Tapper werd
gezonden (ald. bl. 13b) was het gebonden na 11 en 19.
10 (bl. 38a). Een profitelick register omme te vinden lichtelicken alle tgunt dat men
nu disputeert gemackt dor georgium
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kirchemeier (sic), een gheestelicke verma(ning?) hoe een mensche hem hebben
sal als hy van godt geproeft wordt.
Onbekend. Bij Tapper (bl. 3b), correcter, op naam van Georgius
birckemayer. Weller, o.c. no. 3316 noemt als eerste uitgave van het Duitse
origineel van Georg Birckenmeyer, Ain schön Registerbüchlin, Alles das
in der h. geschrifft in eil zufinden darinn man am maysten yetzo disputiert,
Das wider die wort gotes lang her auffgericht ist etc. die van Ulm, 1525.
Misschien is het 2e gedeelte, Een gheestelicke verma(ning?) hoe een
mensche hem hebben sal als hy van godt geproeft wordt, - dit niet bij
Tapper genoemd - het geschrift van Caspar Huberinus, dat ook in NK.
1790, op bl. 86b vv., voorkomt.
11 (bl. 38a). Een onderwysinge omme te andtwoerden vp alle punten twelck die
prochianen te noerebourch gemaickt hebben doer begeerte eens kouruordtst
etc.
Twee Ned. uitgaven zijn bekend, NK. 1623 en 3631, mogelijk gedrukt
door Niclaes van Oldenborch en beide gedateerd op 1525. Misschien
anti-dateringen; zie de aant. bij NK. 3631. Toen het aan Tapper werd
gestuurd (zie ald. bl. 13b) waren 19 en 9 erachter gebonden.
12 (bl. 38b). Een schoen deuoet beede boexken daer indt cort begrepen is wat
een kerste (sic) mensche sculdich is te weeten.
Van Luther. NK. 3457 (ter vervanging van NK. 1419), door mij op c. 1525?
gedateerd. Latere onderzoekingen hebben me bewezen, dat het een druk
is van Hans Lufft te Wittenberg. Uit de lijst aan Tapper (ald. bl. 14a) blijkt,
dat het in 1547 was samengebonden met Justus Jonas, Defensio adv.
Johannem Fabrum Constantiens. vicarium.... pro coniugio sacerdotali
cum epist. Lutheri ad Just. Jonam, een werk, dat in 1523 is verschenen
(zie o.a. Panzer VII. 93. 206). Dit geschrift van Just. Jonas wordt in de
Catalogus vermeld op bl. 59a; in de lijst aan Tapper op bl. 6a.
13 (bl. 38b). Een costelyck sermoen hoe wy dat lyden christi moegen salichlicke
ouerdencke (sic).
Van Luther. NK. 3467. Later is mij gebleken, dat dit evenals het vorige
werk een uitgave is van Hans Lufft te Wittenberg (c. 1525?). Uit de lijst
aan Tapper (bl. 14a) blijkt, dat het toen ook was samengebonden met
het bij 12 genoemde werk van Just. Jonas, enz. Volgens Luther, Werke
2 (Weimar 1884), 131 ff. is de eerste uitgave van het origineel, Eyn
Sermon von der Betrachtung des heyligen leydens Christi, in 1519 te
Wittenberg verschenen. Ald. geen Ned. uitgave vermeld.
14 (bl. 38b). Een nuttige expositie des euangely van die thien melaetschen daer
geleert wordt dat geloeue ende die liefte tot alle christe (sic) meenschen.
Van Luther. Vermoedelijk NK. 3461, de uitgave (Hamburg, Ketterse
drukker = Simon Corver?), 20 Juni 1523. De eerste uitgave van het Duitse
origineel, Evangelium Von den tzehen auszsetzigen, is van Wittenberg
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(ald. bl. 13b), was het samengebonden met Melanchthon, Annotaciones
in epistolam ad Romanos unam et ad corinthios duas (in de Catalogus
op bl. 4b) en met 15.
15 (bl. 38b). Een costelycke expositie vp dat magnificat te weeten onser vrouwen
marie ere zeer profitelick.
Onbekend. Vermoedelijk de vertaling van Luther, Das Magnificat
vorteutschet vnd auszgelegt van 1521; zie Luther, Werke 7 (Weimar
1897), 540 f. De titel bij Tapper (bl. 13b) luidt: ‘een cortte expositie op dat
magnificat allen christen menschen’. Het was, toen het hem werd
gezonden, samengebonden met twee andere werken; zie bij 14.
16 (bl. 40b). Een zeer excellent boexken vander bichten van quade gedachten
van quade worden etc. dat men dair aff bichten sal.
Onbekend. Niet bij Tapper, dus klaarblijkelijk een rechtzinnig boekje en
niet een van Luther's verhandelingen over de biecht. Naar de titel te
oordelen niet het werk van Godsch. Rosemondt, Boexken vander biechten
(NK. 1812-1816), noch Een sonderlinc goet tractaetken vander biechten
(NK. 2071), of Hoe hem elc behoret te biechten (in NK. 444) en evenmin
Jan Elen, Der ghemeenten biechte (NK. 2838).
17 (bl. 41a). Een redelick bewys der dolingen toe gescreuen ses prochianen der
luttersche secten vp welck alhier redelick ende scriftelick geandtwordt wordt
twelcke oick wel geexsamineert es van diuersche meysters inder godtheyt.
NK. 321, een druk van Vorsterman te Antwerpen van 1527-1528.
18 (bl. 41a). Een kostelyck seindtbrief aen een religiuse gesonden alle meenschen
omme hem te houden van alle dualingen nu inder werreldt regneerende.
Onbekend. Blijkbaar een verdacht boek. Bij Tapper (bl. 5b) luidt de titel:
‘Ia. peter blomme een costelyck ende nuttich boucxken oft sentbrief aen
een Religieuse gesonden allen menschen van wetene nootsaeckelick
om hem te houden van allen dwalingen nv in die weerelt regnerende’.
19 (bl. 53b). Hoemen christelycke rou draegen sal ouer die doeden noch een
christelycke vermaninge omme dat wordt godts te vorderen aen den bisscop
van brisloun.
Onbekend. Tapper (bl. 13b). Blijkbaar een verboden boek. De Bisschop
van Breslau, tot wie het gericht was, is vermoedelijk Johannes Turzo, die
de waardigheid van 1506-1520 bekleedde en die welwillend tegenover
Luther stond. Toen het boek aan Tapper werd gezonden, was het
samengebonden met 11 en 9.
20 (bl. 81b). Onderwysinge ende bekentenisse des geloefs ende der leringen soe
t

te appeleren (de)? state der K.M . etc.
Onbekend. Bij Tapper (bl. 13b) luidt de titel aan het slot:
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‘.... ende der leeringe zoe die appelleerde staten’. Blijkbaar de vertaling
van Ph. Melanchthon, Anzeigung und bekantnus des Glaubens unnd der
lere, so die adpellierenden Stende Key. Maiestet auff yetzigen tag zu
Augspurg öberantwurt habend, van 1530. Zie voor verschillende Duitse
uitgaven Ph. Melanthonis Opera omnia, ed. Bretschneider-Bindseil, XXVI
(Brunsv. 1858), 479 ff. Het boek was, toen het aan Tapper werd gezonden,
samengebonden met een ex. van 23?, met Joh. Agricola Eisleben, Scholia
in epistolam ad Titum (1e uitg. 1530, zie Panzer VII. 106.318 en IX.
90.216; in Catalogus van het Hof v. Holl. op bl. 43a en 43b) en met 24
en 33.
21 (102b). Summa der godliker scriftueren of een duytssche theologie lerende
wat die christe(sic) geloeue is een cortte informatie hoe alle state (sic) der
mensschen leuen sullen.
De titel stemt het meest overeen met die van NK. 1968, de uitgave, door
ons op c. 1525? gedateerd. Lang niet onwaarschijnlijk echter, dat het de
oorspronkelijke uitgave was, waarvoor Jan Seversz. veroordeeld is en
dan vóór 31 Jan. 1524 verschenen; zie NK. 01134. Geen ex. bekend.
Niet bij Tapper.
22 (bl. 105a). Seuen psalmen gecolligeert vuyt den sauter welck seuen psalmen
een igelick van dien inhoudende is xy sproken des heyligen geests ende wat
sy ons vertoenen patet in titulo ad longum.
Onbekend? Wel niet NK. 0849? Een Nederduitse versie met zeer verwante
titel, Söuen Psalmen ghecolligeret vth dem Psalter, welcke vij. Psalmen
eyn yder van den inholdende ys xij. schone sprocke des hyllighen geystes,
is in 1529 te Hamburg verschenen bij Georg Richolff d. J.
(Borchling-Claussen 1006). Niet in de lijst aan Tapper, dus vermoedelijk
geen verboden boek en niet van Luther. Diens bewerkingen van de Sieben
Buszpsalmen dragen trouwens een geheel andere titel; zie Werke 1
(Weimar 1883), 155 ff. en 18 (ibid. 1908), 474 ff. en vgl. de Ned. uitgave
van 22 Oct. 1520 (NK. 1426).
23 (bl. 108b). Een Sermoen vandt cruys ende lyden ende hoe men hem aldaer in
houden sal.
Onbekend. Klaarblijkelijk de Ned. vertaling van Luther, Einn Sermon....
vom creutz und leiden eins rechten christen menschen van 1522; zie
Luther, Werke 10, Abt. III (Weimar 1905), CLXIV ff. en 361 ff. Bij Tapper
(bl. 13b) waarschijnlijk 2 exx., het ene in dat geval samengebonden met
20, enz.; zie ald.
24 (bl. 108b). Een Schoen onderwisinge hoe die alders hoer kynderen recht
christelicke sullen leeren ende heyt der leker bibel.
Onbekend. Tapper (bl. 13b), dus blijkbaar een verdacht boek. Het was
in 1547 samengebonden met 3 andere werken; zie bij 20. Bij Tapper luidt
de titel iets verschillend: ‘Een scoon onderwys hoe die olders haer
kinderen recht christelick sullen vp voeden ende leeren der leeken bibel
etc.’
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Van Luther; zie NK. 3462, de uitgave (Antw., Adr. van
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Berghen, 1522?). Het is de vertaling van een fragment uit Luther, Eyn
kurcz form der zcehen gepott,.... des Glaubens.... desz Vatter unszers.
Wittenberg 1520; zie Werke 7 (Weimar 1897), 195 ff. Vgl. aant. bij NK.
3462 en ook bij 3458. Niet bij Tapper.
26 (bl. 111b). Dat Testament iesu christi in vulgari sermone.
Blijkbaar een der vele Ned. uitgaven van het N. Testament. Zie vooral
NK. 385, 388, 394, 402, 2459, 2462 en 2464 uit de jaren 1525-1531,
waarvan de titels het meest met deze overeenstemmen.
27 (bl. 117a). Van die chriestelycke vriheyt een cordt begrip der ganser scriftueren,
etc.
NK. 0845; geen ex. bekend. Blijkbaar de Ned. vertaling van Luther,
Tractatus de libertate christiana of van de Duitse uitgave Von der Freyheyt
eynisz Christen menschen, beide van 1520. Vgl. Luther, Werke 7 (Weimar
1897), 15 ff. en 39 ff. Zie verder de aantt. bij NK. 0845. Bij Tapper (bl.
14b) is de titel vollediger: ‘.... scrifture als hoe een mensche hem hebben
sal tegen god naeden inwendigen mensche’.
28 (bl. 117a). Van menschen leeren van cloester leuen ende gheestelicke staet
scatet leodorys et facile omnia coniunci possunt.
Onbekend. Verdacht boek; Tapper (bl. 15a). Zal wel geen vertaling zijn
van Luther, De votis monasticis van 1521. Daarvan worden in Werke 8
(Weimar 1889), 570 ff. uitsluitend Duitse vertalingen vermeld. De titels
ervan vertonen trouwens niet de minste overeenstemming met onze
Nederlandse. Wat betreft de toevoeging ‘scatet leodorys-possunt’, lijkt
1)
het aannemelijk, dat leodorys staat voor leodariis’ (= leudariis) . Een
leudarium was blijkens Ducange een lijst of boek met heffingen,
belastingaanslagen. Vermoedelijk waren deze op blanke gedeelten van
het boek in menigte opgetekend en zouden gemakkelijk samen te voegen
zijn.
29 (bl. 117b). Van menschen leeren te schouwen andtwoert vp sommige woerden
welck der mensche leere schint tonfangen.
Onbekend. Klaarblijkelijk de vertaling van Luther, Von menschen leren
tzu meyden, 1e uitgave 1522; zie Werke 10, Abt. II (Weimar 1907), 63 ff.
Ald. geen Ned. edd. vermeld. Tapper (bl. 14a). Het was in die tijd
samengebonden met Simon Hessus, Apologia adv. dominum Roffensem
episc., etc., met De autoritate, officio et potestate pastorum
ecclesiasticorum en met (Luther), Van die wereltlike ghewalt ende macht,
enz., onderscheidenlijk in de Cat. van het Hof op bll. 125a, 2a en 270a.
30 (bl. 117b). Vanden olden ende neuwe (sic) godt geloeue ende leere.
Zie voor twee Ned. drukken NK. 1013 en 1014. Tapper (bl. 15b).

1)

Deze vernuftige gissing dank ik aan Mej. A.F. Dekker, wetensch. ambtenaar ter Kon.
Bibliotheek.
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des dopsels et alia mar. luth.
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Onbekend. Het zal de vertaling zijn van Luther, Eyn Sermon von dem
heyligen hochwirdigen Sacrament der Tauffe, 1e uitgave 1519; zie Werke
2 (Weimar 1884), 724 ff. Bij Tapper (bl. 9a) luidt de titel ongeveer gelijk,
doch met de toevoeging van ‘hooch vaerdigen’ (sic) vóór sacrament.
Toentertijd was het boek samengebonden met een deel van Joh. Hus.
32 (bl. 118a). Een Verclaringe der twalf articulen des christelicke geloefs gemaict
dor vrbanum regium.
Vermoedelijk onbekend. Vgl. NK. 01036 en de noot ald. Klaarblijkelijk
een ander werk dan NK. 01036. Het zal de Ned. vertaling zijn van Urb.
Regius, Die zwölf Artikel vnsers christlichen Glaubens, etc., 1e uitgave
Augsburg, 1523 volgens G. Uhlhorn, Urbanus Rhegius (Elberf. 1861),
352(10). Genoemd bij Sepp, Verb. lect., 125. Niet bij Tapper.
33 (bl. 119a). Een wederroep vant wegevuier.
NK. 0857; geen ex. bekend. Vertaling van Luther, Ein Widderruff vom
Fegefeur, in 1530 te Wittenberg verschenen. Zie Werke 30, Abt. II (Weimar
1909), 362 ff. Ald. geen Ned., doch wel Nederduitse uitgaven vermeld.
Tapper (bl. 13b); het maakte toentertijd deel uit van een verzamelband;
zie bij 20.
34 (bl. 131a). Aengaende den stapel van dordrecht soe syn alhier zeekere
priuilegien ende diuersche sententien ende appoinctementen by continuacie
gegeuen by versceyden grauen van hollant ende wordt genoemt die moderatie
vanden stapel.
NK. 1532 of misschien de andere uitgave, nog niet in NK. opgenomen.
Zie over beide boven, blz. 28.
35 (bl. 133a). Almanach ende prenosticatie vanden iaer (32?).
Soms NK. 037?
36 (bl. 135b). Die Chronyck van Hollant zelant ende vrieslandt mit andere materien
tsamen in een volumen.
Vermoedelijk de z.g. Divisiekroniek; zie de uitgaven van 1517 en 1530
(NK. 613 en 614). Minder waarschijnlijk, dat het een der uitgaven van de
Cronike of die hystorie van hollant van zeelant ende vrieslant, enz. zou
zijn, vóór 1500 verschenen (CA. 505-507).
37 (bl. 138a). Die Cronike van brabandt in de welcke vele leuenen van veel
heyligen wyt brabandt insereert zyn.
Misschien de uitgave van 1497 (CA. 508), eerder dan een dergene, na
1500 verschenen (NK. 652-656, van de jaren 1512, 1518 en 1530). In de
laatste worden n.l. behalve Brabant ook Vlaenderen, Hollant, Zeelant,
enz. in de titels vermeld.
38 (bl. 152b). Een christlech (of christech?) bedencken vp iudas vn die ongelouigen
falschen christen etc.
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bij Borchling-Claussen. Wel niet Luther, Die ander epistel S. Petri ende
eene S. Judas wtgheleyt van 1524 (NK. 4259). Bij Luther, Werke 14
(Weimar 1895), 3-4 worden daarvan geen uitgaven vermeld, uitsluitend
met de verklaring van Judas' epistel.
39 (bl. 160b). Die Historie van die vier hems kinder in vulgari sermone.
Hoogstwaarschijnlijk de uitgave Leiden, Jan Seversz., 1508 (NK. 3162).
40 (bl. 206a). De Reyse van calcuten.
Bedoeld zal zijn Die reyse van Lissebone om te varen na dat eylandt
Naguaria in groot Indien gheleghen voor bi Callicuten, enz. Zie de uitgave
Antw., Jan van Doesborch, Dec. 1508 (NK. 1800).
41 (bl. 214a). Der Schaepherders calengier.
In aanmerking komen NK. 1258-1260, van c. 1514-'15?, 1516 en 1520
of NK. 0717-0720, van 1511, 1513, 1514 en 1521.
42 (bl. 219b). In vulgari sermone nostro prognostica et prophetie sybille scilicet
tiburtine patent in initio.
Blijkbaar NK. 3775, Een vreemde ende seer wonderlike Pronosticatie
ende Prophetien duerende totten iare. M.CCCCC. ende .xxiiij. Ghetogen
wt Sibilla triburtina, etc. (c. 1509).
43 (bl. 221b). Warachtich besceyt hoe die chrysluyden der K Mt die stadt van
roemen beroeft hebben indt iaer seuen ende twintich.
Misschien NK. 1629, Op den seuenden dach in Meye, etc., waarvan, naar
het schijnt, slechts een fragment zonder titel bewaard is. Of mogelijk een
onbekende Ned. uitgave van de Franse tekst van NK. 4135, het fragment,
waaraan eveneens de titel ontbreekt (Copie d'une lettre missive, etc.).
44 (bl. 238a). Een Remedie voer die nieuwe crancheyt die men heyt die engelsche
sieckte gesonden vanden vorst van lunenburch aen die vorstinne van gelre.
Onbekend. Ofschoon men zich even afvraagt, of dit inderdaad wel een
druk en niet eer een hs. is geweest, zou van de andere kant dat hs. dan
toch wel aan het Hof van Gelre zijn bewaard. De gemalin van Karel van
Gelre was een vorstin van Brunswijk-Lüneburg. Niet bij P. Gouda Quint,
Grondslagen van de bibliographie van Gelderland I (Arnh. 1910) of bij S.
Gouda Quint, id. Vervolgdeel I-II (Arnh. 1927 en 1942), noch bij
Borchling-Claussen.
45 (bl. 252b). Die Handtuesten van carmerlant.
Waarschijnlijk NK. 3141, de uitgave z.p.n.j.? (Amst., Pieter Jansz.
Tyebaut? voor Hugo Jansz. van Woerden? te 's-Gravenhage, c. 1528?).
46 (bl. 255a). Instituten ende oerspronck der keyserlycken rech-
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ten vanden geleerden heere thomas murner in die duitsche tale ouergeseet
alia in principio.
Zal NK. 1240 zijn, de uitgave der vertaling van Justinianus, Institutiones.
Antw., Claes de Grave, 14 Juni 1520.
47 (bl. 255a). Die Kuer van zeelandt.
Verscheiden uitgaven hiervan komen in aanmerking, alle in Antwerpen
gedrukt, de meeste zonder jaar: NK. 3314 van 24 Juli 1506 en NK.
1285-1287, z.j.; NK. 1288 en 3315, beide ook z.j., zijn vermoedelijk van
later datum dan 1534. Vgl. ook nog NK. 0740 en 0741.
48 (bl. 256a). Instructie van die camer vanden houe van hollant zeelandt ende
vrieslandt mit zynen articulen.
Er bestaan verschillende uitgaven, die naar hun datering in aanmerking
komen, NK. 1168-1170, 1173-1174 en misschien 1175 en 0666. De
toevoeging ‘mit zijnen articulen’ evenwel maakt het waarschijnlijk, dat het
NK. 1168, de uitgave (Amst., Pieter Jansz. Tyebaut? 1516-1517) zal zijn
geweest.
49 (bl. 264a). Die Rechte handeling vander ouerheit.
Onbekend. Niet bij Tapper. Klaarblijkelijk niet Luther, Von weltlichen
vberkeytt wie weytt man yhr gehorsam schuldig sey, van 1523; zie Werke
11 (Weimar 1900), 229 ff. Een Nederduitse vertaling van dat werk komt
in de verzameling voor; zie boven blz. 26v.
In het Supplement van 1536 komt nog voor als enige Ned. druk:
50 (bl. 11a). En sunderling besterein(?) boeck etc. non est completus.
Is het soms een fragment van Dyalogus creaturarum dat is twispraec der
creaturen; zie uitgaven CA. 565-569 en NK. 2776? Of van Der dieren
palleys, NK. 1667? Of van een Ned. Aesopusuitgave met houtsneden
(zie CA. 28-29 en NK. 2247)?
In het Supplement uit de Rekenkamer van 1543/'44 vond ik eveneens één Ned.
druk:
51 (bl. 1b). Een corte expositie van tpater noster By dyrck van holten canonick tot
dordrecht.
Onbekend. Kan na 1540 gedrukt zijn. Niet bij Tapper.
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Register
Almanach ende prenosticatie vanden iaer (32?). 35.
Articulen vanden payse... binnen Camerick. 1.
Bedencken, Christ(l)ech, vp Iudas. 38.
Besceyt, Warachtich, hoe die chrysluyden... die stadt van Roemen beroeft
hebben. 43.
Besterein(?) boeck. 50.
Bewys, Redelick, der dolingen toe gescreuen ses prochianen der luttersche
secten, enz. 17.
Birckenmeyer, Georgius. 10.
Blomme, Ia. Peter. 18.
Bodenstein, zie Carlstadt.
Boexken, Zeer excellent, vander bichten, enz. 16.
Boexken hoe dat men die kinderen leeren sal, enz. 2.
Calengier, Der Schaepherders. 41.
Carlstadt, Andreas (Bodenstein). 3.
Chronyck van Hollant, Zelant ende Vrieslandt. 36.
Cronike van Brabandt. 37.
Divisiekroniek. 36.
Expositie, Costelycke, vp dat magnificat. 15.
Faber, Johannes (Heigerlin). 6.
Godt, Vanden olden ende neuwe. 30.
Gretzinger, Benedictus. 8.
Handeling, Die rechte, vander ouerheit. 49.
Handtuesten van Carmerlant. 45.
Heigerlin, zie Faber.
Historie van die vier hemskinder. 39.
Hoemen christelycke rou draegen sal, enz. 19.
Holten, Dyrck van. 51.
Huberinus, Caspar. 10.
Instructie van die camer vanden houe van Hollant, Zeelant ende Vrieslandt.
48.
Justinianus, Instituten ende oerspronck der keyserlycken rechten. 46.
Kirchemeier, zie Birckenmeyer.
Kuer van Zeelandt. 47.
Leker bibel, Der. 24.
Lunenburch, Vorst van. 44.
Luther, Martinus. 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, (15?), 23, 25, 27, 29, 31, 33, (38?, 49?).
Melanchthon, Philippus. 20.
Menschen leeren, Van, van cloester leuen ende gheestelicke staet. 28.
Moderatie vanden stapel van Dordrecht. 34.
Murner, Thomas. 46.
Onderwisinge, Schoen, hoe die alders hoer kynderen... sullen leeren, enz. 24.
Onderwysinge (Gulden) omme te andtwoerden vp alle punten, enz. 11.
Oudermaerck (Oudermerck), Martyn. 4.
Pronosticatie, Vreemde ende seer wonderlike, ende prophetien. 42.
Psalmen, Seuen, gecolligeert vuyt den sauter. 22.
Regius, Urbanus. 32.
Remedie voer die nieuwe crancheyt. 44.
Reyse van Calcuten (van Lissebone). 40.
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Seindtbrief, Kostelyck, aen een religuse gesonden, enz. 18.
Summa der godliker scriftueren. 21.
Testament, N. 26.
Turzo, Johannes. 19.

's-Gravenhage, Juni 1951.
M.E. KRONENBERG.
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Tilburgs kleingoed
I
Een onbekende uitgave van een gedicht van Erasmus
Tussen de bladen 19 en 20 van het Algemene Schepenprotocol R.292 (1545) der
heerlijkheid Tilburg en Goirle (Oud-Archief der gemeente Tilburg) ligt een stukje
papier van 93/98 mm hoogte bij 142 mm breedte. Van het watermerk, dat een
klimmend leeuwtje moet hebben voorgesteld, is zoveel weggesneden, dat alleen
de twee achterpoten nog zichtbaar zijn. Op de achterzijde is de minuut geschreven
ener schepenacte van 26 Sept. 1545 door de hand van de toenmalige secretaris
Mr. Laureys Zwijsen; de tekst ervan is nog voortgezet op de rechtermargo van de
voorzijde. Wat de voorzijde van het fragment overigens behelst (de beschreven
rechtermargo is namelijk niet mede gefotografeerd) kan de lezer zien op bijgaande
reproductie.
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Men heeft te doen met de bovenhelft van het titelblad van een drukwerk uit het begin
der zestiende eeuw. De titel luidt:
● Philippi Beroaldi Bononien(sis) Carme(n)/
lugubre de dominice passionis die./
● Erasmi Roterodami Theologi Expos-/
tulatio Jesu cum homine suapte culpa/
pereunte./

Daaronder is een houtsnede zichtbaar, half weggesneden, nog metend 35/38 mm
hoogte bij 70 mm breedte. Voorgesteld is Christus aan het Kruis. Ter linkerzijde Sint
Jan Apostel, Maria en daarachter een tweetal andere heilige vrouwen. Aan de
rechterzijde de hoofdman en enige andere mannelijke personen. De hoofdman richt
de wijsvinger naar de Gekruisigde. Op een banderol is zijn bekende uitroep te lezen:
Vere filius dei erat ille.
Een dergelijke houtsnede is gebruikt door tal van Nederlandse drukkers uit het
eerste kwart der zestiende eeuw. In Nijhoff's Art typographique zijn er heel wat
voorbeelden van te vinden; zie: Henr. Eckert van Homberch, Antwerpen
c.1505(NAT.VII.22; uit NK.622); Jan van Ghelen, Antwerpen (1524) (NAT.I.2; uit
NK.376); Claes de Grave, Antwerpen 1520 (NAT.X.21; uit NK.1425); Mich. Hillen
van Hoochstraten, Antwerpen c.1519 (NAT.XXI.92; uit NK.1823); Thomas van der
Noot te Antwerpen c.1507 (NAT.I.3; uit NK.1003); Laurens Hayen, 's Hertogenbosch
c.1510 (NAT.IV.19; uit NK.719). Het is de gewone houtsnede uit de
Delbecq-Schreiber-Passiereeks, die voor zover bekend het eerst verscheen in 1500
1)
bij Adriaen van Berghen te Antwerpen .
Al deze gereproduceerde voorbeelden vertonen onderling kleine verschillen, zo
kleine, dat ze slechts met moeite zijn aan te wijzen. Alleen L. Hayen gebruikte een
vrij sterk afwijkende houtsnede: de kruisbalk is er niet gevlamd, de kraag van de
voorste persoon rechts heeft geen schaduwarcering (verschil in gelaat vindt men
bij alle!). Deze zelfde houtsnede is ook door Willem Vorsterman gebruikt; zie
voorbeelden bij NK.2716 en 3055.
De houtsnede op het titelblad van het Tilburgse fragment

1)

Het enige bekende exemplaar van deze druk is (of was?) in het bezit van Paul Heitz te
Straatsburg, die er in 1932 een facsimile-uitgave van bezorgde. Over de
Delbecq-Schreiber-Passie raadplege men: A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les
anciens Pays-Bas, II (Paris 1934), pp. 14 ss.
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vertoont dezelfde afwijkingen als die van Hayen en Vorsterman. Zelfs kan men er
dezelfde breuk in opmerken, die ook de reproductie NAT.Hayen.IV.19 heeft. Met
grote waarschijnlijkheid is dus Hayen of anders Vorsterman als drukker aan te
wijzen.
Het octavo-drukje van zeer bescheiden omvang bevatte niet meer dan twee
gedichten rakende de Passie, het ene van Philippus Beroaldus (1453-1505), het
andere van Desiderius Erasmus (1467-1536), welke twee gedichten tesamen het
bestek van een katern druks niet overschrijden. Van enige uitgave, waarin de beide
gedichten tesamen voorkomen, is in de bestaande bibliographische hulpmiddelen
geen melding te vinden.
Nemen wij nogmaals het fragment ter hand, dan zien wij daarop tussen titel en
houtsnede geschreven met inkt in cursieve letter: lux affulsit/ dicitur qua (n) do melior
rei spes ceperit ostendi/. De hand, die deze spreuk aanbracht, is niet dezelfde als
die, welke op de achterzijde de minuut ener acte schreef. Zij is identiek met de hand,
die de Tilburgse schepenprotocollen van de jaren 1507-1519 schreef, in welke jaren
het secretariaat werd waargenomen door een zekere Adriaan Buckincx, ook wel
genoemd Aert Backinck. Omdat het verschijnen van deze hand in de
schepenprotocollen samenvalt met de duur van Adriaan Buckincx' secretariaat, mag
met waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat Adriaan Buckincx zelf zijn
protocollen mundeerde en het munderen niet overliet aan een klerk, zoals een van
zijn opvolgers, de reeds genoemde Mr. Laureys Zwijsen, wel heeft gedaan.
Buckincx of Backinck is de toenaam van een der vele takken van het zeer oude
1)
riddermatige geslacht Back, dat al rond 1300 in en rond Tilburg wordt aangetroffen .
Adriaan was de zoon van een Peter; hij trad vóór 1504 in het huwelijk met Margriet,
r

dochter van Peter Crillaerts (GA Tilburg, R.257, fol. 17 ), woonde aan de Heuvel en
overleed in 1529 of 1530. Van zijn kinderen zijn te noemen een Heysken, die in het
huwelijk trad met Peter van Dooren, en een zoon Willem, die te Leuven studeerde
2)
en priester werd .

1)
2)

Slechts enkele takken van dit geslacht (niet deze) zijn beschreven bij: Th.A. Boeree, De
kroniek van het geslacht Backx. Een episode uit de strijd tegen Spanje. Wageningen 1943.
Onder het rectoraat van Adam Bogaerts, dat eind Augustus 1524 aanving en reglementair
een half jaar duurde, werd te Leuven ingeschreven: Wilhelmus filius Adriani Buckincx de
Tilborch. Castrensis dives. (Algemeen Rijksarchief Brussel, Fonds. Univ. Leuven, Invent. De
Vocht, no. 23, fol. 322). Aldus vriendelijke mededeling van Dr. N. Schillings, die belast is met
de uitgave van het derde deel der Leuvense universiteitsmatricula.
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Indien de hand, die de spreuk op het titelblad schreef, werkelijk die van Adriaan
Buckincx is, kan deze persoon het drukje reeds in zijn bezit hebben gehad tijdens
zijn secretariaat, d.w.z. in de jaren 1507-1519. Het is echter, gezien de gebruiken
bij de toenmalige administratie, mogelijk, dat Buckincx na beëindiging van zijn
ambtsperiode de door hem gehouden protocollen nog enige tijd onder zich heeft
gehouden, zodat het fragment nà 1519 door hem daarin zou kunnen zijn gelegd.
Als oudste bewaarde druk van de 45 disticha (90 versregels) tellende Expostulatio
1)
van Erasmus geldt die in De ratione studii van 1512 . In rudimentaire vorm, 14
disticha of 28 versregels omvattend, bestond het gedicht al in 1499. Onder de titel
Contestatio Salvatoris ad hominem sua culpa pereuntem werd het door de dichter
zelf afgeschreven in een bundel, die hij in het najaar van 1499 op verzoek van
2)
Thomas Morus voor de Engelse koningskinderen samenstelde .

II
Het drukkersgeslacht Hertshoren (Cervicornus)
Van de Keulse typograaf Eucharius Cervicornus (Hirtzhorn) zijn drukken bekend uit
3)
de jaren 1516-1547 . Tijdelijk had deze Eucharius filialen in Marburg (1535-1538)
en in Koblenz (1547). Volgens M. Boas zou de valse naam Dionysius Cato door
4)
hem in de wereld zijn gebracht .
Eucharius werd in de zaak opgevolgd door zijn zoon Godfried.

1)

2)
3)

4)

G. de Vreese, Bibliotheca Erasmiana Rotterdamensis (Rotterdam 1936-41), p. 110 (Carmina,
no. 5). F. Kossmann, Overzicht van de werken en uitgaven van Des. Erasmus, blz. 26.
De tekst van de Expostulatio is te vinden in de uitgave van de Opera omnia, V (Lugduni
Batavorum 1704) 1319-1320. De aanhef luidt: Cum mihi sint uni bona.
Londen, British Museum, MS. Egerton 1651. Tekst bij: W.K. Ferguson, Des. Erasmi opuscula
(1933), p. 30.
Panzer kent Cervicornus-drukken van 1517-1536. Otto Zaretzky, die een handschriftelijke
lijst der Cervicornus-drukken, berustend in het stadsarchief van Keulen, tot zijn beschikking
had, geeft de jaartallen 1516 en 1547 als tijdsgrenzen van Eucharius' drukkersactiviteit in:
Paul Heitz, Die Koelner Buechermarken bis Anfang des XVII. Jahrhunderts (Straszburg 1898),
Ss. XXIII-XXIV, waar hij ook verdere bijzonderheden mededeelt.
Het Boek, XVII, 14-18.
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1)

Zaretzky vermeldt daarvan drukken uit de jaren 1553, 1562-1566 en 1577 , en weet
bovendien te vermelden, dat hij wegens het drukken van een ketters geschrift in
1554 met de kerker kennis maakte en dat weinige jaren later zijn nog niet voltooide
oplage van een Nederlandse vertaling van Luther's Bijbelversie door de Keulse
stadsraad werd verbeurd verklaard.
De mededelingen van Zaretzky zijn vatbaar voor ingrijpende verbetering. Vooreerst
is de Godfried van 1553 een andere dan die van 1562-66 en 1577: de eerste was
een zoon, de tweede een kleinzoon van Eucharius. Verder is het twijfelachtig of de
drukkerij der Hertshoren's van Eucharius' dood tot 1577 zonder onderbreking in
Keulen gevestigd bleef. Tenslotte blijkt, dat het bedrijf van het begin af relaties met
Antwerpse kringen had, welke relaties bij het opvolgen der drie verschillende
generaties in stand bleven.
Ten bewijze dienen enige sprokkels uit Antwerpse en Tilburgse archiefprotocollen,
die hier in chronologische orde mogen volgen.
In het Tilburgse Algemene Schepenprotocol van 1557 (Gemeente-archief van
r

Tilburg, R.303,fol.27 ) leest men:
‘Anneken Boons Adriaens dochtere wittige huysvrouwe van Jannen
Pellerincx schilder ende ingesetene poirtere t'Antwerpen doer crachte
van procuratien hoer Anneken voers. vanden voers. Jannen hoeren man
gegeven ende verleendt gelijck dat bij besegelde brieven metten zegelen
ten saecken der voers. stadt van Antwerpen was blijckende, cum tutore
etc., voor een zevende gedeelt;
ende Godevaert Hertshoren boeckdrucker tot Antwerpen weduwaer wijlen
Apollonie sijner huysvrouwen doen sij leefde dochter wijlen Mathijs Boelen
daer moeder aff was Mariken Boons oeck Adriaens dochtere voer hem
selven ende oeck voer sijne twee kinderen oft dochteren bij de voers.
Apollonien verweckt, daer hij hem sterck voer maeckten ende geloofden;
ende noch die selve Godevaert voers. doer crachte van procuratien hem
hier op gegeven ende verleendt voer Daviden Boelen ende Helias Boelen
der voers. Apollonien wettigen broederen, voer Mariken Boelen met
Bernarde van Kes-

1)

1562-1564 volgens Zaretzky, o.c., S. XXIV, doch Heitz in hetzelfde werk, S. XLIII, geeft
1562-1566.
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sel hoeren man ende mombaer, ende voer Ontcommer Boelen met Aerden
die Bije timmerman hoeren wittigen manne ende mombaer, beyde
gesusteren der voers. Apollonien ende der voers. twee gebroederen, daer
hij Godevaert voers. oeck doer crachte van sijnder procuratien voers.
voer notario als namentlijck Zegeren Tshertogen residerende binnen der
stadt van Antwerpen ende zekeren getuygen gepasseert blijckende tselve
bijden instrumente daer off sijnde, hem sterck voer maeckten ende
geloofden oeck voer een zevende gedeelte inde naebescreven renthen
ende penningen hen respective achtergelaten ende verstorven van wijlen
heeren Janne Boons hoeren bruedere oom ende behoude oom, als te
weten..... Actum XX nov. 1557.
Item Jan zoone Jans van Dongen in presentie vanden voers. Jan van
Dongen sijnen vader dien die voers. Jan van Dongen verweckt ende
vercregen hadde in wittigen bedde bij wilner Josijne Boons sijnder
huysvrouwen dochter wijlen Adriaens Boons heeft oeck een zevende
gedeelt inde naebescreven renthen ende penningen hem achtergelaten
ende verstorven van wijlen heeren Jannen Boons priester sijnen oom etc.
prout in contractu isto Anneken Boons ende Godevaert Hertshoren elck
gedaen hebben, wittelijcken ende erffelijcken vercoft overgegeven etc.
Cornelissen Claessen ende Henricken Laureys zoen.... Actum die Iovis
a

o

o

XIIII aprilis post pascha a LVIII ’. (deze alinea als kanttekening van
dezelfde hand als de voorgaande acte).
Blijkens deze acten was Godevaert (=Godfried) Hertshoren in November 1557 niet
te Keulen woonachtig, maar ingezeten poorter van Antwerpen. De qualificatie
‘poirtere’ is hier wel een ietsje voorbarig, want uit het Poortersboek der stad
Antwerpen blijkt, dat Godevaert Hertshoren, geboren te Keulen, Euchariuszoon,
pas op 4 Maart 1557 (1558 n.st.) het poorterschap van de Scheldestad verwierf.
Maar jong was de band, die Godevaert aan Antwerpen bond, in 1557 toch niet meer.
Hij was toen reeds weduwnaar van Apollonia Boelen, dochter van Mathijs Boelen
en Marieke Boons. Het geslacht Boons, waartoe Marieke behoorde, woonde
verspreid over Turnhout, Loenhout, Beerse (bij Turnhout) en Tilburg, zoals uit een
tweede, hieronder weer te geven erfregeling zal blijken. Een of meer takken ervan
zullen ook in Antwerpen hebben gewoond; misschien behoorde daartoe Jan Boon,
de kerk-
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1)

meester van St. Andries, als zodanig vermeld in 1549/50 en vóór 1577 overleden .
Uit een en ander volgt, dat Godevaert Sr al tijdens het leven van zijn vader
Eucharius, die kort na 1547 overleed, in Antwerpen of in de omgeving daarvan moet
hebben verkeerd, waar hij zich een echtgenote zocht. Wellicht fungeerde hij in
Antwerpen als factor van zijn vader. Voor de verspreiding van het ketterse boek van
Keulen naar Antwerpen - en wie weet: van Antwerpen naar Keulen - kan dit niet
zonder belang zijn geweest. Opmerkelijk is ook, dat de uitverkoren bruid een nicht
2)
was van een priester te Tilburg en dat, naar het schijnt, haar geslacht eerder
thuishoorde in de Kempen dan in de stad Antwerpen zelf. Onwillekeurig vraagt men
zich af, of Godevaert Sr, al boekwinkel houdend in Antwerpen voor rekening van
zijn vader, zo tussendoor niet eens het omliggend platteland bereisde om afzet te
vinden, op welke reizen hij dan in Turnhout, Tilburg of omgeving zijn vrouw zou
hebben leren kennen. Een en ander naar de zeden van de toenmalige cremers, die
des winters hun winkel in de stad dreven, maar 's zomers ‘den boer op gingen’. Een
heeroom in de familie was daarbij een uitstekende introductie!
Uit de bewoordingen der gereproduceerde acte van 1557 is af te leiden, dat
Godevaert Sr bij Apollonia Boelen niet meer dan twee kinderen won en dan nog
slechts dochters, die beide in dat jaar nog minderjarig waren. Godevaert's vestiging
in Brabant moet dan ook op zijn laatst dateren uit de jaren 1530-1540, juist de
bloeijaren van het Keulse bedrijf, toen Eucharius zijn vleugels wijder uitsloeg door
o.a. een filiaal in Marburg te openen. Of dateert zij wellicht van nog vroeger?
Godevaert Sr was in ieder geval geen jonggezel meer, toen hij Apollonia leerde
kennen; immers zijn zoon en opvolger Godevaert Jr moet een zoon geweest zijn
uit een vroeger huwelijk, waarschijnlijk eveneens met een Brabantse gesloten.
Als dan kort na 1547 Godevaert Sr de drukkerij van zijn overleden vader Eucharius
in Keulen gaat overnemen, zal dat slechts voor korte duur zijn. In 1554 werd hij,
zoals gezegd, gekerkerd

1)
2)

Antwerpsch Archievenblad, I, 85.
Blijkens een acte van 8 Jan. 1551 (1552 n.st.) in het Algemene Schepenprotocol van Tilburg
R.296 (1550), fol. 41v woonde de priester Jan Boons toen achter den Hoevel omtrent de
v

r

Molenstraet. Hij had dit domicilie al in 1536 (ibid. R.283, fol. 18 -19 ). Denkelijk is hij identiek
met de Johannes Boens, die vóór 1570 pastoor was van Enschot, een bijkerk van Tilburg;
vgl. G. Coeverincx, Analecta, I, 135.
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wegens het drukken van ketterse boeken en reeds in 1557 vinden wij hem als
ingezetene van Antwerpen, waarheen hij blijkbaar kort na de onaangename ervaring
van 1554 de wijk genomen had. In geen enkele Antwerpse acte heet hij boekdrukker,
maar zelf durft hij dit beroep wel op te geven, als hij in 1557 voor de Tilburgse
vierschaar verschijnt. Zijn ‘ketterse reuk’ was blijkbaar niet sterk genoeg om tot in
Tilburg door te dringen. Ook in Antwerpen zelf zal hij zich veilig hebben kunnen
voelen, al was daar misschien wat meer omzichtigheid geboden dan op het
platteland. De toenmalige stadssecretaris Jacob van Wesenbeke en diens broer
Philips, die, gelijk wij nog zullen zien, met het huis Hertshoren zakelijke relaties
onderhield, zullen wel hebben gezorgd, dat aan Godevaert Sr in Antwerpen niets
ernstigs in de weg werd gelegd.
Of Godevaert Sr in Antwerpen nog heeft gedrukt? Officieel waarschijnlijk niet,
want hij stond er niet als drukker ingeschreven. Maar misschien clandestien of in
stille vennootschap? Waarom zou hij in Tilburg het beroep van boekdrukker hebben
opgegeven, als hij geen boeken meer produceerde? Intussen, de eerste Antwerpse
druk van Godevaert Sr moet altijd nog gevonden worden.
In ieder geval kan Godevaert's drukkersactiviteit in Antwerpen na 1554 niet van
grote betekenis zijn geweest, want, anders dan men tot nu toe meende, blijkt de
man nog vóór 1560 te zijn overleden. Blijkens een losse acte van 13 Febr. 1559
(1560 n.st.), liggend bij fol. 62b van het Algemene Schepenprotocol R.305 van
Tilburg, verschenen de diverse Boons of Boonaerten - en nu worden hun
woonplaatsen genoemd: Antwerpen, Turnhout, Beersse, Loenhout en Tilburg - toen
nog eens voor de Tilburgse vierschaar om een nalatenschap te incasseren, ditmaal
die van wijlen Adriaan, natuurlijke zoon van wijlen heer Jan Boons priester. Nu
echter was Godevaert Sr niet meer van de partij; voor zijn kinderen traden op:
‘David soen wilner Mathijs Boelen daer moeder aff was Marye Boonaerten
ende Bernard van Kessele als mombaer ende toesiender vande
ombeiaerde kynderen wilner Goiaerts Hertshoren die hij vercregen hadde
by Apollonien zyn huysvrouw dochter wilner Mathijs Boelen voers....’.
Het is dus wel zeker, dat de Godevaert Hertshoren Jr, die na
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1560 in Keulen drukte, niet identiek is met de Godevaert Sr, die daar in 1554 met
de kerker kennis maakte en vervolgens naar Antwerpen uitweek. Denkelijk was
deze Godevaert Jr een zoon uit het eerste (niet uit het tweede) huwelijk van
Godevaert Sr.
Ook Godevaert Jr huwde met een Brabantse, nl. met Cunera van den Dijcke uit
Antwerpen, weduwe van Nycolaus Ryt, zo bericht het Antwerpse Schepenregister
r

334 (1573) fol. 342 in een acte van 20 April 1573, waarin hij optreedt voor de
1)
minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw . Blijkbaar had Godevaert
Jr indertijd bij zijn vader Godevaert Sr in Antwerpen verbleven; denkelijk was hij er
opgevoed; mogelijk zelfs geboren. In ieder geval was ook Godevaert Jr in Antwerpen
en omgeving zo goed thuis, dat hij er zich, gelijk zijn vader dat vroeger had gedaan,
een levensgezellin zocht. Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat de zoon daar in
het bedrijf van zijn vader heeft gewerkt, en eventueel als Antwerpse factor van zijn
vader is opgetreden voor de korte tijd, dat deze in Keulen kon werken.
Tegen 1560 erfgenaam van zijn vader geworden, spoedde Godevaert Jr zich, het
grootvaderlijk bedrijf in Keulen voort te zetten of te herstellen. In 1562-1566 liet hij
daar drukken verschijnen. Antwerpen was een van zijn belangrijkste afnemers,
hetgeen wel genoegzaam hieruit blijkt, dat hij Philips van Wesenbeke, broer van de
Antwerpse stadssecretaris, als zijn factor engageerde. Dit feit komen we te weten
uit het Keulse raadsprotocol van 14 Aug. 1566, waarin een affaire staat aangetekend,
die voor Godevaert Hertshoren Jr (hier Gotfrid Hirtzhorn geheten) kwalijke gevolgen
2)
had .

1)

Voor de mededeling der Antwerpse archiefteksten ben ik dank verschuldigd aan de archivaris
van Antwerpen, Dr Fr. Blockmans. - Ook de Antwerpse familie van Dyck had verbindingen
met Tilburg: Willem van Dyck van Antwerpen, zoon van wijlen Henric van Dijck, was gehuwd
met Engelke dochter van Adriaen Aerts Zwolffs van Tilburg (Gemeentearchief Tilburg,
Algemeen Schepenprotocol R.307,1561, fol. 11v); hij woonde daar zelfs op de Heuvel, waar
r

2)

hij vóór 1577 overleed (ibidem, R.323, 1577, fol. 20 ). - Van Tilburgse-Antwerpse huwelijken
geven de Tilburgse protocollen van die tijd heel wat voorbeelden.
Analyse van dit protocol bij L. Ennen, Geschichte der Stadt Koeln, IV (1875) 721-722. Zaretzky,
die er naar verwijst, heeft dit protocol zeer onnauwkeurig gelezen en weergegeven. Volgens
Zaretzky ging het om een niederdeutsche vertaling van de Luther-Bijbel. Het protocol
daarentegen heeft: in niederlaendischer und brabaentischer Sprache. Zaretzky schrijft de
vertaling aan Philips van Wesenbeke toe, terwijl het protocol Philips slechts kent als de factor,
die de oplage onder zich had genomen. Het feit had niet wenige Jahre spaeter (na 1554)
plaats, gelijk Zaretzky schrijft, maar twaalf jaar later.
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Godevaert Jr had namelijk auf der Burgmauer de Luther-Bijbel heimelijk laten
drukken. Door het stadsbestuur werd een inval met huiszoeking verordend,
inbeslagneming volgde op de voet. De reeds droge vellen lagen in het huis van de
factor Philips van Wesenbeke auf der Bach in balen verpakt. Het waren 1400
exemplaren van de volledige Bijbel tot aan de signaturen Rrr, voorzien van het
schijnadres Frankfort. De 36 balen werden naar het raadhuis gebracht. Tussenkomst
van Lodewijk van Nassau, van August van Saksen en van Mathias van Wesenbeke,
Philips' broer, professor te Jena, kon niet bewerken, dat de pakken vrij werden
gegeven voor export naar Antwerpen.
Antwerpen heeft de vervolgde drukker geen blijvende wijkplaats meer kunnen
bieden. Bij de nadering van Alva in 1567 moest de Antwerpse
stadssecretaris-pensionaris Jacob van Wesenbeke met vele anderen - waaronder
de Prins van Oranje - vluchten naar Duitsland. Godevaert Jr moet elders een
heenkomen hebben gezocht. Een spoor wijst naar Herborn, waar in 1571 een
1)
drukker Cervicorn wordt gesignaleerd .
Nadat in 1572 de opstand onder Oranje een succes was geworden, kwamen de
zaken er beter voor te staan. In 1573, op 20 April, durft Godevaert Jr persoonlijk
voor de vierschaar in Antwerpen te verschijnen om familiezaken te regelen, gelijk
wij hebben gezien. In 1577 drukt hij weer in Keulen. Na dat jaar komt zijn naam
nergens meer voor.
Verscheen Godevaert Jr op 20 April 1573 nog persoonlijk in Antwerpen voor het
regelen van familiezaken, weinige weken later liet hij zich voor een zelfde doel daar
vertegenwoordigen door een gemachtigde, waaruit wel blijkt, dat hij weer definitief
in Keulen was gevestigd. Volgens het Antwerpse schepenregister 335 (1573) fol.
r

49 verkocht hij te Antwerpen op 4 Juni 1573 door middel van een gemachtigde,
2)
Jan van Kessel , een rente voor de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw.
De machtiging ten name van Jan van Kessel is gepasseerd te Keulen op 20 Mei
1573. Interessant is, dat de acte van 4 Juni 1573 de eerste Ant-

1)
2)

Zaretzky in: Heitz, o.c., S.XXIV Bem. 17.
Deze Jan van Kessel is wel een familielid (zoon?) van de Bernard van Kessel, echtgenoot
van Marike Boelen, namens wie Godevaert Sr Hertshoren op 20 Nov. 1557 te Tilburg optrad.
Is hij wellicht verwant aan de Bossche lakenkoopman Jan van Kessel, die niet alleen in
Antwerpen, maar ook in Engeland laken en wol verhandelde blijkens H.J. Smit, Bronnen tot
de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, I, 1, blz. 270 n. 1, 271
n.? en aan de gelijknamige schout van Boxtel?
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werpse acte is, waarin de naam in enigszins Duits getinte spelling staat geschreven,
wel naar het voorbeeld van de in Keulen opgestelde procuratieacte: Godart Hirtzhorn.
Het is tevens de laatste Antwerpse acte, waarin een Hertshoren voorkomt.
Ik hoop te hebben aangetoond, dat het Keulse drukkersgeslacht Cervicornus niet
twee, maar drie geslachten heeft gebloeid en dat elk van de drie generaties zeer
innige betrekkingen met Antwerpen en Brabant heeft onderhouden: elk had een
Antwerpse factor, de twee eerste zelfs in de persoon van de oudste zoon. De twee
eerste factors (zoons, later hoofden van het bedrijf) trouwden beiden met een
Brabantse; de derde factor was niemand minder dan Philips van Wesenbeke, broer
van de bekende stadspensionaris van Antwerpen, die zich zou ontpoppen als de
stille, maar bekwame ‘manager’ van de Prins van Oranje.
Naar mijn mening is hiermede het onderwerp niet afgehandeld, maar eerder in
een nieuw stadium van onderzoek gebracht, waarvan de voortzetting aan meer ter
zake kundigen moge worden overgelaten. Met name zou moeten worden nagegaan,
of er onder de Keulse impressa der Cervicorni geen gefingeerde zijn en of er in
verband met de Cervicorni niet een en ander zou zijn toe te voegen aan Weller's
1)
lijst van schijnadressen? Speciaal de Cervicornus-drukken van vóór 1567 zouden
in dit punt moeten worden onderzocht, omdat het in die jaren in Antwerpen nog
veilig was.
Het blijkt uit de opgaven bij Zaretzky-Heitz niet, of de Cervicornus-impressa van
1562-1566 een plaatsnaam bevatten. Het merk van Godfried Jr, dat Heitz onder
no. 90 afbeeldt, bevat het monogram G.H. en mist iedere plaatsaanduiding. Zo'n
merk kan ook buiten Keulen (b.v. in Antwerpen!) zijn gebruikt.
De derde factor, Philips van Wesenbeke, had in 1566 een huis in Keulen, maar
zijn twee voorgangers waren in Antwerpen zelf gevestigd. Het is dan ook niet
ondenkbaar, dat de drukkersactiviteit der Cervicorni twee centra heeft gehad:
Antwerpen en Keulen.
P.C. BOEREN.

1)

E. Weller, Die falschen und fingirten Druckorte. Leipzig 1858.
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Dirck Martens van Aalst en Servaes van Sassen
I. Het geboortejaar van Dirck Martens
Over het lange leven van Dirck Martens, een der eerste drukkers in de Zuidelijke
Nederlanden, zo hij niet de allereerste is geweest, zijn we slecht ingelicht. Tot de
schaarse gegevens waarover we beschikken behoort de inscriptie die men thans
nog aantreft in een zijkapel der St. Martinuskerk te Aalst. Deze inscriptie op Martens'
o

c

1)

grafzerk vermeldt dat ‘HY STERF A. XV XXXIIII DE XXVIII DACH IN MAIE.’
Een tweede, maar minder exact gegeven bezitten we in een grafdicht dat Erasmus
voor zijn oude vriend schreef en dat overgeleverd is in de verschillende werken die
2)
Martens behandelen . Het bestaat uit elegische disticha en luidt:
Hic Theodoricus jaceo, prognatus Alosto;
Ars erat impressis scripta referre typis.
Fratribus, uxori, soboli notisque superstes,
Octavam vegetus praeterii decadem.
Anchora sacra manet, gratae notissima pubi.
3)
Christe, precor, nunc sis anchora sacra mihi.

Er is geen enkele reden om Erasmus' auteurschap t.a.v. dit gedichtje te bestrijden,
niettemin heeft tot nog toe de volledige zekerheid ontbroken dat Erasmus de dichter
was. In geen enkele uitgave van zijn werken kwam het voor; de bronzen plaat waarop
het grafdicht gegraveerd was en die zich oorspronkelijk in de nabij-

1)

2)

3)

Zie o.m. A.F. van Iseghem, Biographie de Thierry Martens d'Alost. Malines-Alost, 1852, p.
167; P. Lambinet, Recherches historiques, littéraires et critiques sur l'origine de l'imprimerie;...
Bruxelles, [1799], p. 326.
Sweertius, Athenae Belgicae. Antw. 1627, p. 686/7; Prosper Marchand, Dict. Histor., art.
Martens; J. De Gand, Recherches hist. et crit. sur la vie et les éd. de Thierry Martens, Alost,
1845, p. 10; P.C. van der Meersch, Recherches sur la vie et les travaux des impr. Belges et
Néerlandais. Gand-Paris, 1850. t. I p. 82; van Iseghem, op. cit. p. 167-169; J.W. Holtrop,
Thierry Martens d'Alost, La Haye, 1867, p. 11; Biographie Nationale, t. XIII, art. Martens d.
Paul Bergmans.
Er wordt nog een variant overgeleverd die metrisch minder juist is en die hier onbesproken
blijft, evenals een kleine afwijking bij Sweertius.
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heid van de zerk bevonden moet hebben is sedert lang verdwenen.
In dit epitaphium worden we dus opmerkzaam gemaakt op de laatste rustplaats
van Dirck Martens, de uit Aalst geboortige boekdrukker (r. 1-2) die ons vertelt dat
hij zijn broeders, echtgenote, nakroost en bekenden overleefd heeft (r. 3), die
zinspeelt op het anker dat als zijn drukkersmerk vermaard is bij het dankbare
1)
(na)geslacht (r. 5) terwijl hij tevens hoopt dat hij thans in Christus zijn ‘heilig anker’
zal vinden (r. 6).
De belangrijkste regel bewaarden we voor het laatst:
(r. 4) ‘Octavam vegetus praeterii decadem’, ‘het achtste tiental mijner levensjaren
heb ik in goede gezondheid zien verstrijken’. Deze mededeling geeft ons enige
houvast voor het bepalen van Martens' geboortejaar, maar niet voldoende. Had
Martens toen hij stierf juist de 80-jarige leeftijd bereikt of wilde Erasmus alleen maar
aangeven dat zijn leeftijd ergens tussen de 80 en 90 lag? Wanneer men slechts
deze tekst voor ogen heeft lijkt de eerste interpretatie de meest juiste, maar indien
Martens niet ouder werd dan tachtig jaar viel, als men uitgaat van 1534 als sterfjaar,
zijn geboortejaar in 1453 of 1454. In dat geval moet hij wel heel jong geweest zijn
toen hij zijn eerste drukken deed verschijnen, of men die nu in 1473 wenst te stellen
of een jaar later. En het wordt er niet beter op indien men bedenkt dat hij, voordat
hij zich te Aalst als drukker vestigde, nog een studiereis naar Italië gemaakt moet
hebben. En zijn verblijf daar moet toch beslist enkele jaren geduurd hebben want
Martens moet er het vak van de grond af hebben geleerd. Deze moeilijkheid is tot
nog toe nooit bevredigend opgelost; de resultaten van allerlei passen en meten met
jaartallen verschillen onderling nogal en de uitersten vindt men bij Holtrop: ‘Martens
n'a pas atteint sa 81e année’ - en bij van Iseghem, die aanneemt dat Martens wel
niet ouder geworden zal zijn dan 84, maar toch ook de theoretische mogelijkheid
2)
openlaat dat hij 86 of 87 is geworden . Eenvoudigheidshalve wordt ondertussen
Martens' geboortejaar meestal aangegeven met ‘omstreeks 1450’.
Al deze complicaties worden opgelost door een kleine verrassing

1)

2)

Vgl. Er. Ad., L.B. 1703, 25: Sacram ancoram solvere.... Translatum a nautis, qui maximam
ac validissimam ancoram sacram vocant, eamque tum demum mittunt, cum extremo laborant
discrimine....
De verschillende opinies vindt men bijeen in Holtrop, op. cit. p. 21/3.
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in de vorm van een brief van Conrad Goclenius aan Erasmus, gedateerd Leuven,
N o v e m b e r 1 5 2 7 en door Allen gepubliceerd naar een hs dat zich te Bazel
1)
bevindt . Conrad Goclenius (1489-1539) behoorde evenals Martens tot de Leuvense
humanistenkring, van 1519 tot aan zijn dood doceerde hij Latijn aan Busleiden's
Collegium Trilingue en zijn vriendschap met Erasmus dateert van hetzelfde jaar
2)
1519 . Uit zijn brief zijn de regels 67 t.e.m. 84 voor ons van belang en de passage
is aardig genoeg om in haar geheel weergegeven te worden:
‘Dirck van Aalst betuigt zijn uitbundige dank voor het grafdicht. Hij is enkele
maanden zeer ernstig lijdende geweest aan podagra en aan een euvel aan de
handen, ja, het scheen dat hij van geen enkel soort kwaal vrij was, alleen van het
3)
tongeuvel had hij geen last . Maar - door een vriendelijkheid van het lot, of het moest
gebeurd zijn dank zij Uw goede genius - bracht dat wat gewoonlijk onheil voorspelt
en schadelijk is voor anderen aan Dirck een allergelukkigst teken. Want zodra aan
hem bij zijn leven, of liever reeds op zijn sterfbed, het door U vervaardigde grafdicht
gebracht was, is hij zo geheel en al in beslag genomen door de vreugde, dat er
geen plaatsje meer over was voor de podagra en wat daar zo verder aan kwaaltjes
bij hoort. In het grafdicht heeft hij echter, hoewel Gij de dichter zijt, toch één
vergissing opgemerkt, namelijk dat hij al de zijnen nog niet overleefd heeft omdat
hij nog een dochter of kleindochter heeft, een kloosterlinge te Aalst. In Uw gedicht
staat echter:
Fratribus, vxori, soboli notisque superstes

Wat doen we dus? - vroeg ik. Wilt ge dat ik aan Erasmus schrijf en hem vraag deze
zo ernstige dwaling te herstellen? - Dat is helemaal niet nodig, - zei hij, want de tijd
zal dat wel corrigeren. Ik twijfel er namelijk niet aan of ik zal langer leven dan zij; zo
vat ik Erasmus' teken op en zo aanvaard ik het. - Op die manier zijn door een
grafdicht gezondheid en goede hoop aan Dirck teruggeschonken’.
De grote verering voor Erasmus die spreekt uit deze gemoedelijke schildering
van de invalide, praatzieke oude heer is

1)
2)
3)

P.S. Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterod. tom. VII, nr. 1899.
Vgl. Allen, 1018 en 1209, introd.
In de tekst:.... podagra chiragraque.... glossagram....

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

55
misschien niet eens overdreven voorgesteld. Er zijn meer staaltjes bekend van
Martens' warme genegenheid voor zijn geleerde vriend en zo productieve auteur.
In 1514 haastte hij zich van Leuven naar Antwerpen om Erasmus die, zo vernam
hij, daar op doorreis naar de universiteitsstad vertoefde, te ontmoeten en hem zijn
gastvrijheid aan te bieden. Hij kwam echter onderweg te weten dat Erasmus een
andere route gekozen had en zich niet te Antwerpen, maar reeds te Leuven bevond.
Te voet keerde Martens nog in dezelfde nacht terug om 's ochtends bij aankomst
in Leuven te bemerken dat Erasmus anderhalf uur tevoren alweer verder getrokken
1)
was . En Erasmus zelf vertelt hoe Martens hem in 1518, toen hij ziek en verreisd
uit Bazel te Leuven aankwam, wekenlang liefderijk in zijn huis verpleegde, zich niet
bekommerend om de diagnose der doctoren die de verschijnselen aanvankelijk aan
2)
de pest toeschreven en, de een na de ander, de patient in de steek lieten . Deze
voorvallen behoren tot de traditionele reeks van anecdoten waarvan Martens'
biografen zich veelal bedienen om zijn persoonlijkheid te schetsen. Maar naast
bonhomie, gastvrijheid, vriendentrouw en alle overige goede eigenschappen die
men hem gewoonlijk toekent, schijnt Dirck's karakter ook nog andere trekken
vertoond te hebben: eerlijkheidshalve moeten we, bij al deze gunstige berichten,
3)
toch ook betekenis hechten aan een latere brief van Goclenius aan Erasmus waarin
eerstgenoemde een zekere Jacobus als volgt aanbeveelt: ‘De overbrenger van deze
brief heeft zich gedurende ongeveer tien jaar afgebeuld in dienst van Dirck van
Aalst.... Hij is uitstekend bestand tegen zware arbeid, zelfs tegen scheldpartijen’.
Maar, om tot onze eerste brief terug te keren, wat kunnen we uit de hierboven
aangehaalde passage leren? In de eerste plaats hebben we nu de zekerheid dat
het gedichtje werkelijk van Erasmus' hand is. Vervolgens kunnen we vaststellen dat
de gissingen over Martens' leeftijd die tot nog toe van 1534, 's mans sterfdatum,
uitgingen, onjuist waren. We weten thans dat Erasmus het grafdicht in 1527 schreef,
of, als men het strikt wil nemen, we weten dat het vóór 7 November 1527 te Leuven

1)
2)
3)

Allen, 304, brief van Martinus Dorpius. A. dateert deze brief omstr. Sept. 1514, terwijl v.
Iseghem, op cit. p. 115, de anecdote een jaar later plaatst.
Allen, 867 (Aan Beatus Rhenanus).
Allen, 2352, 14 Juli <1530>.
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ontvangen was. Maar Goclenius schrijft kennelijk alsof Martens' ziekte nog maar
pas achter de rug was. Nu geloof ik niet dat we de historische waarschijnlijkheid
geweld aandoen door aan te nemen dat alles wat hier volgt in hetzelfde jaar 1527
plaats vond: Martens wordt ziek, meent dat zijn einde nadert en verzoekt
(waarschijnlijk via een tussenpersoon) Erasmus om een grafdicht. Aan dat verzoek
liet hij de mededeling toevoegen dat hij thans tachtig jaar oud was, met de bedoeling
dat dit in het gedicht vermeld zou worden. Erasmus kwijt zich van de opdracht en
omdat de goede Martens tenslotte nog in leven was bediende hij zich van een
passepartout formulering die ons nu niet raadselachtig meer hoeft voor te komen:
‘Octavam vegetus praeterii decadem’. Hij verzendt het gedicht uit Bazel naar Leuven
en op 7 November besluit Goclenius de episode met zijn bedankje.
Dus: Martens was tachtig jaar oud in 1527. Hij kan zijn tachtigste verjaardag in
dat jaar maar ook in 1526 gevierd hebben. Zijn geboortejaar kunnen we dus stellen
op 1446/7.
Zonder nu weer een discussie over Martens' verrichtingen vóór het jaar 1474 aan
de orde te willen stellen mogen we toch opmerken dat er thans belangrijk meer
ruimte ontstaat voor een reis naar Italië: en het optreden van een drukker-pionier
van omstreeks 27 jaar vergt ook minder van onze fantasie dan dat van een wiens
leeftijd we slechts met enige kunst en vliegwerk boven de twintig konden uitbrengen.
Men kent de oude polemiek over de vraag of Martens dan wel zijn compagnon(?)
Johannes van Paderborn de eerste drukker in het Belgische land geweest is; in
deze strijdvraag speelde het leeftijdsverschil der rivalen een zekere rol. Ook hier is
dus een correctie op zijn plaats.
Enkele bedenkingen tegen deze conclusie zijn natuurlijk mogelijk maar ik geloof
niet dat ze heel zwaar kunnen wegen. Dat Martens om het grafdicht verzocht zou
hebben staat niet vast, maar het lijkt toch wel bizonder onwaarschijnlijk dat Erasmus
een dergelijke attentie ongevraagd gezonden zou hebben! Hoe dit ook zij, het blijft
slechts een veronderstelling dat Erasmus van Martens' juiste leeftijd op de hoogte
was of op de hoogte gebracht was; het is ook mogelijk dat hij in dezen op zijn
geheugen af moest gaan. Maar àls men op grond hiervan een voorbehoud wil maken
dan kan het toch slechts in deze zin zijn dat men de mogelijkheid openlaat dat
Erasmus' formulering zou kunnen betekenen: ‘Tachtig jaar of ouder’. Aan een
minimum
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leeftijd van 80 jaar in 1527 zouden we moeten vasthouden, Martens zou hoogstens
ouder dan 87 jaar geworden kunnen zijn en de meerdere duidelijkheid die we
verkregen hebben omtrent Martens' vroegste activiteiten zou niet aangetast zijn,
integendeel.
Dan is er nog het woordje ‘vegetus’. ‘In goede gezondheid maakte Martens zijn
acht decaden vol’. Is dat niet in tegenspraak met Goclenius' relaas over de ziekte
van Dirck? Stellig niet: nu Martens begint te sukkelen en Erasmus uit de berichten
de indruk krijgt dat het wel eens spoedig afgelopen zou kunnen zijn behoeft het niet
ongerijmd te klinken als hij vast stelt dat Dirck ‘de tachtig (nog) in goede gezondheid
gehaald heeft’. Zo geïnterpreteerd kan deze bijkomstigheid misschien nog de gronden
versterken om het grafdicht kort na Martens' tachtigste verjaardag te plaatsen en
om, in weerwil van het hierboven overwogen voorbehoud zijn geboortejaar inderdaad
in 1446/7 te stellen.

II. De nalatenschap van Martens
In het eerste gedeelte van dit opstel zagen we hoe Dirck Martens nog bijna zeven
jaar geleefd heeft nadat Erasmus zijn poëtische bijdrage geleverd had tot de
onsterfelijkheid van zijn naam. Maar het pocherijtje dat Goclenius overbriefde heeft
hij niet waar kunnen maken. De ‘filia aut neptis’ - Goclenius had blijkbaar niet al te
aandachtig geluisterd naar het gepraat van de oude -, die ‘monacha Alusti’ was,
heeft hij toch niet overleefd. En dat is ook niet zo heel verwonderlijk want het familielid
in kwestie was nog maar een heel klein meisje toen Dirck haar - wat overmoedig
en ook wel wat onhartelijk - in zijn ambitieuze plannen voor een lang leven betrok.
Het is tenminste allerwaarschijnlijkst dat deze ‘monacha’ dezelfde is als ‘Barbelken
a

a

van der Sassen, weese, f Servaes daer moeder af was Barbara Martens, f
1)
Dierics....’ die blijkens voogdij-papieren in 1535 Dirck's enige, nog minderjarige
2)
erfgename was . We kunnen dus vaststellen dat ‘neptis’ de juiste benaming was
en de aanduiding ‘monacha’ kan hier wel niet veel anders betekenen dan dat het
kind te Aalst in een klooster opgevoed

1)

2)

o

Schepenenboek Aalst, n. 635 fol: 139 v . Zie Leo Crick, Bijdrage tot de levensbeschrijving
van Dirk Martens. In: Annalen van den Oudheidkundigen kring van de stad en het voormalig
Land van Aelst, 9e jaar 1913, I. Overdr. p. 6 n. 5.
In uittreksel bij v. Iseghem, Biogr. de T.M. Suppl., Malines, 1866, p. 11.
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werd. Er waren in die tijd verschillende Aalsterse instellingen die daarvoor in
1)
aanmerking kwamen: de Abdij Ten Roozen, de Grauwe Zusters, het Begijnhof ,
maar misschien verbleef Barbelken wel in het zelfde Wilhelmietenklooster waar haar
grootvader Dirck zijn eerste onderwijs ontvangen had en, na 1529, zijn laatste jaren
sleet. De naam die Barbara en haar moeder droegen vinden we later nog terug in
de familie als blijkens een acte van het jaar 1663 twee nakomelingen van Martens,
de gezusters Barbara en Catharina Tijpoets, een som gelds schenken voor het
zingen van een wekelijkse mis voor ‘laeffenisse vande ziele vande Dierck Mertens....
2)
mitsgaders syne erffgenaemen ende naercommelingen....’ . Er bestond sinds het
einde der 15e eeuw een St. Barbaragilde in Aalst, hoofdzakelijk bestaande uit
pelteniers. Het schijnt tegelijkertijd een rederijkersgilde en een soort geestelijke
broederschap geweest te zijn. Sinds 1487 was er in de hoofdkerk een kapel voor
de H. Barbara. Mag men een verband zien tussen de verering van deze heilige, die
ook gold als doods- en pestpatrones, en de veelvuldige pest-epidemieën die te Aalst
gewoed hebben? In ieder geval is men geneigd om aan te nemen dat Martens'
dochter en kleindochter een goed-Aalsterse naam droegen.
We zouden niet zo lang bij Barbelken stil gestaan hebben als het vermoeden zich
niet opdrong dat ze wel eens de schakel zou kunnen vormen die twee oude Vlaamse
drukkershuizen met elkaar verbindt. Het hierboven geciteerde stuk vermeldt ook de
naam van haar vader, Servaes, en in een ander document wordt over hem gesproken
3)
als voogd van ‘Barbara van Zassen, svoors. Servaes dochtere’ . Deze Servaes kan
wel niemand anders zijn dan de Leuvense drukker die zich verlatijnst, en ter
4)
aanduiding van zijn geboortestad, Servatius Zassenus Diestensis noemde . En nu
we weten welk beroep Martens' schoonzoon uitoefende duikt een oud probleem
op: wie was Martens' opvolger, of, wat voorzichtiger gesteld, wat gebeurde er met
Martens' bedrijf na diens terugtreden omstreeks 1529?
In het jaar 1524 kwamen vier uitgaven van Martens' persen

1)

De Heer A. van der Heyden, archivaris te Aalst, was zo vriendelijk me enkele historische
inlichtingen te geven over zijn stad.

2)

Schepenenboek n. 750, fol. 158 v , Crick, p. 19.
Schepenenboek n. 628, fol. 86, Crick, p. 7.
Later ook Sassenus.

3)
4)

o
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die een voor de benadering van dit probleem waardevol gegeven bevatten:
Barlandus' Ioci veteres (verschenen in Juni), zijn Dialogi XLII (verschenen in
Augustus), Lucianus' Insomnium (October) en Vives' Introductio ad sapientiam
(zonder maandaanduiding) zijn aldus gesigneerd: Lovanii apud Petrum Martinum
1)
Alostensem . De in December volgende uitgave is weer door Dirck zelf gesigneerd.
De conclusie die Van Iseghem trekt is aannemelijk: Martens besloot in genoemd
jaar de zaken aan zijn zoon Petrus over te laten, maar door diens voortijdige dood
2)
kon van dit plan niets komen . Over deze Petrus is ons overigens weinig bekend;
hij moet minstens éénmaal opgetreden zijn als koerier tussen Goclenius en Erasmus.
‘Interea autem rursum ad te scripsimus per Petrum, filium Theodorici Alustensis,
decimoseptimo calendas Iulias hinc profectum’ schrijft eerstgenoemde op 26 Juni
3)
1522 .
Reeds lang voor de episode-Petrus had Martens gebruik kunnen maken van de
diensten van de graecus Rutger Ressen of Rescius, die sinds 1518 ook doceerde
aan het Collegium Trilingue en tot de Leuvense humanistenkring behoorde waarvan
4)
Erasmus het middelpunt was . Op een Martens-uitgave van 1516 komt zijn naam
reeds voor: de Horae in laudem beatiss. Virginis zijn gesigneerd ‘Recognoscebat
5)
Rutgerus Re. Louanii apud Theodoricum Martinum Alustensem....’ .
Toen Martens in 1529 voorgoed de arbeid neerlegde moet er in Leuven enige
verlegenheid ontstaan zijn: was hij niet de academiedrukker bij uitnemendheid
geweest? Wie kon thans de klassieke teksten leveren die bij het zich vernieuwende
onderricht zo nodig waren? Het was Rescius die deze taak op zich nam, eerst in
samenwerking met Johannes Sturm, later met Bartholomeus Gravius, die na Rescius'
dood het bedrijf voortzette. In een brief aan Aegidius Busleiden, die als voorwoord
afgedrukt is in zijn eerste uitgave, de Memorabilia van Xenophon van September
6)
1529 ontvouwt Rescius zijn programma dat geheel in het teken staat van
dienstbaarheid aan het onderwijs

1)
2)
3)
4)
5)
6)

v. Iseghem nr. 195-196, NK 229, 223, 3426, 1524.
v. Iseghem p. 82.
Allen, 1296.
Zie over hem: Alphonse Roersch. Un bon ouvrier de la renaissance: Rescius. In: L'humanisme
belge à l'époque de la renaissance. Brux., 1910, p. 37-54.
v. Iseghem, nr. 101, NK 1116.
v. Iseghem, nr. 206, NK 4098.
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in de klassieke letteren, inzonderheid het Grieks. Economische noodzaak heeft hem
er later toe gebracht om werken uit te geven die met dit programma weinig uitstaande
hadden, doch om hun actualiteit of anderszins makkelijk te verkopen waren. Erasmus
heeft hem er ernstige verwijten om gemaakt.
Rescius mag dus het debiet van Martens overgenomen hebben, als zijn opvolger
mogen we hem niet beschouwen. In het hierboven genoemde voorbericht rept hij
met geen enkel woord over zijn vroegere meester. Wel deelt hij daarentegen mede
dat hij en Sturm zich voor het Grieks, Hebreeuws en Latijn het netste lettermateriaal
aangeschaft hebben dat er in Duitsland te vinden was en dat ze, zodra er zich iets
beters voordoet, er de hand op zullen leggen. Dit feit heeft men aangevoerd als
bewijs voor een oude overlevering die wil dat Dirck, toen hij zich in het
Wilhelmietenklooster te Aalst terugtrok, al zijn roerend bezit, met inbegrip van zijn
boeken, persen en lettermateriaal, meegenomen zou hebben en het, bij ontstentenis
van een erfgenaam, aan de paters van het klooster vermaakt zou hebben.
Tengevolge van plundering en brandstichting door de Hervormden, aldus speculeert
1)
van Iseghem, zou in 1582 alles verloren gegaan zijn . Van het tweede deel van
deze overlevering heeft van Iseghem in zijn Supplément de onjuistheid moeten
erkennen nadat het stuk te voorschijn gekomen was waaruit bleek dat Barbara II
Dirck's erfgename was. Helaas ontbreekt de bij dit stuk behorende inventarislijst
die ons nader uitsluitsel zou hebben kunnen geven.
Het is de vraag of Martens' persen wel ooit in het Wilhelmietenklooster hebben
gestaan. Nu we weten dat Barbelken de inventaris geërfd moet hebben lijkt het toch
niet onmogelijk dat Servaes, haar vader, deze rendabel gemaakt heeft door òf
Martens' bedrijf op zijn manier voort te zetten òf althans het voorhanden zijnde
materiaal te gebruiken. In het hierboven aangehaald artikel van Crick vindt men dit
vermoeden met de nodige voorzichtigheid geuit zonder dat de schrijver er verder
2)
op in gaat . Het leek mij de moeite waard aan deze mogelijkheid enige aandacht
te besteden. De resultaten van een bescheiden onderzoek in deze richting deel ik
met te meer voorbehoud mee omdat het niet de volledige drukkersactiviteit van van

1)
2)

v. Iseghem, p. 169 vv.
Crick, p. 16.
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Sassen kon bestrijken. Van de twintig drukken die bij Nijhoff-Kronenberg genoemd
1)
worden , afkomstig uit de jaren 1531-1540 heb ik slechts de zeven in Nederlandse
bibliotheken aanwezige in handen gehad. Het zijn:
o

Ang. Andr. Resendius, Epitome rerum gestarum in India. Juli 1531, 4 . NK
1792
Casp. Ursinus Velius, Regum Italiae, Albanorum, etc. imperium, etc. Maart
o

1532, 4 . NK 2113
o

Hier. Thriverus Brachelius, In libros Galeni commentarii. Maart 1535, 4 . NK
2019
Hier. Thriverus Brachelius, De temporibus morborum et opportunitate auxiliorum,
o

etc. Maart 1535, 4 . NK 2022
o

Johannes Secundus, Naenia in mortem Th. Mori. Dec. 1536, 4 . NK 1227
o

Lud. Blosius (Dacryanus), Speculum monachorum. Juli 1538, 4 . NK 427
o

Ger. Moringus, Vitae SS. Trudonis, Eucherii, Liberti, etc. Juni 1540, 4 . NK
1546

In deze drukken zijn, wat de tekstletters betreft, vier typen te onderscheiden d i e
m e n a l l e t e r u g v i n d t i n u i t g a v e n v a n M a r t e n s . Een vijfde type van
Martens vindt men terug in de Commentaria in Isagogen Porphyrii, et in omnes
libros Aristotelis de Dialectica (1547) en in drie werken van Rupert van Deutz (De
operibus sanctae Trinitatis libri XLII; In XII prophetas minores commentariorum libri
XXXII; De victoria verbi Dei libri tredecim) die van Sassen in 1551 voor de weduwe
van Arnold Birckmann drukte.
Het gewicht dat aan deze overeenkomsten gehecht mag worden wordt natuurlijk
ten dele bepaald door de vraag of Martens al dan niet zijn typen geheel zelf
fabriceerde. Luidt het antwoord bevestigend, dan mogen we concluderen dat van
Sassen stempels en matrijzen, dus wellicht ook de gehele inventaris van zijn
schoonvader overgenomen heeft. Moeten we aannemen dat Martens zijn
lettermateriaal van elders betrok dan hoeft van Sassen, theoretisch beschouwd,
alleen maar dezelfde leverancier gehad te hebben. Het is intussen de vraag of deze
veronderstelling volgehouden zou kunnen worden tegenover het onmiskenbare feit
dat van Sassen's letters reeds in de eerste jaren van zijn drukkersactiviteit over het
algemeen genomen van een verder

1)

NK I, p. 858; II p. 1004.
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gevorderd stadium van slijtage blijk geven dan het corresponderende materiaal van
Martens.

Martens' S in: Erasmus, Epitome adagiorum, 1521.

van Sassen's S in: Hier. Thriverus Brachelius, De temporibus morborum, 1535.

Merk van Martens in: Erasmus, Epitome adagiorum, 1521.

Hoe dan ook, Martens' bibliografen, met name De Gand en van Iseghem, laten
er weinig twijfel over bestaan of Martens
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1)

zelf zijn stempels sneed . Voorzover het de periode vóór 1500 betreft - dit bijwijze
van ruwe indeling - is deze vraag vrij diepgaand behandeld omdat een en ander ten
nauwste samenhing met de discussie over Dirck Martens' prioriteit t.a.v. Johannes
van Paderborn. Maar ook voor de latere periode ontbreken de aanwijzingen niet.
Vast staat dat Martens de eerste was die in onze streken experimenteerde met
Griekse typen en deze waren door hemzelf gesneden. En aan het verschijnsel dat
Martens' tijdgenoten hem, behalve typographus, ook nadrukkelijk chalcographus
noemden mag men een zeker belang toch ook niet ontzeggen. In de voorberichten
die Martens soms aan de door hem gedrukte werken deed voorafgaan vraagt hij
verschillende malen de aandacht voor de kwaliteit van zijn typografie. Dat bewijst
niets, - zal men zeggen. Maar zou hij, zo zelfgenoegzaam en verliefd op zijn
2)
materiaal, gezegd hebben: ‘Formularum mearum me non poenitet’ als hij dat
materiaal

1)
2)

Zie over deze kwestie: van Iseghem, p. 46-51.
Voorrede Disticha Catonis, etc. Leuven, 1518. van Iseghem, nr. 130; vgl. van Iseghem,
Supplém. 104bis, brief aan Barlandus.

Merk van v. Sassen in: A.A. Nebrissensis, Iuris civilis lexicon, etc. 1535.
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kant en klaar ergens besteld had? Met deze conclusie blijft men waarschijnlijk aan
de veilige kant: hoewel niet van ieder type afzonderlijk vaststaat dat het in Martens'
werkplaats vervaardigd is zijn er allerlei aanwijzingen dat eigen fabricage bij hem
gebruikelijk was.
Er is intussen meer dat in de richting van een continuiteit Martens - van Sassen
wijst. Van de in hout gesneden initialen die van Sassen gebruikte trof ik twee soorten
bij Martens aan. En nu een pikanterie: in de voorrede van Barlandus bij zijn In omnes
1)
Erasmi Roter. Adagiorum Chiliadas Epitome van 1521 en in de Paulusbrieven van
2)
1522 heeft Martens een S gebruikt die verkeerd gesneden is: de neerwaartse bocht
verloopt averechts, van recht naar links, zoals bij de Z. Deze mislukte S vond ik in versleten staat - ook in van Sassen's editie van Hieremias Thriverus Brachelius'
De temporibus morborum van 1535, eveneens in het voorwoord van de schrijver.
Om de twee initialen te vergelijken moet men een van beide pagina's onderste boven
houden, want Martens drukte de S met de grote bocht aan de bovenzijde en van
Sassen andersom.
In de hierboven genoemde uitgaven van van Sassen uit 1547 en 1551 is de serie
initialen waartoe de bewuste S behoort ruim vertegenwoordigd. Maar hier merkt
men op dat de oude vergissing hersteld is - op een gebrekkige wijze overigens: de
nieuwe initiaal S die men gesneden heeft is niet erg gelukkig uitgevallen en
harmonieert slecht met de rest.
Het meest treft echter het volgende. Eerder in dit opstel is reeds het dubbele
anker ter sprake gekomen dat sinds 1517 Martens' drukkersmerk was. Van Sassen
heeft dit merk ook gebruikt, en wel op de slotpagina van Ael. Ant. Nebrissensis, Iuris
o

3)

4)

civilis lexicon, etc. 8 , April 1535 . Het is afgebeeld in Nijhoff's Art typographique .
De maten, détails in de arcering en - in sommige gevallen - de slijtage-verschijnselen
komen dusdanig overeen dat de mogelijkheid uitgesloten is dat van Sassen het
embleem van Martens nagesneden heeft, we hebben hier stellig met hetzelfde blokje
te doen. Dat in Martens' drukkersmerk

1)
2)
3)
4)

NK 2844.
NK 337.
NK 3830.
NAT II, 6.
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diens naam voorkomt en in dat van van Sassen de zijne maakt geen verschil. In
1517 verscheen bij Martens Erasmus' In epistolam Pauli apost. ad Romanos
1)
Paraphrasis . Hierin komt het anker voor zonder het woord EXCV DEBAT dat men
elders wel vindt; ook is de hoogte van de ingeschreven letters in de verschillende
ankers van Martens niet steeds gelijk. Er waren dus in het blokje twee gaten gezaagd,
ter weerszijden van de verticale ankerstang, waarin van Sassen zonder moeite de
letters kon aanbrengen die zijn naam vormden.
Van Sassen's vroegste druk die ons bekend is dateert van Juli 1531. Martens'
terugtreden is in het najaar van 1529 te stellen. Hoe kan, als men op grond van het
hierboven te berde gebrachte er toe overhelt om Servaes te beschouwen als de
opvolger van zijn schoonvader deze lacune verklaard worden? Allereerst natuurlijk
door de mogelijkheid aan te nemen dat een aantal drukken geheel verloren gegaan
is. Maar men kan zich ook heel wel voorstellen dat Servaes, toen Martens hem in
1529 met de leiding van het bedrijf wilde belasten, nog niet voldoende op zijn taak
voorbereid was. Hij kan namelijk voordien een geheel andere stiel uitgeoefend
hebben - niets wijst er immers op dat hij vòòr 1529 als drukker werkzaam was - en
de mogelijkheid van opvolging kwam voor hem pas aan de orde na de dood van
Petrus in 1524. Tussen 1529 en 1531 zou hij het vak geleerd kunnen hebben bij
een andere drukker. Bij welke? In Leuven waren in die tijd de drukkers nog niet
bepaald dik gezaaid; dat van Sassen bij Rescius zijn licht op stak is in de gegeven
omstandigheden onwaarschijnlijk. Zou Johannes Grapheus te Antwerpen zijn
leermeester geweest kunnen zijn? Er heeft in ieder geval een relatie tussen Grapheus
en van Sassen bestaan: op het titelblad van een werk dat Grapheus in October
1530 drukte, Gemma Phrysius, De principiis astronomiae et cosmographiae etc.
leest men: Vaeneunt cum Globis Louanii apud Seruatium Zassenum, & // Antuerpiae
2)
apud Gregorium Bontium sub scuto Basiliensi . In het najaar van 1530 verkocht
van Sassen dus reeds boeken en globes te Leuven. Grapheus (geb. plm. 1502)
was een stadgenoot van Martens en ook hij zou later rust zoeken in het
Wilhelmietenklooster. De wereld was klein in die dagen, en Aalst nog veel kleiner,
men kan dus allerlei persoonlijke betrekkingen vermoeden.

1)
2)

NK 846.
NK 971.
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De vraag of Servaes in hetzelfde pand werkte als zijn schoonvader is niet met
zekerheid te beantwoorden. Hoewel Martens in de laatste jaren van zijn verblijf te
Leuven zijn drukken niet meer van een nauwkeurig adres voorzag mogen we
aannemen dat hij niet van werkplaats veranderd is nadat hij in Juli 1516 voor het
laatst een druk signeerde ‘e regione scholae iuris ciuilis’. Het adres van Servaes
was: ‘Ad signum (sub intersignio) Regni Coelorum’. Dit pand, een houten huis dat
in het Vlaams ‘Hemelrijk’ genoemd werd, stond op de Grote Markt, niet zo heel ver
van de Halle, waar de ‘School der Juristen’ ondergebracht was. Mogen we er nu
van uitgaan dat van Sassen's atelier hetzelfde geweest kan zijn als dat van Martens
omdat ze beide ‘in de omgeving van de Juristenschool’ lagen? Deze op zichzelf
aantrekkelijke hypothese moeten we laten varen omdat de term ‘e regione....’ in het
topografische gebruik bijna altijd de betekenis heeft van ‘tegenover’ en niet die van
‘in de buurt van’. Martens' drukkerij lag dus tegenover de Universitaire Halle en
waarschijnlijk tegenover dat gedeelte dat de Juristenschool herbergde, dus in de
1)
tegenwoordige Krakenstraat .
Resumerend kunnen we nu vaststellen dat er zeer sterke aanwijzingen bestaan
dat Dirck Martens in 1529 zijn schoonzoon Servaes van Sassen verzocht om het
bedrijf, waarvan zijn minderjarige kleindochter uiteindelijk de eigenaresse zou
worden, voort te zetten, dat van Sassen, misschien door gebrek aan technische
ervaring, hiertoe in de eerste jaren nog niet in staat was, dat hij toch al wel enige
bemoeienis had met de boekhandel en dat hij in 1531 begon, zich als drukker te
doen gelden, wat hem wellicht moeilijk viel omdat Rescius zich reeds in 1529
gevestigd had als academiedrukker.
In dit licht moeten we de gangbare opvatting - misschien het duidelijkst
geformuleerd door Roersch - dat Rescius zonder meer Martens' universitair debiet
overnam, nog eens nader bezien. Daartoe kunnen wij zijn productie vergelijken met
die van van Sassen. In de eerste plaats blijkt ons dan dat, gerekend over de periode
tot 1540, de productie van het huis Rescius-Sturm-Gravius vele malen groter was
dan die van van Sassen. Maar we zagen reeds dat Rescius, uit economische
noodzaak, in toe-

1)

De Heer L. de Man, archivaris te Leuven verstrekte me enkele waardevolle topografische
inlichtingen.
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nemende mate werken publiceerde die buiten het kader vielen van het
strikt-humanistische programma dat hij zich gesteld had: ‘optimos quosque excudere
scriptores, praecipue tamen Graecos, meae professioni necessarios’. Van Servaes
kennen we uit de jaren 1531-1540 slechts een twintigtal uitgaven, maar daaronder
treffen we ook een aantal werken aan waarover de oude Martens zich niet zou
behoeven te schamen: enkele Ciceroteksten, Xenophon, commentaren op Galenus,
Reuchlin's Scoenica progymnasmata, Janus Secundus' fameuze Naenia in mortem
Th. Mori, een werkje van Barlandus. Zo ziet het er naar uit dat de fondsen van beide
drukkers quantitatief sterk verschilden, maar elkaar wat hun karakter betreft weinig
ontliepen. De een zo goed als de andere zal - bij alle goede bedoelingen - rekening
hebben moeten houden met de vraag van het publiek, die ook de beste uitgever
niet kan negeren.
Over Servatius van Sassen zijn weinig persoonlijke bijzonderheden bekend. Maar
dat het hem gelukt is de grondslagen voor het bedrijf, dat hij opnieuw tot leven moest
brengen, te consolideren is wel duidelijk. Hij was in staat om lijvige werken te drukken
zoals de hierboven genoemde Porphyrius-commentaren en de uitgaven van Rupert
van Deutz. Vincent noemt nog een drietalige Bijbel (1550) en een uitgave van het
Nieuwe Testament, die bezorgd werd door de Leuvense theologen en 28 drukken
1)
beleefde . Ook officiele publicaties nam hij op zich: plakkaten, ordonnanties, een
2)
lijst van verboden boeken , een Iustification de Lempereur contre les Duc Electeur
3)
de Saxen et Lantgraue de Hessen die tevens in het Latijn verscheen en om het
beeld van 's mans veelzijdigheid te voltooien zij nog een liedboek vermeld dat hij in
1546 voor Petrus Phalesius drukte: Carminum quae Chely vel testudine canuntur....
4)
liber secundus . Maar het duidelijkst spreekt voor Servaes' welslagen de lange
reeks van nakomelingen die allen in het boekenvak werkzaam geweest

1)
2)
3)
4)

Auguste Vincent, l'Imprimerie à Louvain jusque 1800. In: Le livre, l'estampe, l'édition en
Brabant du XVe au XIXe siècle. Gembloux, 1935, p. 49-68. Zie p. 55/56.
Vincent, op. cit., p. 56.
Bibl. Belg. Ie série, t. IV op: Charles Quint, Oct. 1546.
Zie: Edg. Heynen, Maastrichtse drukken, (1552-1816), aant. bij nr. 11. In: Publ. de la Soc.
Hist. et Archéol. ds. le Limbourg, LXXX, 1947, p. 10. Wellicht werd een Liber primus ook bij
van Sassen gedrukt. Zie: Alphonse Goovaerts, Histoire et bibliographie de la typogr. music.
ds. les Pays-Bas. Anvers, 1880, p. 33, p. 192, 24.
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zijn. Een kort overzicht van deze drukkers- en boekverkopers-dynastie moge hier
volgen.
Servaes moet gestorven zijn vòòr 24 Juni 1557. Deze dagtekening komt n.l. voor
op een octrooi ‘om te mogen prenten ende boecken vercoopen inder stadt van
1)
Loeven voer Anna van Amersvoert weduwe wylen Servaes van Zassen....’ Servaes
was dus, na de dood van Barbara I Martens, hertrouwd. Auguste Vincent heeft dit
octrooi en daarmede de terminus ante quem voor Servaes' overlijden over het hoofd
gezien; zodoende heeft hij een aantal berichten over een tweede Servaes van
Sassen (hoogstwaarschijnlijk een zoon) met Servaes I in verband gebracht. En hij
begaat een tweede vergissing als hij over de aldus ontstane tweevuldige Servaes
2)
schrijft: ‘Il avait épousé une petite-fille de Thierry Martens’ . A propos van Barbelken
nog dit: we hebben gezien hoe in het jaar 1663 de gezusters Tijpoets, ‘erffgenaemen
en naercommelingen’ van Dirck Martens, opduiken uit het genealogische niets.
Moeten we hieruit opmaken dat Barbara II, over wie we voor het laatst iets lezen in
3)
het Aalsterse Schepenenboek van 1546 , getrouwd is geweest en een of meer
kinderen gehad heeft? Alleen als ze vòòr haar vader, zonder man of kinderen na
te laten, gestorven was, zouden Anna van Amersfoort en haar kinderen het bedrijf
van Servaes I geërfd kunnen hebben. In alle andere gevallen zou er een afkoop
plaats gevonden moeten hebben.
4)
De zo juist genoemde Servaes II, die in 1563 voor het eerst geoctroyeerd werd ,
moet een groot man in de Leuvense drukkerswereld geweest zijn. Want toen Plantijn
in 1570 door de koning tot Prototypographus aangesteld werd viel aan deze van
Sassen de taak ten deel om namens de Leuvense vakgenoten de nieuw-benoemde
geluk te wensen en hem om nadere instructies te vragen inzake het onderzoek naar
de bekwaamheden en de papieren dat onder toezicht van Plantijn plaats zou moeten
hebben. Voor zover Servaes betreft luidde het resultaat van dit onderzoek: ‘.... a
esté trouvé expert en l'art d'imprimerie en toutes ses parties, et sachant bien latin,

1)
2)
3)
4)

Prosper Verheyden, Drukkersoctr. in de 16e eeuw. In: Tijdschr. voor Boek- en Bibl. wezen,
VIII, 1910. p. 203-226; nr. 92.
Vincent, op. cit. p. 55.
Schepenenboek, n. 640 fol. 63. Zie Crick, p. 7.
Verheyden, Drukkersoctr. nr. 100.
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1)

flameng, françois et aucunnement (= enigermate) le grec et l'espagnol’ .
Hij was blijkbaar een concurrent waarmee men ernstig rekening moest houden,
in 1574 bereikt Plantijn de volgende noodkreet van Jan Maes, die te Leuven de
Summa S. Thomae (verschenen in 1575) voor hem drukte: ‘Waert in mynder macht,
ick en sou u niet so dicwils molesteren om ghelt maer u is kenlyck dat de ghesellen
moeten betaelt worden ende ick en machse gheen oorsake gheven om van my te
gane, ende nu sonderlinghen, want Servatius Sassenus pampier ontvangen heeft
ende werckt nu voort met een persse in Thomam cum Caietanum, ende sou gheerne
2)
met de tweede wercken also ick verstaen, cost hij ghesellen ghehebben’ .
Voor Plantijn drukte Servaes II een Hieronymus-uitgave en het schijnt dat hij
3)
evenals zijn vader betrekkingen onderhield met enkele Keulse drukkershuizen .
Zijn drukkersmerk bestond uit een symbolische vrouwengestalte, de Vrede
4)
voorstellende, gezeten op een aardbol met het devies: ‘Pax omnia servat’ .
Een octrooi van 1564 ‘voire Jannen van Sassen’ gold wellicht een broer van
5)
Servaes II .
André van Sassen kan, gelet op de jaartallen van zijn drukken, eveneens tot deze
6)
generatie behoren. Ook hij had zakelijke relaties met het huis Plantijn en op 6
Augustus 1577 schrijft Moretus aan zijn vrouw Christine: ‘En sanité et prospérite
suis arrivé en la ville de Lovain où je suis chez le Sire Andreas Sassenus receu fort
7)
humainement a l'accoustume’ . Toen Moretus' zoon Melchior naar Leuven kwam
voor zijn theologische studie hielden van Sassen en zijn vrouw een wakend oog
over zijn geestelijk en lichamelijk welzijn. ‘Gunstighe vrindt’, schrijft André op 20 Juli
1592, ‘weet dat UE soon M. Melchior hum seer wel schickt voor het eersten in studio
theologie, en heft terstont den

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin.... publ. par Ph.
Rombouts. Antw.-Gent 1881. p. 9.
Correspondance de Christophe Plantin publ. p. Jan Denucé, IV, Antw.-'s-Gravenh. 1914, nr.
547, p. 120.
Corresp. Plant. V, 1915: nr. 697, p. 116/7; nr. 747, p. 216/7; nr. 750, p. 220/1; VI, 1916: nr.
863, p. 138/9.
Bibl. Belg. IIme série, t. XIX, zie Louvain.
Verheyden, Drukkersoctr. nr. 102.
Corresp. Plant. VIII, 1918: nr. 1169, p. 81.
Corresp. Plant. V: nr. 771, p. 265.
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2 oft 3 dagh.... een omslagh aengedaen, more theologorum;’ . Andreas' vrouw
Catharina was een dochter van Bartholomaeus Gravius en we mogen hem wellicht
als diens opvolger beschouwen want zijn uitgaven van werken van Ioannes
Lensaeus, verschenen tussen 1578 en 1587 (de eerste was gedrukt door Servaes
II) vertonen op de titelpagina het drukkersmerk van Gravius: een stralende
zonneschijf met een ingetekend kinderfiguurtje (Christus?) dat in de linkerhand een
2)
rijksappel draagt . Men bedenke dat Gravius in 1530 Sturm als deelgenoot van
Rescius verving en later, na Rescius' dood, deze opvolgde als ‘academiedrukker’.
We hebben gezien hoe Rescius en Servaes I van Sassen, langs uiteenlopende
lijnen arbeidend, ieder op hun manier getracht hebben Martens' werk voort te zetten.
Door een huwelijk kwamen deze lijnen nu tezamen en misschien mogen we uit
André's embleem opmaken dat hij gevestigd was in hetzelfde pand ‘De Gulden Zon’
(in de Mechelse straat) waar een veertig jaar tevoren Rescius' klassieke teksten
ontstonden.
Jan II van Sassen gaf in 1614 de Historia Cisalpina en Historia Insubrica van
3)
Erycius Puteanus uit . Hij behoort wellicht tot een derde generatie.
Er moet omstreeks deze tijd ook een Jacobus bestaan hebben, we kennen
tenminste ‘Eeden van de Officianten binnen der stadt Loven. Tot Loven, Bij de
Weduwe van Jacobus Sassenus Stadts Drucker. Anno 1618’.
4)
‘Germain’ Sassenus is ons bekend door een druk uit 1646 .
Peeter Sassenius werkte omstreeks het midden der 17e eeuw met Zangrius en
4)
Nempaeus als deelgenoten .
Jan III kent Vincent slechts door een uitgave van Martin Harney's De lectione
5)
(1689) .
6)
Iacobus, ‘sone Petri’, die op 29 September 1702 een octrooi verkreeg , drukte
de ‘Politique statuten der stad Loven’ in

1)
2)
3)
4)
4)
5)

6)

o

Hs in Plantijns Archief te Antwerpen. Arch. 93, f . 53.
Bibl. Belg. 1e série, t. XIV.
Vincent, p. 62.
Vincent, p. 65.
Vincent, p. 65.
Vincent, p. 66. Over Alexander Sassenus, die in 1654 te Gent een Modo de Escrivir cartas
a los Grandes’ drukte heb ik niets naders kunnen ontdekken. Zie Peeters-Fontainas, Bibliogr.
des impress. espagn. des Pays-Bas, Gulden Passer, nwe reeks, 11e jrg. 1933, p. 91.
L. le Clercq, Drukkersoctrooien in de 17e en 18e eeuw, voor Antw., Brussel, Leuven, etc. In:
Het Boek, XX (1931), p. 183-192, zie p. 191.
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1709 en was ‘Drucker van den Koningh ende deser stadt .
De weduwe van laatstgenoemde bekleedde de zelfde waardigheid en drukte in
1)
1735 de ‘Ordonnantien magistrael der Stadt Loven .
Zo vinden we, verspreid over een tijdvak van twee eeuwen, drukkers terug in
Leuven die allen de naam van Sassen dragen. We hebben gezien hoe dit geslacht
wel niet door bloedverwantschap maar stellig door traditie verbonden was met de
nestor der Zuidnederlandse drukkers. Over de meesten van deze van Sassens zijn
de berichten schaars, in een enkel geval helaas aan de sombere kant. Het kan
niemand als een schande aangerekend worden als hij met geldzorgen te kampen
heeft, ook de oude Martens heeft ze volop gekend. Maar terwille van deze
eerbiedwaardige drukkerstraditie is het te hopen dat geen der overige dragers van
de naam van Sassen het zo bont maakten als Peeter, wiens schuldeisers, na acht
jaar gewacht te hebben op hun geld, hem moeten schrijven dat hun ‘patientie.... nu
ten eynde is’ omdat hij doet alsof hij ‘doot waere’ en nu al lang genoeg ‘met de boter
geckt’. ‘Dat alle onse correspondenten ons soo tracterden als UE. is doende’ - aldus
2)
de gebroeders Verdussen in 1669 - ‘wy souden wel mogen bedelen gaen....’ .
Rotterdam
C. REEDIJK.

1)
1)
2)

Vincent, p. 66.
Vincent, p. 66.
Briefwisseling van de gebroeders Verdussen 1669-1672, uitgegeven door Maurits Sabbe. 2
dln. Antw. - 's-Gravenh., 1923-1936. I, XXXVI, p. 51/2.
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De twee uitgaven van de Wandelinghe der kersten menschen.
Amsterdam, Hugo Jansz. van Woerden, beide gedateerd op 18
december 1506
Onder de titel Handschrift, Boek en Drukletter zijn drie studies verenigd, overgedrukt
uit Amsterdam en de Drukkunst en aangeboden aan de leden der Vereniging van
Vrienden van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Het is, technisch bezien,
een hoogst verdienstelijke proeve van bekwaamheid der leerlingen van de
o

Amsterdamse Grafische School (a 1951). Twee der studies heb ik met buitengewoon
veel genoegen gelezen, die van Mr. H. de la Fontaine Verwey over Het handschrift
van Ludovico Arrighi in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en die van Dr.
G.W. Ovink, getiteld Iets over de geschiedenis van het lettergietersbedrijf in
Amsterdam. Ik zou iedereen de lectuur van beide warm willen aanbevelen. Tegen
die van H.A. Warmelink, Bij het oudste gedateerde gedrukte Amsterdamse boek,
kan ik echter niet nalaten enige bedenkingen te maken. Want wat goed is in dit
opstel, is niet nieuw, hetgeen in een uitgave als deze, populair bedoeld, misschien
nog niet zo heel erg is. Maar wel valt te betreuren, dat wat hier als een nieuw
argument wordt aangevoerd, niet juist bleek te zijn.
Schrijver dan heeft in de Amsterdamse bibliotheek de twee afwijkende uitgaven
van de Wandelinghe der kersten menschen, Amsterdam, Hugo Jansz. van Woerden,
18 Dec. 1506, in handen gekregen. Het probleem, in welke volgorde ze zijn gedrukt,
heeft hem geboeid en tot een nader onderzoek aangespoord. Na de oplossing te
hebben gevonden, heeft hij er een artikel over geschreven. Was daar eigenlijk veel
reden voor? Wel kan men tegen het eerste deel van zijn opstel, waar de volgorde
der beide uitgaven op grond van de staat der houtsneden wordt vastgesteld, niets
inbrengen, doch het is enfoncer une porte ouverte. Want reeds in 1904 heeft C.P.
Burger Jr. in een opstel, getiteld Iets
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over de oudste Amsterdamsche drukken en verwant drukwerk, - niet door de heer
1)
Warmelink vermeld - hetzelfde betoogd . Ook daar een overtuigende illustratie.
Dank zij Burger's onderzoekingen hebben Nijhoff en ik in onze Nederlandsche
Bibliographie de twee uitgaven, die indertijd door Moes als de nos. 14 en 15 verkeerd
2)
gerangschikt waren, in de chronologisch juiste volgorde kunnen plaatsen . Eveneens
zijn ze natuurlijk in Burger's gedrukte catalogus van de vroege uitgaven - nos. 48
3)
en 49 - goed geordend . Bij zijn no. 49 vermeldt Burger nog uitdrukkelijk: ‘In het
boek dezelfde kleine houtsneden als in den eersten druk, maar zichtbaar meer
afgesleten’.
Een tweede aanwijzing voor de chronologische rangschikking der beide uitgaven
heeft de heer Warmelink menen te moeten halen uit een haast sensationele curiositeit
van het Amsterdamse exemplaar der tweede uitgave, te weten, dat de drukker enige
bladen zou gezet hebben in een type, op een breder corpus gegoten, 't geen zou
duiden ‘op een verval- of overgangstijd’. Hierbij ter staving der bewering enige
facsimile's. Aangezien een bibliograaf nu echter alles graag met eigen ogen
aanschouwt en de gesignaleerde bizonderheid in het exemplaar ter Kon. Bibliotheek
- waarnaar de beschrijving van NK. 2198 gemaakt is - nièt voorkomt, is Schrijver's
betoog me aanleiding geworden het bewuste, mij nog onbekende Amsterdamse
exemplaar van deze uitgave ter confrontatie met het Haagse op de Kon. Bibliotheek
aan te vragen.
Wat bleek me? De bewuste bladen 7, 8, en 16 zijn niets dan moderne namaak,
op ander papier gezet, met een quasi oude letter, die inderdaad wel enige
overeenstemming met de oorspronkelijke tekstletter vertoont. Dit invoegsel stellig
ter vervanging van ontbrekende bladen. Ook trof me dadelijk, dat de bladen 1 en
2, blijkbaar eveneens ontbrekend, vervangen zijn door facsimile's.
Achteraf bemerkte ik, dat deze bizonderheden evenmin aan Burger's scherpziend
4)
oog zijn ontgaan. In het geciteerde opstel schrijft hij :

1)
2)
3)

4)

In Tijdschrift v. Boek- en Bibliotheekwezen II (Antw. - 's-Grav. 1904), 171 vv.
Zie NK. 2197-2198 en vgl. E.W. Moes, De Amsterdamsche boekdrukkers, enz. I (Amst. 1900),
nos. 14 en 15.
C.P. Burger Jr., De incunabelen en de Ned. uitgaven tot 1540 in de Bibliotheek der Univ. van
Amsterdam ('s Grav. 1919), Ned. uitg., p. 18 v. Ald. een verwijzing naar zijn bovengenoemd
opstel van 1904.
Tijdschr. v. Boek- en Bibl. wezen II. 175, noot 1.
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‘Voor de ontbrekende bladen, vijf in getal, zijn facsimiles of nadrukken
naar dit ex. (d.i. het compl. ex. KB.) ingevoegd, van ongelijke bewerking;
de eerste vier bladzijden goed, de andere zes (blad 7, 8 en 16) zeer slecht
weergegeven’.
Blijft thans dus nog slechts de vraag over, waar en wanneer het huidig Amsterdamse
exemplaar op tamelijk primitieve wijze is gecompleteerd. Zowel uit Burger's opstel
als uit zijn Catalogus kan men vernemen, dat dit Amsterdamse exemplaar der 2e
uitgave - dus Moes 14, Burger 49 en NK. 2198 - afkomstig is uit de verzameling
Enschedé en op de veiling daarvan in 1867, zijnde toen no. 540, door de
Amsterdamse Univ. Bibliotheek is gekocht. Ofschoon men misschien a priori geneigd
zou zijn het nadrukken van enige bladen voor een liefhebberijtje van Enschedé te
houden, vermoed ik toch, dat de completering van het defecte exemplaar later heeft
plaats gevonden. Want in de Catalogus Enschedé wordt bij het no. 540 wel vermeld,
dat er ‘7(?) ff.... au commencement’ ontbreken, maar geenszins, dat ze vervangen
o

zijn. Evenmin iets daarover bij Moes, dus a 1900; uitsluitend, dat het Amsterdamse
1)
exemplaar defect is . De eerste maal, dat ik de gefacsimileerde en nagedrukte
bladen genoemd vond, is in Burger's opstel van 1904. Zal men dus moeten
aannemen, dat de ietwat dilettanterige completering van het Amsterdamse
exemplaar, die, naar thans is gebleken, nog gevaren inhoudt, geschied is tussen
1900 en 1904?
Om even terug te komen op de technische uitvoering van deze late nadruk der
bladen 7, 8 en 16, ze is incorrect en krioelt bovendien van domme drukfouten. Men
kan het reeds constateren op de reproducties bij het opstel van de heer Warmelink,
p. 19-20. Voor wie dit opstel niet tot zijn beschikking heeft, laat ik hier de vergelijking
volgen van een der bladzijden in het complete exemplaar met de nadruk.

1)

Waarbij Moes echter blijkbaar de twee Amsterdamse exx. der verschillende uitgaven verwisseld
heeft en 't geen aan zijn no. 14 ontbreekt, bij no. 15 noemt. Het gevolg van deze onjuistheid
is weer, dat Nijhoff en ik, te veel vertrouwend op Moes, dezelfde fout hebben overgenomen
en de opgaven van wat in de Amsterdamse exx. onzer nos. 2197 en 2198 ontbreekt
gecorrigeerd moeten worden. Men leze daar dus, bij NK. 2197: ‘Amsterdam UB. (bll. 1, 8, 25
en 32 ontbr.; facs. van bl. 1 van 2198 ingevoegd)’, en bij NK. 2198: ‘Amsterdam UB. (bll. 1-2
en 7-8 en 16 ontbr.; de 2 eerste in facs., de 3 andere in nadruk toegevoegd)’. Weer een
aansporing voor de bibliograaf nooit te veel op anderen te vertrouwen, maar zo mogelijk ieder
ex. zelf te onderzoeken.
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Volledige uitgave

Nadruk

Ex. 's-Gravenhage KB.

Ex. Amsterdam UB.

Bl. 7b r. 1: uaerdicheyt....

naerdicheyt....

r. 2: ...vijf...

...vijs...

r. 6: denct edel...

dentt edel...

r. 10: ...sake...

...lake...

r. 14: ...nae die

...na die

r. 16: ...werckē. Yst

...wercke. Xst

r. 21: ...vertoernen.

...vertoernen /

Tot slot nog een opmerking. Het is niet juist - zie p. 17 van het opstel - dat de
initiaal O van de tweede uitgave, vertonend de Christus, omringd door de
lijdenswerktuigen, in soortgelijke vorm voorkomt in de blokboek-Donatus van de
Deventer Athenaeum-Bibliotheek. Daarin zal men geen houtsneden aantreffen.
Maar de kostbare Donatus is gebonden achter een uitgave der Gemmula
vocabulorum, Deventer, Jac. de Breda, 30 Mei 1493 (CA. 795; Inc. Deventer 120).
En op de laatste bladzijde daarvan, dus tegenover bl. 1 van de Donatus, is de
bedoelde houtsnee afgedrukt. ‘Een vrijwel gelijke illustratie’ als de titelhoutsnee van
het Amsterdamse drukje is dat niet. Geen letter O, geen koppen aan de zijkanten,
geen tekenen der evangelisten in de vier hoeken. Wel echter is de houtsnee uit de
Gemmula vocabulorum verwant met degeen, die voorkomt aan het slot der eerste
uitgave van de Wandelinghe.
Summa summarum hoop ik, dat thans voor goed in de herinnering is gebracht
hetgeen wijlen Burger reeds een kleine vijftig jaar geleden heeft geconstateerd en
vastgelegd. Te weten, dat het defecte exemplaar van de Amsterdamse bibliotheek
der tweede uitgave van de Wandelinghe der kersten menschen door de bladen 1
en 2 in facsimile en door de bladen 7, 8 en 16 in gebrekkige nadruk is gecompleteerd.
's-Gravenhage, Jan. 1952.
M.E. KRONENBERG.
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Boekbespreking
N.V. Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode. G.W. Ovink. Honderd
jaren lettergieterij in Amsterdam. (Amsterdam 1951). G. Knuttel Wzn.
De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere
gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
(Amsterdam 1951).
De in Oost en West bekende lettergieterij Tetterode heeft in Juni 1951 haar
honderdjarig jubileum gevierd met de uitgave van twee boeken, bibliographisch zeer
verschillend van formaat, die, beide, letter- en kunstminnaars heel hebben verblijd.
Laat ik beginnen iets te zeggen over het kleine, het eigenlijke gedenkboek Honderd
jaren lettergieterij in Amsterdam door dr G.W. Ovink. De heer Ovink promoveerde
in 1938 te Utrecht op een typendissertatie Legibility, atmosphere, value and forms
of printing types en is dus bij uitstek bevoegd ook de aesthetisch-typographische
kant toe te lichten van het bedrijf waar hij aan is verbonden. In een levendig en
boeiend geschreven geschiedverhaal plaatst hij dat bedrijf in zijn economisch,
technisch, cultureel en artistiek milieu.
De eerste twee hoofdstukken behandelen de Noord-Nederlandse lettergieterij tot
1851. Deze begint eigenlijk eerst wanneer Jodocus Hondius en Jan Theunisz. elkaar
te Leiden hebben ontmoet bij Plantijn's schoonzoon van Ravelingen, en dan de
eersten worden (Hondius waarschijnlijk als Theunisz' graveur) van de lange reeks
lettergieters die Amsterdam tot een drukkerscentrum maakten naast Londen, Parijs,
Frankfort, Leipzig, Bazel. We horen verder over Christoffel van Dyck, de familie
Voskens met haar specifiek Hollandse romein; over de vele drukkers die letters
moesten gebruiken, over handel in buitenlandse en Nederlandse typen; over
éénmanszaakjes die het veelal moeilijk hebben; over Voskens II, Rolu en Cupi, die
onze laatste lettergraveurs zijn in de achttiende eeuw. Gebroeders Ploos van Amstel
en Johannes Enschedé worden de grote machten, tot de eerste firma in de tweede
opgaat en Enschedé na 1825 als enig belangrijk bedrijf overblijft en een gevaarlijke
concurrentie van de ‘Normale Lettergieterij’ te Brussel, veroorzaakt door de
‘premature Benelux’, overleeft. Naast Enschedé blijkt er dan tijdelijk werk te zijn
voor de lettergieterijen Elix en Co., Broese en Co. en enkele andere. Sindsdien is
het Nederlandse lettergietersbedrijf steeds actief gebleven. De genoemde firma's
richten zich, evenals Enschedé, met hun materiaal naar Frankrijk, en Ovink geeft
interessante beschouwingen over Franse typen uit de eerste helft 19de eeuw, en
zegt ook een woordje over de Engelse en Duitse.
Tussen 1830-40 begint in Nederland een geestelijke opleving en de Nederlandse
letterproductie moet groter worden. Dat ziet de Rotterdamse koopman Nicolaas
Tetterode zeer juist in, en in 1851 opent hij te Kralingen een nieuwe gieterij. Een
paar kleinere firma's versmelten met deze zaak, die in 1857 verhuist naar de
Bloemgracht in Amsterdam, waar eens Blaeu en Voskens hadden gewerkt.
Tetterode had Indië bereisd en begreep dat er ook vraag naar Oosterse letters
moest zijn; geadviseerd door beroemde oriëntalisten pro-
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duceert hij Maleise, Javaanse, Makassaarse, Boeginese, Japanse en Chinese typen.
Hij levert eveneens Grieks, Hebreeuws, Syrisch, Arabisch, Perzisch en Turks.
Ovink heeft begrip voor de eerste industrialisatie in ons land, en grote bewondering
voor kunde en energie van de eerste lettergieter Tetterode. ‘De menselijke
vermogens zijn beperkt’; schrijft Ovink, ‘wanneer in de kentering naar de moderne
tijd de gigantische opbouw van het bedrijfsleven een overheersing van het
economische boven het sociale meebracht, dan is dat fout, maar begrijpelijk.
Wanneer in de verovering van recht, ontwikkeling en welvaart voor de
arbeidersmassa het sociale de overhand krijgt op het economische, dan is dat óók
fout, óók begrijpelijk. Het zal een andere generatie zijn, die eens de synthese legt
tussen die twee gezichtspunten’. En het ziet er uit of de firma Tetterode, na
verschillende veranderingen in de zakelijke structuur nu ‘Lettergieterij Amsterdam
voorheen N. Tetterode’ geheten, een aardig stuk naar de gelukkige combinatie van
het economische en sociale heeft afgelegd. Een bloeiend, beroemd bedrijf, gevestigd
in moderne, ten dele zeer moderne gebouwen aan de Bilderdijkstraat en de Da
Costastraat te Amsterdam, waar werk- en recreatieruimten, kantoren, zalen en
bibliotheek een indruk maken van sociaal en artistiek verantwoordelijkheidsgevoel
bij de elkaar opvolgende directies. Snelle vooruitgang van het bedrijf was er tijdens
1910-14, jaren van Europese en Nederlandse bloei. En de directeuren van Tetterode
hadden een open oog voor alle mogelijkheden die mechanisatie en toegepaste
kunst brachten.
Sinds Morris gaat de kunstenaar letters voor de stempelsnijder tekenen. Nederland,
meenden de directeuren Verrijn Stuart en Van der Tuuk, moest opnieuw een centrum
van drukkunst worden, en ze wisten de nu zo bekende S.H. de Roos, oorspronkelijk
lithograaf bij de blikfabrieken van Krommenie, aan zich te verbinden. Met grote
warmte schrijft Ovink over de Roos' gaven en scheppingen. In 1912 werd de
Hollandse Mediaeval aangekondigd (ander werk was reeds voorafgegaan); ‘de letter
was in elk opzicht raak. Mooi van lijn, sierlijk toch stevig, open en groot van beeld,
duidelijk; edel genoeg om voor het “betere werk” te kunnen dienen, maar ook zo
reëel dat zij het werkpaard in alle Nederlandse drukkerijen zou worden’. Latere
ontwerpen van de Roos zijn o.a. Erasmus Mediaeval, Libra, Simplex, ik hoef ze niet
alle op te noemen. En S. Schlesinger, omgekomen in Auschwitz, heeft o.a. de Rondo
voor de lettergieterij ontworpen. Dit niet voltooide werk werd afgemaakt door D.
Dooijes, de Roos' opvolger als letterkunstenaar aan de L.A. Vergis ik me, of is de
sierlijke en sterke A in rood en zwart en wit op de groenblauwe omslag van het boek
naar Dooijes' ontwerp?
Volledigheidshalve - om weer op het economische te komen - vermeld ik nog dat
de L.A. dochterondernemingen heeft in België, Frankrijk, Indonesië, Amerika en
belangrijke buitenlandse agenturen op grafisch gebied. Voor wie hooghartig op
‘zaken’ neerkijkt, is Ovink's boek nuttige lectuur.
Ik heb me bepaald tot grepen uit het voortreffelijke gelegenheidsgeschrift. Kritiek
was niet de bedoeling. Trouwens kritiek heb ik niet! Het boek is alleraardigst
geïllustreerd; behalve de portretten die natuurlijk niet mochten ontbreken en
afbeeldingen van gebouwen en werkplaatsen, zijn er reproducties van letterproeven,
oudere vignetten, affiches, en wat al niet meer. Bescheiden lichte initialen als
hoofdstukbegin; aardige ABC-tjes van allerlei aard in de kantlijnen.
En als bijlage een zeer nuttige stamboom van de Nederlandse lettergieterijen
tussen 1604-1857 ‘vereenvoudigd en voorlopig’.
Bij dit gedenkboek heeft de firma het niet gelaten, maar er een zeldzaam mooi
boek bijgegeven De letter als kunstwerk. De uitgeefster verantwoordt de publicatie
in deze woorden ‘wij willen ons ook afvragen,
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welke taak wij als dienaars van de drukkunst te vervullen hadden op cultureel gebied.
Een antwoord op deze vraag zullen de lezers kunnen vinden in dit boek, dat toont
hoe de letter als kunstwerk steeds mede uitdrukking heeft gegeven aan de
gedachten, gevoelens en idealen, die de mensheid in de loop der eeuwen hebben
bezield’. Dit antwoord is origineel. Zestigmaal wordt een lettertype geconfronteerd
met een voorbeeld uit beeldende kunst, kunstnijverheid of architectuur uit dezelfde
periode en in prachtige platen krijgen we een stijlgeschiedenis van de letter. In vijf
hoofdstukken tekst worden besproken; 1. de voor-typografische letter; 2. de vroege
drukletter; 3. Barok tot Classicisme; 4-5 negentiende en twintigste eeuw. Tegenover
elke letterreproductie staat dan het te vergelijken, andere kunstwerk. Ik geloof niet
dat velen goed zullen hebben beseft, hoezeer de stijl van het boek uiterlijk paste in
de algehele tijdstijl, en hogelijk geboeid slaat men blad na blad om, onder de indruk
van de schone en zo knap uitgezochte voorbeelden. Er gaat een waarschuwing
vooraf dat niet ieder platenpaar als parallel was bedoeld. Ieder zal zijn preferenties
hebben, de een meer overtuigd zijn door dit, de ander door dat. Zelf liep ik extra
warm bij Jan van de Velde's schrijfletter (1605) naast de overste van Goltzius, de
typen van Christoffel van Dyck naast de Nieuwe Kerk in Den Haag en de Marekerk,
de Hollandse Mediaeval naast Konijnenburg's Natura Integra, de Roos' Nobel naast
de fabriek van Van Nelle, de Roos Romein, naast Oud's Shellkantoor in Den Haag.
Maar bij weer eens bladeren denk ik dan, dat de andere toch ook zo treffend zijn.
Hoe knap is het niet gevonden (dit uit een ‘slechte’ tijd) Rossigneux' letters en
versieringen te plaatsen naast het portret van Carolus Duran. Of Bodoni naast
Canova, de Neuland-letters van Rudolf Koch naast de houtsculptuur van Barlach,
Caractères Auriol naast een affiche van Toulouse Lautrec.
Men voelt de verwantschappen intuïtief. Maar aan de samensteller, de zeer
ervaren kunsthistoricus dr G. Knuttel Wzn., werd eveneens de moeilijke taak
opgedragen, om ons niet in ons ‘aanvoelen’ te laten blijven steken, maar ons in
woord duidelijk te maken hòe de letter is, hòe het kunstwerk, en wààr dan de subtiele
overeenkomst schuilt. En dit in historisch verband. De stijlperioden karakteriseert
hij, de letter analyseert hij, evenals de ter vergelijking dienende kunstwerken. Een
meer algemeen cultureel en historisch overzicht gaat telkens aan de analyses vooraf.
Voor dit alles is zeer grote kennis nodig van de gehele West-Europese
kunstgeschiedenis; overtuigende liefde voor de geboden schoonheid spreekt uit
iedere bladzijde, iedere plaat.
Zelden ben ik zo blij geweest met een boekgeschenk als met deze uitgaven, die
ik bijna toevallig cadeau kreeg van de jubilerende firma. Een stukje fijne Nederlandse
cultuur bespreken is prettig; het was me een genoegen op verzoek van de Het
Boek-redactie, deze samenvatting te schrijven.
Jan. 1952.
R. PENNINK

Thom. J. de Vries, Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en
ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van
de Alma Schola Svollana. Zwolle, N.V. Uitg. Maatsch. W.E.J. Tjeenk
o
Willink, 1951. 8 . 44 blzz. met 18 afb.
Melding dient hier gemaakt te worden van deze wel aardige publicatie, aangeboden
door bovengenoemde Uitgeversmaatschappij, gelijk de binnenzijde van het
knalgroene omslag vermeldt. Blijkbaar dus slechts een speels, luchtig reclame-object
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en daarom misschien geen reden er de hoogste wetenschappelijke eisen aan te
stellen. Maar van de andere kant is de samensteller De Vries, hist. drs., een man,
die reeds jaren met vrucht de geschiedenis van Zwolle beoefent. Dat desondanks
zijn kennis van oude drukken beperkt is gebleven, wie zal het verwonderen? Ve
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minder immers dan in de andere Overijselse stad, Deventer, met haar
Athenaeum-Bibliotheek en rijk bezit aan incunabelen en post-incunabelen, biedt
Zwolle de gelegenheid zich op dit gebied te ontwikkelen. Mocht ooit het
reclame-boekje een 2e druk beleven, dan zou ik toch de raad willen geven enkele
al te aperte onjuistheden te corrigeren.
Zo zal op p. 13 de naam van Johs. van Vollenhove moeten worden geschrapt.
Het bestaan van deze Zwolse drukker, slechts berustend op een noot van Prosper
Marchand (zie o.a. CA. 1399), wordt door de tegenwoordige incunabulisten niet
meer aanvaard en de uitgaven, die Campbell, en reeds met vraagteken, op zijn
naam zette, bleken afkomstig te zijn van Peter Os van Breda.
Vervallen zal ook moeten de wat al te hoogmoedige bewering, dat Corver en
Listrius Hans Holbein Jr. aan hun drukkerij wisten ‘te verbinden’, die dan de ‘rijk
geornamenteerde titelplaten’ met de inscriptie VIVE SVOL voor hen vervaardigd zou
hebben (p. 26). Nota bene, Holbein verbonden aan Zwolle voor de copie van een
rand, oorspronkelijk door hem voor Froben in Bazel gemaakt. Een rand, die behalve
door Corver door minstens acht andere drukkers gecopieerd is (zie hierover o.a.
A.F. Johnson in Gutenberg-Jahrbuch 1937, 115-116).
Het zal verstandig zijn in geval van een herdruk het onderschrift bij de afbeelding
op p. 24 grondig te veranderen. Aldaar is gereproduceerd het titelblad van
Murmellius, Opusculum de discipulorum officiis, etc. Zwolle, Peter Os, c. 1505 (NK.
1564). Onderschrift: ‘Murmellius' werken, door de drukker bij wijze van reclame
opgesomd. Daaronder een student met zijn boek’. Bij wijze van reclame? Was het
dan niet doodgewoon op titels van post-incunabelen de inhoud uitvoerig te
vermelden? En een student? Die oudere heilige? De nimbus om 's mans kruin is
hier misschien iets minder goed te zien, aangezien het facsimile is gemaakt van het
sterk gekleurde exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek. Voor een zuiverder
afbeelding van de houtsnee uit hetzelfde werk zie Nijhoff's Art typographique III. 13.
En waarom wordt er op p. 26 en 27 gesproken van een ‘reusachtige’ en een
‘enorme’ Christoffel? Christophorus was toch immers een reus en overal wordt hij
als dusdanig afgebeeld.
Nieuw zijn voor mij de reproducties van tekeningen, op p. 19 en 22 weergegeven,
die in het Zwolse exemplaar van Listrius' Commentarioli in dialecticen Petri Hispani,
door Corver gedrukt (NK. 4159), voorkomen en gemaakt schijnen door een leerling
van Listrius, Joannes Appeldoorn. Zijn er bewijzen, dat de kop met de gespleten
spitse kap inderdaad Listrius voorstelt? En heeft het boek meer soortgelijke
tekeningen? Zou het dan niet aardig wezen die eens in ruimer kring te publiceren?
Summa summarum, voor niet al te critische lezers een genoeglijk reclame-boekje,
waarin heel wat lezenswaards over vroege en latere Zwolse activiteit verzameld is.
En ten slotte, hoe grappig te vernemen, dat op de directiekamer van de N.V. Tjeenk
Willink nog altijd, wanneer een nieuw werk van de pers komt, gezegd wordt VIVE
SVOL, de vreugderoep, die meer dan vier eeuwen geleden op de titelrand van
Corver gedrukt is.
's-Grav., Jan. 1952.
M.E.K.

P. Dalmatius van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven. Dl. I-IV.
Gouda, 1950-1951.
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Als wapen tegen de stijgende drukkosten heeft de vernuftige mens zijn toevlucht
genomen tot de gestencilde publicaties. Men moet het Gemeentebestuur van Gouda
dankbaar zijn, dat op deze wijze Pater Dalmatius van Heel's rijke verzameling
gegevens over de Goudse drukkers en hun uitgaven gepubliceerd kon worden.
Dankbaarheid zijn we vooral verschuldigd aan de samensteller zelf, die heel wat
jaren aan zijn onder-
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werp moet hebben besteed. Een levend beeld van stedelijke activiteit heeft hij
opgeroepen voor de geest van wie dergelijke bibliographieën met begrip kan lezen.
Naar uit p. Van Heel's Inleiding blijkt heeft mede de overleden Secretaris van Gouda,
G.J.J. Pot, veel tot deze studie bijgedragen. In chronologische volgorde zijn hier
korte beschrijvingen der uitgaven van de Goudse drukkers gegeven. Deel I bevat,
na een lijst der namen van alle Goudse drukkers, boekverkopers, binders en
uitgevers van de 15e-18e eeuw, eveneens chronologisch gerangschikt, een overzicht
van Ger. Leeu's drukken. Deel II behandelt Gov. van Ghemen, een Onbekende
Drukker, de Collaciebroeders, All. Gauter, en geeft een lijst van Prenters en
Boekverkopers van 1483-1554, uit Goudse archieven samengesteld, en een in
handschrift bestaande Gildebrief der Goudse drukkers van 18 Juni 1540. Deel III is
gewijd aan de drukkers Jasp. Tournay en Andr. Burier en brengt ons tot in de 17e
eeuw, terwijl in deel IV Jan Zas Hoensz., Petr. Simonsz. Kies, Jac. Wilhelmi Migoen
en Onbekende Drukkers van 1540-1640, benevens archivalia over boekdrukkers,
-verkopers en lettergieters voorkomen. Aan de producten van iedere drukker gaan
notities over hun leven vooraf.
Natuurlijk zijn er hier en daar wel aanvullingen en kleine correcties te geven. Ik
laat het een en ander volgen uit hetgeen door mij in margine werd opgetekend. Bij
het citeren der drukken doet het gemis aan een nommering der beschreven uitgaven
zich hinderlijk voelen.
I, p. 7. Niet vermeld is Dionysius Carth., Van den loveliken leven, enz. Gouda,
o

Ger. Leeu, 26 Juli 1479. 4 . Is CA. 592.
o

p. 12. Toe te voegen Donatus, Ars minor. (Gouda, Ger. Leeu, c. 1480). 4 . Is GW.
8827.
o

ibid. Evenmin is vermeld Homo albus. Gouda, Ger. Leeu, (c. 1480). 4 . Is CA.
984.
p. 13. Toe te voegen Ant. de Haneron, De multipotencia activi regiminis dictionum.
o

Gouda, Ger. Leeu, 1481. 4 . Een ex. Sevilla, Bibl. Colombina (cf. Cat. van deze
bibl. III, p. 269). Niet in CA., maar wel is CA. 678, Eng. de Leydis, De arte dictandi,
door p. Van Heel I, p. 12 vermeld, hier vermoedelijk een onderdeel van.
p. 16, r. 9 v.o.: Campbell n. 1315. Verbeter: Campbell n. 1316.
II, p. 4, r. 11 v.o.: Gesamtkat. I, n. 1169. Verbeter: ... n. 1167. - GW. 1169,
Doctrinale P. II van 16 Sept. 1488, zelfde drukker, ontbreekt hier.
p. 14-16. Bij de uitgave der Kercken van Romen kan thans worden toegevoegd
Nijh. Kron. 4249 en bij de Verclaringe van der missen, hier wat al te boud aan Gerrit
vander Goude toegeschreven, Nijh. Kron. 4287.
p. 16-17. Eén en dezelfde druk der Collactiebroeders wordt hier ten onrechte twee
maal vermeld, zowel i.v. Precatiuncule als Fr. Goudanus. Zie daarover Nijh. Kron.
1756 en de aantt. aldaar.
p. 21. Bij Savonarola Nijh. Kron. n. 1084 te veranderen in n. 01084.
Ten slotte zal voor een scherpzinnig incunabelkenner en -vorser de taak overblijven
het moeilijke probleem op te lossen van wie afkomstig zijn de ongesigneerde Goudse
incunabelen, die we thans nog plegen toe te schrijven aan de Drukker van Teghen
die strael der minnen, de Drukker van de Aflaetbrief van 1486, de Drukker van het
Opus minus, de Drukker van de Blaffert. Reeds is door L.A. Sheppard in het
Gutenberg-Jahrbuch 1950 (p. 172-176) gewezen op drukken, die de priester Otgier
Nachtegael, vóór hij te Schiedam werkzaam was, vermoedelijk in Gouda heeft
gedrukt. Daarbij rekent hij o.a. de Blaffert (CA. 292), hier in dl. II, p. 5 als druk van
Godfr. van Os vermeld.
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Men ziet, Pater Van Heel's werk heeft de toekomstige incunabulisten nog niet al
het gras voor de voeten weggemaaid. Doch voor hetgeen hij ons heeft kunnen
schenken, verdient hij waardering.
's-Grav., Febr. 1952.
M.E.K.
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Dr Luc. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en
geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475
en 1540. Antwerpen, De Vlijt, 1951. 358 blzz. in 2 kol., vele afbeeldingen,
o
groot 4 . - Prijs in Nederland: f 28,50, ingen. en f 32,50 geb.
Het zal niet dikwijls voorkomen, en misschien is het maar gelukkig voor de heren
promotoren, dat een promovendus met een zo lijvige studie om de doctorshoed
vraagt. Reeds was het uit Schrijver's vroeger gepubliceerde studies overbekend,
dat hij op het gebied der oude prozaromans een autoriteit is; zijn jongste boek heeft
het op schitterende wijze bevestigd. In de Inleiding wordt het onderwerp, de
volksboeken, nader begrensd en al blijft dat bij een ruim veld, als het werk bestrijkt,
natuurlijk een wat persoonlijke opvatting, dit is het goede recht van een auteur. Te
meer daar hij het begrip prozaromans, gelijk hij het heeft opgevat, nauwkeurig heeft
geformuleerd (p. 23). Wel echter komt het mij voor, dat de titel van het boek ‘De
Nederlandse Volksboeken’ minder gelukkig is en meer aankondigt dan geboden
wordt. Hetgeen hieraan is toegevoegd, en nog uitsluitend op het titelblad en met
veel kleinere letter, ‘Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans,
gedrukt tussen 1475 en 1540’ omschrijft de inhoud heel wat beter. Niet de
Nederlandse volksboeken, maar slechts één categorie ervan vormen het onderwerp
van de studie, gelijk Debaene trouwens ook zelf aangeeft (p. 9, kol. 2).
Bij het gebruik van het boek, dat ongetwijfeld voor velen onzer een geregeld
geraadpleegd handboek zal worden, doet men goed zich te voren nauwkeurig op
de hoogte van de samenstelling te brengen. Die is wel te overzien, maar Schrijver
had het ons toch iets gemakkelijker kunnen en moeten maken. Was het niet de taak
van zijn promotor geweest, hem daarop te wijzen? In de eerste plaats - en dat is
een ernstige omissie - ontbreken er koptitels. En verder zou een alfabetisch register
uitermate nuttig zijn geweest. Het gemis ervan, in het bizonder voor het tweede
deel, maakt het niet altijd eenvoudig, daar zijn weg in terug te vinden.
Deel I bevat als kern een zeer uitvoerige bibliographie, brede analyse, vermelding
van litteratuur, van herkomst, enz. van een 26 tal prozaromans, in alfabetische
volgorde, waarvan de eerste druk niet later dan in 1540 is verschenen. Dat is, van
een letterkundig zowel als van een bibliografisch standpunt bezien, prachtig, afgerond
werk, tot in de puntjes verzorgd. Natuurlijk valt er ook aan deze voortreffelijke
gegevens hier en daar wat toe te voegen. Wij, bibliografen, zijn er nu eenmaal van
doordrongen, dat in ons vak de volledigheid vrijwel onbereikbaar is. Zo tekende ik
aan:
p. 63. Griseldis. Niet vermeld is de editie (van Ger. Leeu, Antwerpen?), waarvan
in de U.L. van Cambridge slechts 2 regels van de titel bewaard zijn. Zie CA. Suppl.
I. 1387.
p. 67 en 71. Vier Heemskinderen. Naar aanleiding van de toeschrijving der uitgave
CA. 1011 aan Gov. van Ghemen en mijn vroeger uitgesproken twijfel daaraan (in
dit tijdschrift XX. 334) zou ik willen wijzen op de studie van L.A. Sheppard in het
Gutenberg-Jahrbuch van 1950, p. 175-176, die de druk thans toeschrijft aan Otgier
Nachtegael (nog te Gouda).
p. 154. Reynaert. Aan de incunabel-uitgaven toe te voegen de editie Antwerpen,
Ger. Leeu, 1487, waarvan Cambridge U.L. een fragment bezit. Zie CA. Suppl. II.
977a en vgl. de reproducties van enkele houtsneden er uit bij een opstel van P. de
Keyser in het Gutenberg-Jahrbuch van 1939, p. 159-161.
p. 245. Dialogus creaturarum. Ten onrechte wordt CA. 569 een druk van Ger.
Leeu van 1491 genoemd; het is de ed. Antwerpen (?) s.n.a., misschien te
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identificeren met NK. 2776. Blijkbaar verwarring van Debaene met de Lat. ed., CA.
564.
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p. 248. Gesta Romanorum. Behalve de hier genoemde Lat. edities bestaat er nog
één, Leuven, Joh. de Westfalia, beschreven Proctor, Tracts on early printing III, p.
56 onder 825 B. Een ex. te Oxford, Brasenose Coll.
p. 252. Le Fèvre, Fais et prouesses de Jason. Bij de twee vermelde Franse edities
moet nog gevoegd worden een derde (Haarlem, Bellaert, c. 1484). Beschreven bij
Th. Accurti, Aliae editiones saeculi XV pleraeque nondum descriptae (Flor. 1936),
p. 25 no. 44 naar een ex. Rome, Bibl. Vaticana. Eveneens een ex. te Chantilly,
Musée Condé; zie o.a. mijn recensie van Accurti's werk in dit tijdschrift XXIV. 282.
p. 273. Le Fèvre, Recueil des histoires de Troyes. Zie voor een niet vermelde
Franse editie, Haarlem, Bellaert, c. 1484, aanwezig Rome, Bibl. Vaticana, Accurti,
o.c. p. 24. no. 43.
Desgewenst zou ik hier enkele soortgelijke kleine aanvullingen of correcties aan
kunnen toevoegen. Samengevat lijken het er misschien heel wat, maar in
werkelijkheid zijn het slechts kleine vlekjes op een voortreffelijk werk.
Nog heeft deel I drie uitvoerige Bijlagen. De eerste bevat een 4 tal Verloren
prozaromans tot 1540, drukken dus, waarvan geen exemplaren bewaard schijnen
te zijn, maar die vermoedelijk wel bestaan hebben. In Bijlage II worden vermeld 25
Prozaromans die waarschijnlijk na 1540 verschenen zijn. Dit alles is zeer doorzichtig
en goed gemotiveerd. Maar voor Bijlage III met het opschrift Andere volksboeken
in incunabel- en postincunabelperiode, zou een iets uitvoeriger verklaring gewenst
zijn geweest dan degeen, die men kan vinden bij de Verantwoording (p. 9, kol. 2).
Diverse soorten volksboeken, 43 stuks, in proza, in dicht of in beide
dooreengemengd, zijn hier bijeengebracht, met vermelding van drukken, herdrukken,
opgave van litteratuur en een korte karakteristiek. Waarom nu echter prozaboeken
als de Destructie van Jherusalem, de Dialogus creaturarum, Den Sack der consten,
Tschip vol wonders in een Bijlage en niet in de kern van het werk zijn geplaatst, zal
niet iedereen, evenmin als mij, zonder nadere toelichting dadelijk duidelijk zijn. Zie
ik het goed in, dan is Debaene's criterium geweest, dat dergelijke boeken geen
echte prozaromans zijn, maar veeleer populaire historie, wetenschap of geneeskunde
bevatten. Hier wreekt zich de min gelukkige titel van het werk, want tot de
volksboeken zijn ze zeker wel te rekenen. Nog vraag ik me af, waarom in deze derde
Bijlage het Leven ende die passie van Sinte Kunera is opgenomen, terwijl voor de
rest zulke heiligenlevens, als daar b.v. zijn de Historie van Sinte Anna, de Legende
van de h. drie coninghen, de Legende van Sinte Dympnen, Leven ende hystorie
van Liedwy, enz. niet genoemd worden. Is dus de samenstelling van Bijlage III iets
minder duidelijk, wat hierin gegeven wordt, is op zichzelf goed.
Met Schrijver beschouw ik het omvangrijke materiaal, dat hij in het eerste deel
van zijn boek bijeen heeft gevoegd en doorwerkt, als het belangrijkste element van
zijn studie (zie zijn opmerking p. 352, kol. 1). Maar ook in het tweede deel is heel
wat wetenswaardigs verzameld: de historische achtergrond, een vergelijking met
hetgeen in andere talen op hetzelfde gebied is verschenen, de bronnen, de jongere
producten en de latere lotgevallen van de oudere. Soms botsingen met de censoren
en dan een enkele keer dientengevolge gecastigeerde uitgaven. Het geheel is zeer
leesbaar, maar toch komt het me voor, dat dezelfde stof, in wat beknopter vorm
gegoten, nog aantrekkelijker zou geweest zijn. Wie verder over genoeg fantazie
beschikt om statistieken en bibliographieën tot leven te brengen, zal met grote
belangstelling de Chronologische lijst van volksboeken bestuderen (p. 295 v.), die
een aardig overzicht van de behandelde materie biedt. Goed is ook, dat een poging
is gedaan, de zeer heterogene stof van de prozaromans in groepen te verdelen, al
naar hun afkomst, vorm, motieven of op andere grondslagen (zie p. 309 v. en 330
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v.), Er wordt gewag gemaakt van de mogelijkheid, dat enkele werken als Floris ende
Blanceflour en misschien de Frederick van Jenuen
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en andere afkomstig zouden zijn van Anna Bijns (p. 317). Gelukkig is Debaene bij
deze suggesties heel wat voorzichtiger dan Van Mierlo, wiens neiging steeds meer,
en vrijwel zonder twijfel, aan de Antwerpse dichteres toe te schrijven, terecht velen
tot tegenspraak prikkelt.
Licht zou men menen, dat een zo omvangrijk proefschrift de materie volkomen
had afgeroomd. Geen sprake van. Integendeel, juist als ieder goed wetenschappelijk
werk heeft het de verdienste nieuwe perspectieven voor verdere onderzoekingen
te openen. Zo b.v. nasporingen naar mogelijke auteurs (p. 311), naar de eventuële
rol van Jan van Doesborch bij de Engelse bewerkingen (p. 312), naar verband met
sprookjesmotieven (p. 331), enz.
Hier en daar heb ik bij enkele beweringen een vraagteken gezet, o.a. bij hetgeen
Debaene zegt over het verval bij de hoogste stand en de positie van de vrouw (p.
281); over het complexer worden van het litteraire leven (p. 283; wordt niet eerder
alles, hoe meer men ervan weet, gewoonlijk complexer?); bij de uitspraak ‘niets is
immers zo gemakkelijk als vraagtekens plaatsen en aan alles te twijfelen’ (p. 305).
De talrijke reproducties van houtsneden, titelbladen, drukkersmerken, enz. maken
het aspect van het boek aantrekkelijk. Geen bewondering kunnen echter bij mij de
combinaties van reproducties wekken, quasi losjes over elkaar geschoven, gelijk
die b.v. te aanschouwen vallen op pp. 239, 255 en 266. Ook is het jammer, dat
sommige facsimiles door bibliotheekmerken worden ontsierd; gemakkelijk waren
deze te verwijderen geweest (zie b.v. pp. 96, 133, 212).
Ik hoop, dat mijn uitvoerige bespreking, waartoe het lijvige werk als vanzelf
uitnodigde, velen zal overtuigen van zijn grote betekenis. Er is alle reden Schrijver
geluk te wensen met zijn doorwrocht proefschrift. Ongetwijfeld mogen we ook in de
toekomst op dit gebied nog veel van hem verwachten.
's-Gravenhage, Dec. 1951.
M.E.K.

Dr H.J. Laceulle - Van de Kerk, De Haarlemse drukkers en boekverkopers
van 1540 tot 1600. Bijdragen tot de Geschiedenis van den
Nederlandschen Boekhandel. Uitg. door de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels, deel XIV. 's-Grav., Mart. Nijhoff,
o
1951. 8 . 443 blzz. met vele afb. van drukkersmateriaal. - Prijs: fl. 25;
voor leden der Ver. fl. 18.
In het eerste gedeelte van dit boek, blz. 1-150, waarmede Schrijfster, toen nog
Mejuffrouw Van de Kerk, in Juli 1941 te Utrecht de doctorsgraad heeft verworven,
werd aangekondigd, dat het volledige werk ‘binnenkort’ zou verschijnen. Hoe ten
slotte door gewelddadige bezettingsmethoden de verschijning vertraagd is, men
kan het in het Woord vooraf lezen. Mij verheugt het, de complete Haarlemse drukkers
hier te mogen bespreken. Want zo men enige publicatie op bibliografisch gebied
met warme instemming moet aanbevelen, dan is het zeker deze doorwrochte studie,
tot in de puntjes verzorgd, over de Haarlemse boekdruk van 1540 tot 1600. Daarbij
voegt zich bewondering voor de samenstelster van een dergelijk hyper-nauwkeurig,
tijdrovend werk, die kans heeft gezien, samen met haar zorgen voor een groeiend
jong gezin, het beloofde tweede deel tot een goed einde te brengen. Beschamend
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voor sommige gepromoveerden, die hun leven lang zonder scrupules op één been
blijven hinken.
De huidige publicatie, waarin ook het eerste deel met enkele correcties is herdrukt,
omvat alles wat men over het bewuste tijdvak van de Haarlemse drukkers zou
wensen te weten. Ter Inleiding een aardig hoofdstuk over Haarlem in de 16e eeuw,
het boekenbedrijf ter plaatse vóór 1540 - waarbij zeer verstandig de Coster-kwestie
slechts vermeld, maar
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niet behandeld wordt - en een overzicht van de stof. Daarna worden in
chronologische volgorde de verschillende boekverkopers en -drukkers, eerst van
1540 tot 1560, vervolgens van 1560 tot 1600, in leven en bedrijf geschetst. Zover
liep ook het proefschrift. Als Tweede Gedeelte is nu toegevoegd een verhandeling
over het Typographisch Materiaal en de Beschrijving der drukken. Beide zijn
voortreffelijk van indeling en uitvoering en kunnen als voorbeeld dienen bij
toekomstige publicaties van soortgelijk karakter. Pater Dr. Bon. Kruitwagen, aan
wie Schrijfster erkent veel te danken te hebben, legt eer in met de leerlinge. Dat het
typografisch materiaal niet alleen hoogst uitvoerig en nauwkeurig is beschreven,
maar aan het slot bovendien met menige afbeelding van typen, initialen, randen,
sluitstukken, enz. wordt geïllustreerd, verhoogt de waarde van het boek. Kostelijke
vergelijkings-objecten voor een tijdvak, in zijn boekenproductie tot nu toe minder
bestudeerd dan de jaren vóór 1541. Als Bijlagen worden vele archivalia gegeven
ter staving van bizonderheden over leven en productie der drukkers. Een goede
Litteratuurlijst en een uitmuntend Register besluiten het werk.
Ongemeen boeiend is de Beschrijving der drukken, als ik goed tel, de b en c nos.
meegerekend, 171 in aantal. Het peil der ontwikkeling van de stad Haarlem, de
richting, waarheen de belangstelling der inwoners ging, alles is er uit te lezen.
Vergeleken met de algemene Nederlandse producten, af te leiden uit het mij meer
vertrouwde tijdperk vóór 1541, treft het me daarbij, hoe zeldzaam te Haarlem uitgaven
der klassieken waren. Cicero's De officiis, de boeken I-XII van de Odyssea, Seneca's
De beneficiis, alle drie door Coornhert in het Nederlands vertaald, Vergilius' Bucolica
en Georgica, door Karel van Mander ‘in Rijm-dicht vertaelt’, meer is er niet. En ook
wordt dit gemis niet vergoed door vele uitgaven van humanisten. Van Erasmus b.v.
slechts twee edities, de Epitome colloquiorum van 1589 en de vertaling van een
der Colloquia, de Uxor μεμψιγάμος, door Zach. Heyns, in 1592. Ook de uitgave der
Distiche moralia van Cato met de bekende scholia van Erasmus, in 1592. Als
bizonderheid zou men nog kunnen vermelden, dat slechts één van deze drie edities
- de tweede - in de Bibliotheca Erasmiana genoemd wordt.
Een systematische indeling, voor mijn eigen genoegen gemaakt, van de 171
Haarlemse drukken wees uit, dat de overweldigende meerderheid van theologische
aard is, het Christendom dan vertegenwoordigend in zijn vele, typisch Nederlandse
schakeringen. De talrijke drukken der Schriftuerlijke Liedekens duiden er verder op,
dat brave zanglustige Haarlemmers in die dagen heel wat afgegalmd hebben. Ook
blijken er uit dit tijdvak meer officiële gemeentelijke publicaties te zijn overgeleverd
dan uit de incunabel- en post-incunabelperiode. Ze handelen over markten, tiende
penning, over de wacht, over verkopingen, enz. Werden deze trouwens in vroegere
tijden wel alle gedrukt en misschien niet vaak, in ambtelijk-conservatieve sleur, nog
geschreven?
Dat vele van Coornhert's geschriften in Haarlem zijn uitgegeven en ook enige van
Karel van Mander geeft kleur en waarde aan de boekenproductie van de stad. Hoe
boeiend zal het zijn deze later te kunnen vergelijken met wat in andere
Noord-Nederlandse steden gedrukt is. Voor Amsterdam en Gouda bezitten we deze
gegevens reeds, maar daar zijn nog Delft en Leiden en Utrecht en Deventer en
Zwolle, enz. Geen gebrek aan stof dus voorlopig.
Mijn indrukken samenvattend, heb ik voor de studie van Mevrouw Laceulle-Van
de Kerk grote lof. En mag ik, omdat een recensent ten slotte een critisch wezen is
en niet uitsluitend mag juichen, één pietepuntig kleine aanmerking maken? Bij de
Errata op blz. 442 leze men in plaats van Blz. 59, r. 14 v.b. en n. 2: ... n. 3. En verder
corrigere men op blz. 253, r. 10 v.o. Bodleyan in: Bodleian. Maar dat zijn ook de
enige aanmerkingen, die ik op dit voortreffelijke werk kan maken.
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's-Grav., Febr. 1952.
M.E.K.
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De titel van Coornherts Zedekunst
2

In een noot op p. 172 van het Letterkundig Leesboek I (1926) van De Vooys, Van
den Bosch en Tinbergen wordt de opmerking gemaakt, dat het tweede hoofdwoord
1)
in de titel van Coornherts Ethica dient te worden gelezen met een klemtoon op
Wel en een gelijkzware op kunste. Daarmee houdt verband de langere vorm kunste,
tegenover kunst in het tweede lid van de samenstelling Zedekunst. Vergelijking van
de ritmische beweging in 1. Zedekunst dat is Wéllevens kunst; 2. Zedekunst dat is
Wellévenskunst(e) en 3. Zedekunst dat is Wél-levens kunste leidt er toe, de keus
te bepalen op het laatste. Men geve acht, dat hier Wél-levens staat, waarvan de
bedoeling is, kenbaar te maken, dat niet alleen het gehele complex niet als een
samenstelling moet worden beschouwd, maar ook in de aanvangsgroep de
bestanddelen Wel en leven hun onafhankelijke waarde hebben: het gaat, zoals
trouwens de tekst van het werk overvloedig bevestigt, over de kunst om wel te leven.
Hierbij willen wij het volgende noteren. Hoewel Becker in de inleiding tot zijn
uitgave (p. XIII) het voorkomen van herhalingen en foutieve vertalingen aanhaalt
als bewijs voor de mening, dat Coornhert zijn boek in haast heeft geschreven, is
het zeker verantwoord te veronderstellen, dat hij bij het kiezen van een titel voor dit
belangrijke opus met zorgvuldig overleg is te werk gegaan. Dit behoeft zich niet te
2)
beperken tot de wens, in het vervolg de zin van het begin (Zedekunst) te
verduidelijken. Dat ook de ritmische vorm er in betrokken werd, is alleszins
aannemelijk. Toch kan daarnaast als eenvoudiger motief gegolden hebben de
tegenzin tegen een volstrekte herhaling. Beide beginselen, het ritmische en dat van
de afwisseling, kan men toetsen aan de vol-

1)
2)

Vgl. Zijderveld, TNTL 63, p. 161 v.
Voor het begrip zede zie o.a. Bk. III, 1. 26: ‘... de ghoede zede, dat is de zedelycke dueghde.
Want zede betekent ghewoonte, zo betuyght werdt by 'tspreeckwoord: Lants eere, Lants
zede’.
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gende passus, die wij, voorzien van enige cursiveringen, overnemen uit de nrs. 19
en 20 van het eerste hoofdstuk: ‘Al waar nu een kunste is ende werdt gheleert, daar
is oock een kunstenaar en leermeester, dieze anderen onderwyst, ende daar zyn
oock Leerlinghen of jonghers, die zich de kunste laten leren. Of daar dan schoon
al vele zyn die de kunst niet wel en leeren ofte en vaten, zo moeten daar nochtans
oock eenighe zyn, die de kunste zulcx werdt onderwezen, dat zy die zelf oock
hanteren konnen, ofmen moet zeggen datter gheen recht leermeester en is, dieze
anderen kan voort leren, of gheen verstandighe leerlinghen, dieze moghen begrypen.
Is dit eerste zulcx, dat komt door dien de leermeester de kunste niet recht en kan’.
Men heeft in deze aanhaling ook de werkwoordsvorm konnen aangetroffen, die al
evenzeer het afwisselingsstreven kan dienen. Wij merken nog op, zonder er te veel
gewicht aan te hechten, dat in de aan het slot van het werk toegevoegde Inhoud bij
de opgave voor het eerste Boek tweemaal wellevens kunste en tweemaal wellevens
konste voorkomt, behalve nog in het opschrift ‘Dat het wel-leven een Kunste is’. De
vorm konste komt ook in de tekst voor. En in een brief aan Spiegel (Becker, p. IX)
spreekt C., ditmaal niet ter aanduiding van zijn boek maar van de zaak zelf, van zijn
konst van welleven, van wel-levens konste, en gebruikt hij deze klankspelende
combinatie: ‘Kondy dese konst, het sal u namaels wel komen, kondys noch niet,
enz’.
Een blik op het bijgevoegde facsimile van de titel der eerste uitgave laat zien, dat
een koppelteken tussen Wel en leven ontbreekt. Ook dit heeft niet zo veel te
betekenen. Het kan een kwestie van typografie zijn; zo even zagen wij de vorm mèt
koppelteken in de Inhoud, in de tekst (I, 1, 13) leest men wel levens kunste in drieën,
de titel der uitgave 1596 heeft met een andere typografische distributie Wel-leṽes
1)
kunste . Op de eerste bladzijde na de Voorreden in Beckers editie vinden wij
welleven, de gescheiden vormen wel te leven, wel ende zaligh leven, kunste van
wel leven, wellevens moghelyckheyd. Wij vinden daar en elders vooral ook het
bovenschrift Wellevens Kunste.
Wat wij iets nader willen bezien, is de vraag, of Becker gelijk heeft gehad, toen
hij in zijn uitgave het tweede hoofdwoord van

1)

Ook hier lees ik, in afwijking van Becker (p. XXVII), kunste gescheiden; vgl. ib. de beschrijving
van de herdruk 1630.
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1)

de titel drukte als Wellevenskunste, als één woord dus . Ook voor dit punt verwijzen
wij de lezer naar het facsimile. Er is vooreerst een formeel argument, dat schijnt te
wijzen in de tegenovergestelde richting. In de Twe-spraack p. 54-55; uitg. Kooiman
p. XLIV) vinden wij een mededeling over het gebruiksverschil tussen lange en korte
s: ‘De voorste ʃ noem ick esse om die vande kleine inde naam te onderscheiden,
alzó deze nimmermeer int leste vant wóórd, ende de kleine niewers elders mach
staan: dies het ons onderscheidlyke letters verstrecken’ (d.i. reden waarom het voor
ons verschillende letters zijn). Het facsimile nu leert ons, dat de titel, wanneer wij
afzien van het eerste woord, gezet is in een lettertype dat lange en korte s
onderscheidt, en dat de slot-s van Wellevens de korte is, evenals die van de woorden
is, vermids, waarheyds, zulks in afwijking van de lange s, die voorkomt in kunste,
kennisse, Mensche, eerst, beschreven, Nederlandsch. Toch is dit geen afdoend
argument voor de stelling, dat het titelwoord moet worden gelezen: Wellevens kunste,
en wel wegens de bijkomende omstandigheid, dat de korte s niet alleen gebruikt
werd aan het einde van woorden, maar ook wel, ofschoon ongeregeld, aan het slot
van een samenstellingsdeel, zoals op verschillende plaatsen in de Zedekunst kan
worden geconstateerd.
Evenwel menen wij, dat een nauwkeurig bekijken van het typografisch beeld geen
ruimte overlaat voor twijfel aan de bedoeling, om wel degelijk het element kunste
van het voorgaande af te scheiden. Er is een duidelijke spatie tussen de s van
Wellevens en de beginletter van kunste. Ook is de drukwijze van de letters kungedrongener, waardoor Wellevens zich markeert als afzonderlijk woord. Men kan
niet tegenwerpen, dat die gedrongenheid aan plaatsgebrek te wijten zou zijn: daarin
ware te voorzien geweest door aansluiting van de k aan de voorafgaande s en door
een gelijkmatige druk over de gehele regel.
In aanmerking genomen de wisselende en vrij grillige praktijk die in oude drukken
valt op te merken, kan de afscheiding van kunste op zich zelf niet gelden als bewijs
dat een samenstelling niet bedoeld is. De opdracht aan Spiegel heet Toe-eyghen
2)
Brief; dit is zeer zeker wèl een samenstelling . Omgekeerd komen
aaneenschrijvingen voor waarbij het moeilijk is aan een compositum te denken;
voorbeelden uit de werken van Vondel zijn gegeven in

1)
2)

Vgl. de titelbeschrijving van p. VIII.
Vgl. Well. K. 1, 6, 8, nieus ghierigheyd.
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mijn Bijdrage p. 43-44. In het onderhavige geval echter wijst de in de titel aanwezige
samenhang de weg, daar de schrijver het hoofdbegrip Zedekunst kennelijk heeft
willen verduidelijken als de kunst om wel te leven. Deze intentie komt eerst dan tot
haar volle recht, wanneer èn het welleven èn de kunste hun relatieve zelfstandigheid
behouden. Daarenboven voelt men onmiddellijk deze constructie met
vooropgeplaatste lidwoordloze genitief als geheel passend in de stijl van de tijd.
Hoezeer zij behoort tot de stijlkenmerken van Coornhert, gelijk ook tot die van
Spiegel, is aan ieder bekend. De zesde brief in Beckers Bronnen (p. 209) draagt
als bovenschrift: ‘Van danckbaerheits lust’; in de tekst vinden wij nog: ‘daets
vergeldinge’ en ‘miltheijts bewijs’.
Wij moeten hieraan toevoegen, dat men bij beschouwingen over deze boektitel
zich ten onrechte beperkt heeft tot het eerste gedeelte. Toch bevat juist het vervolg
een slaande parallel van het begin. In uitgebreide vorm vertonen de woorden
waerheyds kennisse vanden Mensche dezelfde syntactische figuur. Vooral moge
men niet de allitteratie over het hoofd zien, die een strak verband legt tussen
waerheyds kennisse en Wellevens kunste. Niet zonder raffinement is dan deze
parallelie stilistisch gevarieerd door de toevoeging vanden Mensche, een bepaling
waarvan de beweging op haar beurt uitvloeit in het vervolg: vande zonden ende
vande dueghden. Vergeleken kan nog worden de door Becker (p. 4 n.) vermelde
titel van Graswinckels Wel-levens wetenschap ende wysheyt. Een structureel
verband, analoog aan de Zedekunst-titel bevat een aanhaling uit een ander werk
van Coornhert (Becker, p. XXIV): ‘Waerheyts kennisse van de Zonde ende Deughde,
oock van haer selve ende van Gode’. Soortgelijke gevarieerde parallelie als bij
Coornhert vinden wij in het bericht aan ‘den goetwillighen leser’, door Nicolaus van
Ess, Priester, geplaatst voor de grote Evangelische Peerle: ‘Den ouden mensche
wt te trecken / ende eenen nieuwen aen te doen / die nae Gode gheformt is’ (curs.
van mij. M.).
Uit de vorenstaande waarnemingen menen wij te mogen besluiten, dat het
aanbeveling verdient, voor het vernoemen van de Zedekunst zich te houden aan
de schrijfwijze die in de titel werd toegepast. Daarbuiten bestaat wel oneenparigheid
in de schrijfwijze van welleven naast wel leven, maar wellevenskunst hebben wij in
1)
dit werk nergens aangetroffen .

1)

De spelling van de titelaanduiding bij het begin van een nieuw vel in de uitgave is ongelijk:
zevenmaal Wellevenskunste (vel 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32).
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In de bovenaangehaalde noot vermeldt Becker uit Vlamings uitgave van Spiegel
‘tafelen van Wellevenskunst’; de druk van 1694 heeft in de Bladwyzer ‘Wel-levens
kunst’, maar in het randschrift van die Tafelen zelf: ‘Wel-levens-kunst’.
Opmerkelijk zijn de navolgende regels uit de Stichtrijmen van Hooft
(Leendertz-Stoett I, p. 163):

Wellevens konst wordt niemand aangeboren,
Tot zedigheidt hoeft oeffening en tijdt.
1)

(curs. van mij. M.), een overduidelijke toespeling op Coornhert .
Nijmegen, September 1952.
L.C. MICHELS.

1)

Wij tekenden in Beckers uitgave nog de volgende corrigenda aan: p. 22 n. attolentem l.
attollentem; p. 30, r. 14 v.o. et enende l. eten ende; p. 67, r. 5 dat l. wat; p. 182, r. 4 zyde l.
zynde; p. 205, r. 5 v.o. omwegh l. onwegh (vgl. Woordenlijst); p. 318 (verstekst) htyl l. heyl;
p. 353 n. vsurpate l. vsurpare.
Aanvulling van de Woordenlijst:
allen (met -) 6.5.26; 6.6.5. - anders (althans) 1.15.35; 4,1,25. - ampteren 2,5,1. - behendighlyck
c.a. 3,2,16 met noot. - dadelyck (bnw.) 1.1.28. - daar (passim). - elders (uiers) 4,10,4. - fy
c.gen. 6,6,15. - ghangher 1,8,9 e.e. - ghoed (znw.; -en) 6,8,41. - kennen (erkennen) 6,4,23.
- lieve (eilieve) 5,1.70. - na (later; in tegenstelling met eerst) 5,5,48. - nu (in biezondere
toepassing, kenmerkend voor 16de-, 17de-eeuws taalgebruik; ongeveer: ‘in de gegeven
situatie’) 2,1,12; 2,3,12 (bis); 2,4,5; 2,4,13; 3,3,3; 4,12,49; 5,3,8; 6,4,8-9; - placht (pleegt)
2,1,1; 5,8,20; - pond (huer kleyn pondeken van huer verstandelyckheyd; 't pond van hueren
tyd) 6,5,39; 6,8,6; - schyndueghd (- of Hipocrizie) 6,8,20; elders (6,9,5 als persoonsaanduiding);
- snood (gering van waarde) 4,12,46; - snoodheyd 6,8,2; - strax (al spoedig) 6,2,14; uytborghen (int uytborghen van een valsch bedrieghere) 1.14,69; - willigh onderscheiden van
vrywilligh 3,1,64, en noot; - willeken (-s leven, het leven van de jeugd naar haar eigen ‘willetje’)
2.4.15; - woordstuck (De syllaba ot het woordstuck) 2,6,1.
hertstocht in etymologiserende zin: ‘Dan treckt zy het herte tot het ghene goed... is gheoordeelt.
Op deze hertstochte..) 3,1,61.
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Een Origenes editie van 1515
Onder de boeken uit de voormalige Latijnse School in de Grote Kerk te Edam, welke
in bruikleen zijn afgestaan aan de Koninklijke Bibliotheek, bevindt zich een folio
inhoudende het derde en vierde deel der werken van Origenes, in een Latijnse
vertaling, gedrukt, volgens de colophon aan het einde van deel IV: In aedibus
Ascensianis Idibus Octob. M.D.XII (KB: Edam 11).
Het had de aandacht getrokken dat de titels van deze beide delen afweken van
1)
die welke in Renouard worden gegeven, terwijl ook de collatie niet dezelfde is.
Aangezien zowel de Atheneum Bibliotheek te Deventer als de Bibliotheek der
Stedelijke Universiteit van Amsterdam een exemplaar van dit werk bleek te bezitten
werden eerst de overeenkomstige delen (wederom in één band) uit Deventer
geleend, en, na gebleken verschil, nog het gehele werk (in twee banden) uit
Amsterdam. De tweede Amsterdamse band bleek geheel met die uit Deventer
overeen te stemmen, met uitzondering van een aantal in het Deventer exemplaar
ontbrekende paginas, die daar in handschrift waren bijgebonden.
Uit een nader onderzoek bleek vervolgens dat het exemplaar uit Edam een herdruk
moet zijn van het jaar 1515, waarbij de editie van 1512, met slechts enkele
uitzonderingen, pagina voor pagina is gevolgd. Zoals vaker het geval is, strekte de
navolging zich ook uit tot het onveranderd overnemen van de colophon.
De collatie van de herdruk is als volgt:
o 1

6

6

8

8

8

8 2

8

10

deel III: f . 3A , 3a , 3b-z , & , ? , ℞ , 3A , 3B .
o

8

10

deel IV: f . 4a-x , 4y .
Dit wijkt in zoverre af van de originele editie van 1512, dat daar deel III collationneert:
1

4

8

3A , 3a-z , etc.
Dat inderdaad van twee verschillende drukken sprake is blijkt verder onmiddellijk
uit een nadere vergelijking. De titel-

1)

Renouard, Ph. Bibliographie des impressions et des oeuvres de Josse Badius Ascensius,
Imprimeur et Humaniste, 1462-1535. Tome troisième, Paris, 1908, pp. 94-7.
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pagina's, als reeds gezegd, verschillen aanmerkelijk. Voor deel III is dit in 1512:
Tertius tomus operum | Origenis Adamantij: qui | cōplectitur: post apologiā
| signantius explicanda. | (uitgeversmerk) | Venūdatur cū tribus reli= | quis
9

eorūdē tomis in edib | Joannis parui: et Jodoci | Badij Ascēsij: Cum gratia
| et priuilegio regio. |
In de herdruk is dit:
Tertius et quartus tomi | Operū Origenis Adamā | tij: quorū Tertius cōplecti
| tur: post Apologiam expli | canda. | (uitgeversmerk) | Vęnūdantur cum
reliquis | eorūdem tomis in ędibus | Joannis parui: et Jodoci | Badij Ascēsij:
Cum gratia | et priuilegio regio. |
Voor deel IV in 1512:
Quartus tomus operum | Origenis Adamantij: qui | cōplectitur: folio proximo
| signantius explicanda. | (uitgeversmerk) | Venūdatur cū tribus reli= | quis
9

eorūdē tomis in edib | Joannis parui: et Jodoci | Badij Ascēsij: Cū gratia
et | priuilegio regio. |
In de herdruk:
Quartus tomus operum | Origenis Adamantij: qui | cōplectitur: folio proximo
| signantius explicāda. | (uitgeversmerk) | Vęnūdatur cum tribus reli | quis
9

eorūdē tomis in ędib | Joannis Parui: et Jodoci | Badij Ascēsij: Cū gratia
et | priuilegio regio. |
In het Deventer exemplaar zijn de beide uitgeversmerken van Badius, in dat van
Amsterdam evenzo, terwijl in dat uit Edam deel III eveneens het merk van Badius
vertoont, maar deel IV dat van Petit.
1)
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat Panzer nog een andere vorm van
titelpagina geeft, welke er vermoedelijk op wijst dat van de uitgave van 1515 nog
een variant bestaat:
ORIGENIS Adamantii Operum Tomi duo priores cum Tabulis & indice
generali proxime sequentibus. In fine Tomi I: In aedibus Ascensianis ad
nonos Maias MDXII. Tertius et Quartus Tomi Operum Origenis Adamantii
quorum Tertius complectitur post apologiam explicanda. Venundatur cum

1)

Panzer, G.W., Annales typographici ab anno MDI ad annum MDXXXVI continuati post Maittarii
aliorumque doctissimorum virorum curas in ordinem redacti emendati et aucti. Volumen
Septimum, Norimbergae, 1799. pp. 561-2. Parijs no. 524.
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reliquis Joanni Parvo: Jodoco Badio: et Conradi Resch. In fine post
Commendationem Origenis per Badium Ascensium ad Guilhelmum
Parvum: E Calcographia nostra in Academia Parrhisiorum decimo quarto
Kalen. Novembris MDXII. fol.
De tekst van de twee uitgaven vertoont voorzover oppervlakkig is na te gaan geen
v

afwijkingen, behoudens een enkele correctie of drukfout, terwijl de herdruk op 3B10
afdrukt: Origenis vita per Diuum Hieronymum. In 1512 ontbreekt dit, en is deze
bladzijde onbedrukt.
Vergelijken we echter de spelling, voornamelijk het gebruik van afkortingen, dan
valt onmiddellijk een groot verschil in het oog. De tekst is doorgaans in twee
kolommen gezet, en hoewel voor het grootste deel van het boek de zetregel in beide
uitgaven gelijk was (70 mm; 1512 heeft echter ook gedeelten van 72 mm) heeft de
zetter van de herdruk blijkbaar moeite gehad om gelijk uit te komen met zijn
voorbeeld. Hij trachtte de pagina indeling van 1512 te volgen, maar is daar zo nu
en dan niet in geslaagd, hoewel het aantal gevallen waarin de pagina's ongelijk
eindigen aanmerkelijk kleiner is dan dat waarin beide linker kolommen niet gelijk
uitkomen. Custoden zijn in deze edities niet gebruikt. Tenslotte is de zetter van de
herdruk er niet steeds in geslaagd de identieke sierhoofdletter van 1512 te vinden
ten dele daar reeds een nieuw exemplaar naar de zelfde tekening voorhanden was,
en het oude mogelijk niet meer bestond.
Vellen uit 1512 komen in ons exemplaar van de herdruk niet voor, zodat de term
herdruk inderdaad gerechtvaardigd is. De wijze van herdrukken, pagina voor pagina,
was gelijk aan die waarop de uitgave van 1512 naar handschrift is gezet. Dat de
foliëring van het handschrift gevolgd is blijkt aldaar uit het feit dat de index zich met
het begin van de tekst in hetzelfde katern (3a) bevindt, zodat de index, met zijn folio
verwijzingen, gezet moet zijn vóór de tekst. Deze opvatting vindt steun in het feit
dat het bij het Deventer exemplaar geen moeilijkheden heeft gegeven om de
ontbrekende delen, waaronder de hele katern 3s, binnen hetzelfde bestek als in het
gedrukte boek in handschrift aan te vullen.
We zullen thans dienen na te gaan wanneer onze herdruk tot stand is gekomen.
Hiertoe is het nodig een vergelijking uit te voeren van het gebruikte typografische
materiaal, maar en-
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kele conclusies kunnen we toch al uit andere gegevens trekken.
De bekende tweede druk van Badius' Origenes uitgave is die van 1519, die thans
echter als de derde zal moeten worden beschouwd. Oppervlakkig is deze druk niet
van de beide voorgaande te onderscheiden. Dat het Edammer exemplaar tussen
1512 en 1519 moet vallen blijkt echter zodra we de tekst gaan vergelijken, en dan
blijkt ook dat de editie van 1519 is gezet naar de tweede, niet naar de eerste druk,
evenals de tweede naar de eerste is gezet. Zo is bijvoorbeeld in 1512 bij de eerste
homeliën van deel III het hoofdstuk van Mattheus niet bij de pericoop vermeld,
hoewel dit bij de latere wel gebeurt. In de tweede druk is dit wel het geval, en de
derde volgt dit voorbeeld. De titelpagina's van de derde druk volgen de tweede bijna
letterlijk, terwijl die van de eerste, zoals we hebben gezien, duidelijk anders zijn.
Verder is in de derde druk het dan verlopen privilege niet meer afgedrukt, terwijl
dit in de tweede een opmerkelijke wijziging vertoont tegenover de eerste. De
oorspronkelijke tekst, zoals die, ‘ne quis ignorātię velum sibi prętendat’, in het Frans
wordt afgedrukt, luidt als volgt:
Le Roy nostre sire a | donne et octroye a Iehan Petit libraire iure de |
luniuersite de paris et a Maistre Iosse Badio | imprimeur en la dicte
vniuersite priuilege de | troys ans pour ce pręsent liure intitule Les oeuures
de Origene de imprimer et faire im- | primer. Et a defendu et defend a
tous aultres | de ce Royaulme de non imprimer ne faire im= | primer vendre
ne distribuer aultres que ceulx | que lesdictʒ libraires dessus nōmez aurōt
faict | imprimer / ne eulx en mesler en maniere que | se soit / du iour dhuy
.xiiii. doctobre lan mil | cincq cens et douze / iusques a troys ans reuo- |
lutz et acomplis. Nonobstant quelsconques | ordonnances inhibitions ou
defenses a ce con | traires / sur certaines grandes peines a plain et | bien
au long declairees es lettres du dessusdit | priuilege. Donne a Bloys le
douziesme iour | de Mars lan mil cinq centz et vnze Par le Roy. | Et signe
Geuffroy. |
In de tweede druk echter begint dit stuk:
Le Roy nostre sire | a donne & octroye a Iehan Petit & a Maistre | Iosse
Badio libraires iures de luniuersite de | Paris: priuilege de troys ans pour
ce prae- | sent liure...
Als onze interpretatie juist is moet Badius dus inmiddels van imprimeur ook libraire
juré de l'université zijn geworden, een

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

94
gebeurtenis waarover we in de biografie echter niets hebben gevonden, zodat dit
voor de datering voorshands geen belang kan hebben. Wat echter wel van belang
is, is de termijn van drie jaar, welke op 14 October 1512 begon te lopen, en dus op
13 October 1515 afliep. Uit het weglaten van het privilege in de derde, maar niet in
de tweede druk zouden we dus mogen afleiden dat deze tweede druk vóór
laatstgenoemde datum moet zijn verschenen. Gezien de in het privilege
aangebrachte wijziging moeten we aannemen dat het stuk niet klakkeloos was
overgenomen gelijk de colophon - of lag in het privilege een aanleiding deze niet te
wijzigen? - maar dat het stuk nog geldigheid bezat. Later dan 1515 kunnen we onze
tweede uitgave dus niet dateren, maar verder komen we op deze wijze toch niet.
Het typografische materiaal moet dus uitkomst brengen, en tot op zekere hoogte
doet het dat ook inderdaad. Voor de vergelijking werd gebruik gemaakt van een
aantal door Badius gedrukte werken, uit de periode 1511-1515, die we echter slechts
zullen citeren voor zo ver zij direct voor het probleem van belang zijn. De titels
worden ten dele verkort weergegeven: de weglatingen zijn zoals gebruikelijk
aangegeven door [...], betreft dit meerdere regels dan wordt het aantal weggelaten
regels (inclusief drukkersmerk) aangegeven door een cijfer dat de middelste punt
vervangt. De ter vergelijking gebruikte werken bevinden zich alle in de Koninklijke
o

Bibliotheek. Vóór de titel worden opgegeven: 1 de verkorte aanduiding waarmee
o

o

het werk zal worden geciteerd; 2 maand en jaar van verschijnen; 3 het formaat.
Na de titel volgt de colophon, en ten slotte geven we de signatuur van het gebruikte
exemplaar.
3

o

Rema 1513 4 . Remacli Arduēne flo | renatis amorū libri. | (uitgeversmerk)
| Venundantur in ędibus Ioannis parui: & | Iodocii Badii Ascensii. |
(Colophon) In aedibus Ascensianis ad Idus Martias anni | pro calculo
Romano MDXIII. | (KB: 231.E.28)
4
o
Bou.Q 1513 kl.f . Caroli Bouilli Sa | marobrini. Quęstionū Theologicarū
9
Libri | septē: [...] | [.15.] | Vęnūdāt? vbi imp̄ssi sūt in ędib Ascēsianis. |
(Colophon). In aedibus Ascēsianis Ad .XII. Calen- | das Maias Anni
.M.CCCCC.XIII. [= 20.4.1513] | (KB: 230.A.17)
8
o
Diac 1514 kl.f . Pauli Diaconi Eccle | siae Aquilegiensis Historiographi
percelebris / de | origine et gestis Regum Lango-
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bardorū Libri.VI. | [.2.] | Vęnūdātur ab Joan | ne Paruo et Iodoco Badio
Ascensio. |
(Colophon) Impressa [...] opera Ascensiana: | finēqƷ optatū cepit in vigilia
diui Laurētii Anno salutis humanę: MDXIIII. [= 9.8.1514] | DEO GRATIAE.
| (KB: 231. A.27)
8

o

Lucr 1514 f . In Carum Lucretium poe | tam Commentarii a Ioanne
Baptista Pio editi: [...] | [.7.] | Vęnundātur ab Ascensio. | & Ioanne Paruo.
|
(Colophon) In chalcographia Ascēsiana ad .IIII. IDVS AVGVSTI .M.D.XIIII.
[= 10.8.1514] [...] | [.4.] | (KB: 232.A.1)
9
o
Liut 1514 kl. f . Liutprādi Ticinensis | ecclesiae Leuitae Rerum gestarum
per Europam | ipsius praesertim temporibus / Libri Sex. | (Uitgeversmerk)
| Vęnundantur ab Jo | doco Badio Ascensio & Ioanne Paruo. |
(Colophon eindigt) HAEC AVTEM IMPRESSA SVNT | ACCVRATIONE
ASCENSIANA | AD IDVS SEPTEMB. AN | NI .M.D. XIIII. | (KB. 231.A.26).
6

o

Bou.C 1515 kl. f . Theologicarum Con | clusionum Caroli Bouilli
Samarobrini Li- | bri decem: [...] | [.14.] | Vaenundantur a Badio. |
(Colophon eindigt) Impressae sunt in aedibus Ascensianis. Idibus Iunii
.M.D.XV. | (KB: 232.A.10)
De beide Origenes edities worden als volgt aangeduid:
1

Ori de editie van 1512
2
Ori de herdruk welke wij trachten te dateren (alleen deel III en IV)
Als vergelijkingsobjecten komen allereerst in aanmerking de titelranden en
sierhoofdletters. De titelranden kunnen echter in ons geval weinig hulp aanbieden.
Weliswaar hadden wij aanvankelijk uit een oppervlakkige vergelijking een datum
1514-1515 als de meest waarschijnlijke voor de herdruk aangenomen, maar bij
nadere bestudering blijken de toevalligheden van de druk toch te groot te zijn om
daaruit strikte gevolgtrekkingen voor een datering te kunnen maken. We hebben in
de randen echter niets gevonden dat met onze uiteindelijke conclusies in strijd is.
Uit de grote sierhoofdletters, ongeveer van het formaat 46 bij 39 mm, valt iets
meer op te maken. De eigenlijke letter en de
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haar omringende blad- en bloemrankmotieven zijn in het hout uitgesneden, en het
overblijvende zwart is gepointilleerd, terwijl een smalle buitenrand, door een even
smalle witte rechthoek van het versierde vlak gescheiden, dit omgeeft. Het zijn
vooral de steeds toenemende beschadigingen in deze buitenrand, die de letters als
dateringsobjecten bruikbaar maken. Opletten is echter geboden, daar van enkele
letters nieuwe, naar de zelfde tekening gesneden exemplaren voorkomen.
Voor alle in de delen II en IV der beide Origenes drukken voorkomende hoofdletters
1

2

1

2

1

2

1

2

(A, C , C , H, N , N , O, P, Q , Q , S , S , en V) hebben wij alle afdrukken hier en
in de geraadpleegde werken vergeleken, waarbij de voorkomende beschadigingen
2

- Ori een ogenblik buiten beschouwing gelaten - met de in de colophons genoemde
dateringen blijken toe te nemen, zodat een bruikbare vergelijkingsbasis aanwezig
is. De resultaten worden hier slechts weergegeven voor die letters die tot de
gewenste datering bijdragen.
1

A 47:40 mm. Komt voor in Ori (1512; 3m7), Rema (1513; a4), Lucr (1514;
v

2

2

A9 , a1, n7), Ori (3m7). Lucr en Ori vertonen een nieuwe breuk in de
onderrand. De letters zijn hier ongeveer gelijk geinkt, en de
beschadigingen doen zich vrijwel identiek voor.
1

v

H 45:37 mm. Komt voor in Ori (1512; 4a3, 408 ), Lucr (1514; A9), Liut
v

2

v

1)

(1514; D4 ), en Ori (4a3, 408 ) . Liut vertoont een duidelijke breuk van
1 mm in de linker zijrand, ter plaatse waar

1)

Bovendien vinden we deze letter nog in ❧Commenta | riorum Vrbanorū Raphaelis
Volaterrani, octo & triginta libri cum duplici eorūdem indice secū | dum Tomos collecto.
| ❧ Item Oeco | nomicus Xenophontis, ab eodem latio donatus. | [uitgeversmerk] |
Vęnundātur Ioāni Paruo, Iodoco Badio, Clau- | dio Cheuallio, & Conrado Resch. |
waarvan de colophon op 2G8 eindigt: Ac impressus Ad .XII. Kal' Octob. [...] Anno Salutis
.M.D.XV. | (KB:232.A.11). Het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek is echter van
twijfelachtig karakter. De titelpagina bevat het Prelum Ascensianum merk met het jaartal
1520 op de pers (Renouard no 2), en de tekst bestaat uit vellen van 1511 en van 1515
door elkaar (van 1511 zijn de signaturen b; e; f; g; k; m; n1, 2, 3, 6, 7, 8; 0; r; x; A1, 2,
4, 5, 7, 8; C2, 7, E1, 2, 3, 6, 7, 8; F2, 7; H; M; N; P; V; X; Aa; Bb1, 2, 7, 8; Ee3, 4, 5,
6.). Aangezien van de derde druk geen exemplaar te vinden was konden we ons niet
overtuigen of de door ons 1515 gedateerde vellen inderdaad van dat jaar zijn, maar
de typografie maakt dit wel waarschijnlijk. De titelpagina stemt overeen met de derde
druk (1526) in Renouard (dl III, p. 386), maar zowel de colophon op 2F8 als die op 2G8
is van 1515. De titelpagina is conjugaat met a8, de band is oud, en het lijkt
onwaarschijnlijk dat het werk meer dan eenmaal is gebonden.
De bedoelde H komt voor op 2D5, en heeft daar een nieuw breukje even links van het
midden in de bovenrand. Indien dit vel betrouwbaar is, en dat geloven wij wel, moet
v

2

408 van Ori dus vóór uiterlijk 20 September 1515 zijn afgedrukt.
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de van de bovenste schreef van de H afhangende guirlande eindigt. In
2

Lucr en Ori is hier nog slechts een dun wit lijntje, maar het is mogelijk
dat de lichte afdruk in Liut deze breuk hier sterker doet uitkomen, of dat
de vochtigheidstoestand van het hout hier een rol speelt.
1
P 45:39 mm. Komt voor in Ori (1512; 317), Bou. Q (1513; k5), Liut (1514;
2
2
B2), Ori (3r7). Liut en Ori vertonen beide twee nieuwe breuken in de
bovenrand, en diverse andere nieuwe breuken. In Liut verschijnt echter
2
één breuk in de onderrand die in Ori niet voorkomt.
1
1
v
v
Q 46:39 mm. Komt voor in Ori (1512; 3p5 , 3r6, 4s2 ), Bou.Q (1513;
v
2
v
2
A8, B6, D3, E4, F4 ), Ori (3p5 , 3r6). Ori vertoont een nieuwe breuk van
3 mm in de onderrand.
2

Uit de A blijkt dus dat Ori moet worden gedateerd na Maart 1513, terwijl de H er
op zou kunnen wijzen dat de vellen waarop deze voorkomt werden gedrukt vóór vel
D3-4 van Liutprand. Daar mogelijk meerdere zetters tegelijk aan de Origenes hebben
gewerkt - aangezien pagina voor pagina werd herdrukt was het mogelijk op practisch
ieder gewenst punt te beginnen - kan dit alleen maar aanduiden dat in 1514 aan dit
boek werd gewerkt, niet wanneer het klaar kwam. Wanneer we aan de in
Volaterranus voorkomende H (p. 96 n.) enig gewicht mogen hechten, waartoe wij
wel zijn geneigd, moeten in ieder geval, hoe men de breuk in Liutprand ook
beschouwt, de vellen in quaestie vóór October 1515 zijn gedrukt, wat trouwens uit
het privilege ook reeds was afgeleid. De P verlegt onze terminus post quem naar
1

April 1513, hetgeen Q bevestigt.
De grote sierhoofdletters geven ons dus een datering 1513-15, maar verder
brengen ze ons niet. Er komen echter nog verschillende kleinere soorten voor,
waarbij echter de vergelijking veel lastiger wordt. Toevalligheden beginnen bij de
kleinere letters een grotere rol te spelen, en nog meer dan bij de grote wordt het
riskant enig gewicht te hechten aan randen die tegen het zetsel aanstaan, en
daardoor slecht afdrukken. Van alle ondernomen vergelijkingen heeft zich ten slotte
slechts één kunnen handhaven, waarvoor de afdrukken het waargenomen
verschijnsel constant bleken weer te geven.
1

Het betreft hier een versierde D van 27.5:27.5 mm, welke we vinden in Ori (1512,
v

2

v

v

v

v

v

passim), Diac (1514; B5 ), Liut (1514; C3), Ori (3d7 , 3g7 , 3n5 , 3n7, 306 , 4s8 ,
v

4t3, 4x7, 4y7 en 4y8 ),
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v

1

Bou.C (1515; z7 ), en nog op vele andere plaatsen. In Ori is de linker zijrand
wanneer deze vrijstaat nog geheel aanwezig. In Diac vinden we links, 2 mm onder
de hoek, een breuk waardoor de bovenste 2 mm van de zijrand van de breuk af
schuin naar binnen is gedrukt. Dit handhaaft zich in alle volgende afdrukken. Verder
2
v
v
is de rand hier, en ook in Liut nog geheel recht. In Ori is dit op 3d7 en 3g7
v
eveneens het geval, maar van 3n5 af vinden we op 5 mm onder de bovenhoek een
klein deukje in deze rand, dat daarna steeds weerkeert. In Bou.C vinden we dezelfde
indeuking, op de pagina voorafgaande aan het impressum van 13 Juni 1515. Hieruit
volgt dat het begin van deel III gedrukt moet zijn vóór deze datum, terwijl het latere
gedeelte niet gedrukt kan zijn lang voor September 1514, de datum van Liut.
Als we dan het over het privilege gezegde in aanmerking nemen, en er verder
rekening mee houden dat voor het drukken van een zo omvangrijk werk als deze
Origenes een aanzienlijke tijd benodigd was, zullen we het niet ver mis hebben als
we deze tweede editie in 1515 dateren. De opvolging van drukjaren wordt nu ook
zeer regelmatig: 1512, 1515, 1519, 1522, 1526, en vermoedelijk zijn zowel vraag
als oplagecijfers vrij constant geweest. Aan de eerste editie werd ruim een half jaar
gewerkt, zoals blijkt uit de data van privilege, colophon van deel I, en colophon van
het gehele werk, hetgeen neerkomt op ongeveer twee editievellen per dag. De
oplage heeft dus zeker een vijfhonderd exemplaren bedragen, maar zolang niet
bekend is op hoeveel persen tegelijk werd gewerkt is een nadere bepaling niet
1)
mogelijk .
's-Gravenhage.
J. GERRITSEN.

1)

Voor het vestigen van mijn aandacht op deze editie ben ik dank verschuldigd aan Mej. Dr R.
Pennink en de Heer W. Post. De Heer J.J. Woltjer was zo welwillend de exemplaren in de
Bibliothèque Nationale te Parijs voor mij te controleren. Deze bleken alle van de echte
1512-editie te zijn.
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Een onbeschreven incunabel?
Al voel ik me na jarenlange afzijdigheid niet meer geheel thuis bij de incunabelen,
toch wil ik hier wijzen op een uitgave, aanwezig in het Kampense Gemeente-Archief,
die, naar ik meen, nergens beschreven is. De plano-druk bevat de Bul ‘Inter curas
me’ van paus Alexander VI, door hem op 20 Dec. 1499 getekend en op 22 Dec.
den volke plechtig verkondigd, en zal dus vermoedelijk begin 1500 gedrukt zijn. De
Gesamtkatalog der Wiegendrucke vermeldt er drie uitgaven van: no. 906, gedrukt
te Rome door Joh. Besicken, no. 906/10 (zie Ergänzungen IV), van Euch. Silber,
eveneens te Rome, en no. 907, van Joh. Prüss te Straatsburg. Deze evenwel niet.
Evenmin vond ik die elders, al erken ik dadelijk, dat me in de talrijke
incunabel-bibliographieën en catalogi iets ontsnapt kan zijn.
Typenonderzoek leidde tot de conclusie, dat de thans gevondene een druk is van
Peter Drach te Spiers. Wel lijkt diens type 13, hier gebruikt voor de tekst, bedrieglijk
veel op type 8 van Prüss te Straatsburg. Dank zij de onovertroffen fijne
onderscheidingen in de British Museum Catalogue heb ik echter kunnen constateren,
dat de gebruikte C afwijkt van de zijne en overeenstemt met die van Drach. Het zou
trouwens weinig aannemelijk zijn, dat Prüss twee geheel verschillende uitgaven van
dezelfde Bul had vervaardigd. Behalve de teksttype 13 komen nog enkele regels
voor in Drach's type 19, benevens een lombard A met parels, 14 mm hoog, wel te
identificeren met Haebler's initiaal e. Men kan de volledige tekst van de bul o.a.
1)
afgedrukt vinden bij Fredericq, onder no. 261 ; de bul is daar echter ten onrechte
op 20 Dec. 1498, in plaats van op 20 Dec. 1499 geplaatst.
Met twee Nederlandse drukken, die een welkome bijdrage vormden voor het
toekomstig deel III. 11 der Nederlandsche Bibliographie, wordt de bul vermeld onder
no. 1079 in (P.C.

1)

P. Fredericq en zijne leerlingen, Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum
neerlandicarum, 1300-1600. ('s-Grav. 1922), no. 261.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

100
Molhuysen), Register van charters en bescheiden in het Oude Archief van Kampen
II (Kamp. 1863), p. 13. Dankbaar ben ik de voormalige Rijksarchivaris te Zwolle,
Mr. A. Haga, die mijn aandacht op deze stukken vestigde, en mede de Archivaris
van Kampen, die ze voor mijn gebruik aan de Kon. Bibliotheek uitleende. Tot slot
volgt hier, ten bate van de incunabelbibliographie, de beschrijving van de druk.
ALEXANDER VI, Bulla (Inter curas multiplices) tractans de indulgentiis iubilei causa,
data Romae 1499, 13 Kal. Ianuarii. (Spiers, Peter Drach, begin 1500).

1a: Annunciatio Sacri Iubilei instantis Anni Centesimi. Et declara- || tio /
quid pro consequenda illius plenissima indulgentia a xp̄ifidelibus fieri
debeat. || ALexander Episcopus seruus seruorū dei Ad futurā rei memoriā.
Inter curas multiplices que nobis ex apostolatus officio in- || cumbere
dinoscunt'... r.52: ...incursurum. Dat. Rome apud || sanctum Petrum Anno
incarnationis dominice Millesimoquadringentesimononagesimonono
Tertiodecimo
Kal'.
Ianuarij. || Pontificatus
nostri
Anno
Octauo. || Io. Mutinen̄.
Visa.A.Draco. || Anno incarnationis dn̄ice 2
Pontificatu quibus supra. Die vero Dominica Vicesimasecunda mensis
Decembris || pn̄tes littere per diuersa alme Vrbis loca publica cū magna
solennitate sono Tube premisso lecte 2 publicate fuerunt. || 1b □.
o
1 . 1 bl. aan één zijde bedrukt, 417 × 293 mM., drukvlak 251 × 217 mM.,
typen (Haebler) 13 en 19, init. e, 57 rr.
Kampen, Gemeente-Archief.
Niet in GW.
's-Gravenhage, Mei 1952.
M.E. KRONENBERG.
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Tilburgs kleingoed (vervolg)
III
Een boekenrekening van omstreeks 1600
Tot de talrijke slachtoffers, die ‘de goidtsgave’ (de pest) in 1599 te Tilburg maakte,
behoorden de kleermaker en oudschepene Jan Cornelis Cornelis Daniels; zijn vrouw
Aleyd, dochter van de vroegere secretaris der heerlijkheid Tilburg en Goirle: Mr
Hendrik Laureysz Zwijsen (1536-1558), en nog hun dochter Ideke. Een der
overlevende minderjarige kinderen, Henric, werd in de kost gedaan bij een oom van
1)
moederszijde, Jan Cornelis van Beurden . Als voogden fungeerden Jan Cornelis
Gherit Hermans (van Heyst) en Cornelis Hendrick Zwijsen.
De heer J.H. van Mosselveld, assistent aan het Oud-Archief der gemeente Tilburg,
had de vriendelijkheid mij te wijzen op enkele boekenposten in de bewaarde rekening
die de voogden in 1607 aan de heer overlegden en waarin de uitgaven, die zij sedert
1599 ten behoeve van hun pupil Henric hadden gedaan, nauwkeurig staan
verantwoord. Ik licht daaruit de volgende posten:
Den selven Henrick gecocht een gesloten IX st.
gebethboecxken, daervoor Janneken
Geridt Berys huysvrouw betaelt in
Januario 1600
Denselven alsdoen eenen Cathechismus III½ st.
gecocht, daervoor gegeven
Denselven alnoch eenen schrijffcokere IIII½ st.
ende een paer blocken op te doen
2)
slaeytschen

1)

2)

Henric's moeder Aleyd was eerder gehuwd geweest met Cornelis Cornelis Claessen van
Ghierl. Haar zuster Catharina was de tweede vrouw van Jan Cornelis Jansen van Beurden
de oude.
Betekenis niet duidelijk. Wellicht het nog in de streek gebruikelijke sletsen, dat sloffend gaan,
slepen en ook glijden kan betekenen.
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Item voor den Etimologia ende twee
XXI½ st.
andere Latijnse boecken, twee boecken
pampiers, schafften etc., alle tot behouff
van Henricken gecocht, tsamen betaelt
Item voor eenen Latijnschen
V st.
Evangelieboeck Janneken Geridt Berys
betaelt
Alnoch voor eenen boeck genoempt
Prognosmata deselve betaelt

III½ st.

Janneke, de leverancierster van deze boeken en schrijfbehoeften, was een dochter
van Willem van Vessem. Haar man, Gerit Jan Willem Berys van Oerle (geboren ca
1527, gestorven 1612/18), was raadsman der heerlijkheid en een der rijkste
ingezetenen. Het echtpaar bewoonde een huis op de Schoolweide bij de kerk, dat
voor de ene helft leenroerig was aan de heer van Breda, voor de andere helft aan
de heer van Boxtel.
De hierboven afgedrukte boekenrekening, om haar ouderdom reeds de volle
aandacht waard, is te meer van belang, daar zij een zeer vroeg voorbeeld biedt van
een boekhandel drijvende vrouw, maar het grootste belang ontleent zij zich wel
hieraan, dat zij een tot nu geheel onbekend feit openbaart: het bestaan van een
Latijnse school in zestiende-eeuws Tilburg.

IV
Een Latijnse school
De oudste tekst, die het bestaan van een school in Tilburg onderstelt, is een
beleningsacte van 1568, waarin melding wordt gemaakt van de Schoolweide naast
1)
de kerk . In een schepenacte van 13 Maart 1591 wordt als belending van deze
2)
Schoolweide aangegeven: de kerckmuere metter schole . De Latijnse school, welke
onze pupil Henric in 1600 bezocht, lag derhalve niet op de Schoolweide, maar tussen
de Schoolweide en de kerkmuur, ongetwijfeld op het kerkhof. Zij moet derhalve als
kerkelijke instelling worden beschouwd, wel staande onder de rechtsmacht van de
pastoor der plaats. Op de Schoolweide zelf, die tot het leengoed De Rijt behoorde
en bijgevolg geen kerkelijk bezit was, stond een ouder

1)
2)

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Domeinarchief van Nassau, Inventaris Hingman, no. 1157
(Leenboek), fol. 18.
Gemeente-archief van Tilburg, R. 337, fol. 49.
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schoolgebouwtje van kleiner omvang, in een beleningsacte van 1630 omschreven
1)
als een huysken genaamt d'Oude School .
De oprichting van de Latijnse School meen ik vóór 1555 te mogen plaatsen. Het
oudste voorbeeld immers van burgers aan de kerk, die jongelui (denkelijk wel
scholieren) in de kost hadden, vond ik in het schepenprotocol van het jaar 1555.
Het huisje op de Schoolweide, d'Oude School geheten, zal de middeleeuwse lagere
school zijn geweest. Het nieuwe schoolgebouw op het kerkhof zal lagere en hogere
school tegelijk zijn geweest. De tweede school, die Tilburg rijk was, die van Hasselt,
is altijd lagere school gebleven.
Van ongeveer 1573 tot 1580 werd te Tilburg onderwijs gegeven door een
vreemdeling, een zekere Mr Jan van der Steenŭert. Inmiddels had een ingezetene,
Mr Henrick Borchmans Gerartssone, zich door studie 's buitenlands tot dit ambt
bekwaamd. Op zijn verzoek ging de vreemdeling Mr Jan van der Steenŭert in 1580
heen, de plaats aan de Tilburgenaar afstaande. 3 Jan. 1580 (n.st.) verleenden
schout en schepenen een ontslagbrief aan Mr Jan van der Steenŭert schoelmeester
alhyer geweest hebbende omtrent VII jaeren, daarbij verklarend, dat deze zijn dienst
zoowel inder kercke als inder schole goed had gedaan (Gemeentearchief Tilburg,
v

r

R 617bis, fol. 18 -19 ).
In de hoger besproken voogdijrekening wordt ook schoolgeld verantwoord, over
de jaren 1599 en 1600 aan zekere Mr Jan Franchoys verschuldigd. Van vóór 1625
tot Pasen 1650 werd in de school aan de kerk onderricht gegeven door zekere Jan
2)
van Deurne . In 1650 kwam tengevolge van de politieke Reformatie aan het
katholieke onderwijs in Tilburg voor zeer lange tijd een einde. Na 1650 werden de
onderwijzers van de school aan de kerk bezoldigd door de gemeente. In de
voorafgaande katholieke tijd zullen de leerkrachten van die school, die toen nog
Latijnse school was, insgelijks van de gemeente een salaris hebben ontvangen.
Meer is er in de archivalia over de school aan de kerk vóór de politieke Reformatie
niet te vinden. Dat zij ook een hogere of Latijnse afdeling had, blijkt alleen uit de
hierboven weergegeven boekenposten uit een voogdijrekening van ca 1600 en uit
de academische graad der docenten. Omstreeks 1500 is de omgeving van de kerk
geurbaniseerd, nadat de aan de kerk belendende Leen-

1)
2)

Domeinarchief Nassau, Invent. Hingman, no. 1157 (Leenboek), fol. 40.
B. Dijksterhuis, Bijdragen tot de geschiedenis der heerlijkheid Tilburg en Goirle (Tilburg 1899),
blz. 158.
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hoeve De Rijt als landbouwbedrijf was ontbonden. De welstand der drapiers en de
groeiende administratie zullen de behoefte aan een Latijnse School of Hoge School
hebben geschapen. Na de massale uittocht van Tilburgse drapiers naar Rotterdam
en elders moet die behoefte weer zijn afgenomen. De opheffing in 1650 heeft
waarschijnlijk niet meer dan een verval bezegeld. Aan de overzijde der grens was
er sindsdien voor de katholieke jongelui gelegenheid te over om gratis onderwijs in
het Latijn te ontvangen.
Deze nieuwe vondsten geven aanleiding tot een kort naschrift op de eerste reeks
Tilburgs Kleingoed, afgedrukt op de bladzijden 41-51 van deze jaargang.
Het boekje met gedichten van Erasmus en Beroaldus, dat in het begin van de
16e eeuw als leerboekje heeft gediend aan een latere gemeentesecretaris van
Tilburg, zou nog als leerboek kunnen zijn gebruikt aan de Latijnse School van Tilburg
zelf.
De ietwat geheimzinnige relaties, die de Keulse drukker Godfried Hertshoren
tegen het midden der 16e eeuw met Tilburg had, krijgen door de ontdekking van
een Latijnse school ook wat meer relief. Trouwens, meer Keulenaars van betekenis
hebben zich toen daar opgehouden. Aan de Latijnse kapittelschool van het naburige
Hilvarenbeek was omstreeks 1545 de Keulenaar Bernaert Haeck als leerkracht
1)
verbonden . In Goirle onder Tilburg werd omstreeks die tijd de herberg St. Jacob
2)
gedreven door de Keulse exkapitein Heyliger Cruyssart . Ook de drukker Hertshoren
zal in die herberg, die een pleisterplaats en beursgelegenheid was voor zich naar
Antwerpen begevende kooplieden, geen onbekende zijn geweest.
P.C. BOEREN

1)
2)

M.A. Nauwelaerts, De oude Latijnse School van Breda (Den Bosch 1945), blz. 22.
Dat deze man in de jaren 1511-1514 de stad Den Bosch met een vendel diende, was reeds
bekend geworden door A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van
's Hertogenbosch, III, 496-498. Zijn vestigiging en bedrijf onder Tilburg waren tot nu toe
onbekend. Vele Tilburgse schepenacten uit de jaren 1517-1550 delen daaromtrent
bijzonderheden mede.
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Is Magnus vanden Merberghe van Oesterhout een schuilnaam van
Niclaes van Oldenborch?
Sinds ik, zo ongeveer een jaar geleden, uit de Universitäts-Bibliothek van Greifswald
fotocopieën mocht ontvangen van Hans Sachs' Disputacie, gedrukt door Magnus
vanden Merberghe, heeft deze drukker mij lichtelijk geobsedeerd. Wel kwam het
boekje me voor als een product uit een later tijdperk dan het mijne, dat wil dus
zeggen, na 1540. Maar de vrijwel onbekende drukkersnaam liet me niet met rust.
En voor Nederlandse uitgaven na 1540 zijn de hulpbronnen schaars.
Toen ik echter eenmaal, dank zij W. Nijhoff's Register op Het Boek, had
uitgevonden, dat Victor Dela Montagne een druk van Magnus vanden Merberghe
1)
van Oesterhout met vraagteken te Keulen localiseert , werd de opsporing iets
eenvoudiger. Immers, voor dergelijke drukken heeft men nog altijd veel steun aan
2)
M. Nijhoff's lijst van Nederlandsche boeken in het buitenland gedrukt . Daar trof ik
inderdaad onder Keulen niet minder dan zes uitgaven van de drukker aan. Ook hier
met een vraagteken achter de plaatsnaam. Ten slotte kwam ik boven verwachting
tot een totaal van acht drukken, getekend door deze Magnus, één van 1555, twee
van 1556, twee van 1557 en de overige drie ongedateerd.
De eerste vraag, die me bezig hield, was: waarom heeft men hem te Keulen
geplaatst? Want de Hans Sachs, me door de fotocopieën bekend, en de drie andere
drukken, waarvan ik exemplaren mocht aanschouwen, hebben allerminst een Keuls
aspect. Al op het eerste gezicht hield ik ze wegens hun typen, initialen en rand voor
Nederlands en zelfs meer in 't bizonder voor Antwerps. De reden van de toeschrijving
3)
aan Keulen werd me duidelijk, toen ik de Gulden Onderwysinge nader onderzocht.
Aan het

1)
2)
3)

Zie Tijdschr. v. Boek- en Bibl. wezen II (Antw.-'s-Grav. 1904), 144 en daaruit overgenomen
in Register, Het Boek 27 (1943), 130. Is no. 4 van de volgende lijst.
In Bibliographische Adversaria V ('s-Grav. 1883-'86), 231-287; zie ald. p. 269 v.
No. 3 van de volgende lijst; een ex. in de KB. te 's-Gravenhage.
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slot hiervan komt een houtsnee voor met het Keulse wapen, gelijk we die kennen
1)
uit menige druk , in de handel gebracht door Franciscus Byrckman, de ‘civis
Coloniensis’, die als uitgever ook zaken in Antwerpen en Londen had. Magnus
9

vanden Merberghe heeft hetzelfde blok gebruikt, maar de naam FRANCISC
BIRCKMAN op de spreukband onderaan en de tussenliggende tekens, blijkbaar
het huismerk voorstellend, zijn nu verwijderd.
Ondertussen, al is de toeschrijving aan Keulen, indertijd ook door Tiele
2)
verondersteld , op grond van het Keulse wapen heel verklaarbaar, het komt me
voor, dat we daaraan niet mogen blijven hangen. Wel heb ik, nadat de beschikbare
bronnen over Keulse drukkers de naam Magnus vanden Merberghe van Oesterhout
niet vermeldden, voor alle zekerheid mijn licht nog eens opgestoken bij de
Bibliothecaris van de Keulse Univ. und Stadtbibliothek. Het welwillend antwoord
luidde, dat een drukker van deze naam te Keulen volslagen onbekend was. Mij lijkt
het veel aannemelijker, dat Magnus vanden Merberghe zich uitsluitend heeft bediend
van het Keulse wapen - was het blok soms na de dood van Franc. Byrckman te
Antwerpen achtergebleven? - bij wijze van veiligheidsmaatregel. Gelijk bv. Claes
de Grave voor enige zijner verboden boeken kalmweg een titelrand heeft laten
nasnijden van Melchior Lotter te Wittenberg met het wapen van de stad en diens
3)
merk, en soms zelfs met de toevoeging van naam en adres , en vele Nederlandse
drukkers met succes buitenlandse plaatsnamen als Marburg, Emden, Keulen,
4)
Lüneburg, Bazel, Neurenberg, enz. misbruikt hebben .
Omdat ten slotte eigen inzicht me sterk aan Antwerpse producten deed denken,
sloeg ik Olthoff nog eens op. En inderdaad wordt daar Merberghe of Meerberghe,
Magnus Van der (Van den) vermeld, als:
‘Boekdrukker, geboren te Oosterhout; hij kwam zich als boekdrukker
omstreeks 1550 te Antwerpen vestigen. Mede-

1)

2)
3)
4)

De oorspronkelijke houtsnee bv. in NK. 496, 1867, 2565, 3761, 3769. Een afb. ervan in NAT.
Anvers, Derniers impr. I. 1 en bij P. Heitz-O. Zaretzky, Die Kölner Büchermarken (Strassb.
1898), Taf. XII. 36, rechts onder.
In Bibliographische Adversaria IV (1878-'82), 206 en zie ook J.J. van Toorenenbergen, Het
oudste Ned. verboden boek 1523 (Leid. 1882), p. XL, noot.
Zie bv. NK. 2231, 2794, 3455, 3513.
Zie uitvoeriger mijn Verboden boeken en opstandige drukkers (Amst. 1948), 55 en 112 vv.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

107
1)

gedeeld door F. Verachter. Wij kennen geene werken van dezen drukker’ .
Al brengt ons dit niet veel verder, er blijkt toch uit, dat mijn mening, hem voor een
Antwerps drukker te houden, door anderen gedeeld is. Zijn naam komt echter niet
voor in de Biographie nationale... de Belgique en evenmin in de Bibliotheca Belgica.
Ten slotte wendde ik me nog tot het Antwerpse Stadsarchief.
De Archivaris Prof. Dr. Fr. Blockmans was zo vriendelijk me te melden, dat er
daar nergens een spoor valt te ontdekken van een Magnus vanden Merberghe, niet
in de Schepenbrieven en evenmin in de Parochieregisters, over de jaren 1540-1566.
Speciaal de Schepenbrieven van het jaar 1546 (nos. 220-224) en het Certificatieboek
6 (1544-'47) bevatten bewijzen van goed gedrag, afgeleverd aan drukkers ingevolge
het plakkaat van Karel V van 30 Juni 1546. Niets daarin over hem en zo bleef dus
Magnus in nevelen gehuld.
Gelukkig leverde een grondige bestudering van de vier bereikbare drukken
positiever resultaten op dan het onderzoek naar zijn persoon. Samen met de vier
nog niet teruggevondene zijn ze van onvervalst kettersen huize. In hun technische
uitvoering trof me de grote overeenstemming met typen en initialen van die andere
opstandige drukker, Niclaes van Oldenborch, ‘denwelcken Claes alhier geexcuteert
2)
is’, gelijk een Antwerps document van 14 April 1570 vermeldt . Nu zijn er om Niclaes
van Oldenborch altijd problemen blijven hangen, reden, waarom men indertijd de
naam zelfs voor een pseudoniem van Steven Mierdmans heeft gehouden. Wel meen
ik deze veronderstelling in mijn aangehaald opstel weerlegd te hebben, maar het
bleef raadselachtig, dat hij in geen enkele zijner drukken een plaatsnaam vermeldt
en misschien nog meer, dat, terwijl er gesigneerde uitgaven van hem bestaan met
de dateringen 1531, 1532, 1534, 1536, 1538 en 1555, we tussen 1538 en 1555
noch een getekende, noch een gedateerde druk van hem kennen. Al is dan het
tijdperk na 1540 bibliografisch niet doorzocht gelijk het voorafgaande, het zou me
toch verwonderen, wanneer uitgaven van een zo markante drukker door de naarstige
Belgische bibliografen niet waren opgemerkt. Wel

1)
2)

F. Olthoff, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen, enz. (Antw.
1891), 67.
Zie Antwerpsch Archievenblad, uitg. door P. Génard XII (Antw. z.j.), 452 en mijn opstel naar
aanleiding hiervan in Het Boek X (1921), 71 v.
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kunnen er van zijn ongedateerde drukken uit onze Nederlandsche Bibliographie
enige kort na 1540 verschenen zijn en eveneens zijn er onder de gedateerde enkele
1)
stellig geäntidateerd . Ook bestaat er nog een uitgave van 1554, Niclaes van
Amsdorff, Vanden Christelijcken ende salighen verscheyden ende steruen des
duerlichtichsten... Vorsts ende Heeren, Heer Ioannes Frederyck den ouden, Wylen
Hertoghe van Sassen... 1554, zonder naam van drukker, maar blijkens typen en
2)
initialen van Niclaes van Oldenborch . En dan sluit Der Waerheyt Onderwijs van
3)
1555, dat met zijn naam is getekend - een exemplaar in het British Museum -, de
reeks. Maar dit is tussen c. 1540 en 1554-'55 toch een armzalige productie voor
een drukker, die in de jaren 1530-'40 veel had geleverd en die, naar uit zijn executie
blijkt, ook na 1540 de nodige ketterse activiteit moet hebben ontplooid.
Zo is bij mij de gedachte opgekomen, of de zeer geheimzinnige Magnus vanden
Merberghe van Oesterhout wel een wezen van vlees en bloed is geweest en niet
veeleer een pseudoniem van Niclaes van Oldenborch. Klinkt trouwens de naam
Magnus vanden Merberghe van Oesterhout niet bijna te mooi om echt te zijn? En
het zou niet de eerste keer zijn, dat wij Niclaes van Oldenborch op een dergelijk
kunstje betrapten. Reeds kennen we hem onder de schuilnamen van Cornelis van
Nieuhuys te Straatsburg en van Cornelius Nyenhuys te Marburg en misschien
eveneens van Peeter Stesser alias Lodowijck Hetser. Ook zullen twee drukken met
4)
het schijnadres ‘Nurenberch’ vermoedelijk van hem afkomstig zijn . Geen enkel
moreel of psychologisch bezwaar dus, hier nog een pseudoniem bij te voegen.
Hetgeen ik voor mezelf nog wat aarzelend, als hypothese, had opgeworpen, bleek
ten slotte bij een vergelijking der drukken van Magnus vanden Merberghe met die
van Niclaes van Oldenborch bevestigd te worden. Zo durf ik de conclusie te trekken,
dat Magnus vanden Merberghe van Oesterhout een schuilnaam is geweest van
Niclaes van Oldenborch.
Hier volgt thans de lijst van de acht uitgaven, mij tot nu toe van Magnus bekend
geworden, met de technische bizonderheden van de vier onderzochte. In alfabetische
volgorde.

1)
2)
3)
4)

Zie bv. NK. 1431 van 1534 (= c. 1540) en NK. 1434 van 1536 (= na Sept. 1540).
Een ex. te Leiden in de Bibl. der Mij der Ned. Letterkunde.
Signatuur 3925. a. 16.
Vgl. NK. 3399, 4239, 1009; en 1623 en 3631.
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I. Joh. Anastasius Veluanus, Der leeken wechwijser. Magnus vanden Merberghe, 1555, bll.
4b-5a; typen b en c.
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II. Just. Jonas en Mich. Celius, Twee troostelijcke Sermonen ouer dat lijck D. Martini Lutheri.
Magnus vanden Merberghe, (1546?), bl. 22a; typen b, f en g.
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1. ANASTASIUS VELUANUS, JOANNES, Een cort onderricht van allen principalen
puncten des Christen gheloofs... ghenaempt der Leeken Wechwijser. ‘Ghedruckt
by Magnus vanden Merberghe van Oosterhout’. 1555.
o

8 . 200 bll., 5 ongef., gep. van 5b af: fol. ij. - fo. ccclxxxviij. en 2 ongef.,
8 898

A-Z ƶ , goth., 30 rr., rekl.
Vijf typen zijn erin gebruikt:
60

a. M ? 10 rr. = 115-120. Regel 1 van titel. Samen met het rubriekteken
gelijk aan o.a. type op titel, rr. 1-2 van NK. 1010 (Gnapheus, Troost. Nicl.
van Oldenb., 1531). Afgebeeld NAT.Anvers, Nicl.v.Oldenb.I.2, r. 1.
32
b. M /c.115. Regel 2 van titel en koptitels. Gelijk aan die o.a. in NK.1010,
titel, rr. 3-8 en verder. Afgebeeld NAT.Nicl.v.Oldenb.I.4, r.3.
75
c. M /76-77. Tekst. Kenmerkend zijn de lange goth. f en s, onder de
regel uitstekend. Echter ook korte s in de ligaturen si en sl. Dezelfde
teksttype in Der Waerheyt Onderwijs. Nicl. van Oldenb., 1555.
32
d. M /60. In de tafel van het boek. Zelfde type in NK.1010, op bl. 1b.
60
e. M ? Losse initialen van een type verwant met a, maar kleiner, letters
8-9 mM. hoog. Komt ook voor in NK.3108 (Gnapheus, Troost. Nicl. van
Oldenb., 1532).
Onder de initialen een D (enige malen, o.a. op fol. lxix), die eveneens
gebruikt is in NK.1010, op bl. 52b en in NK.4239 (Hamilton. Marburg,
Cornelius Nyenhuys = Nicl. van Oldenb.), op bl. 3a. In de drie uitgaven
is hetzelfde blok gebruikt, met een breukje in de rechter zijrand, onderaan.
De O, o.a. op fol. lxiij, komt eveneens voor in NK.1010 op bl. 2a (daar
nog iets gaver) en in NK.1790 (Regius, Medicijne der sielen. Nicl. van
Oldenb., 1536), op bl. 2a. Het ornamentele randje, dat op bl. 4b voorkomt,
c. 49 × 18 mM., heb ik elders nog niet aangetroffen. Zie afb. I.
's-Gravenhage KB.
Vermeld Bibl. Adversaria V.269; Bibl. reform. neerl. IV ('s-Grav. 1906),
118.
2. JONAS, JUSTUS en MICHAEL CELIUS, Twee troostelijcke Sermonen ouer dat
lijck D. Martini Lutheri ghedaen tot Eisleben 19 en 20 Febr. 1546. ‘Ghedruct by my
Magnus vanden Merberghe van Oesterhout’. (1546?).
o

8 4

8 . 44 bll., A-E F , goth., lat. en gri., 28 rr., rekl.
Typen a en b als in 1. Verder:
75

f. M /77. Tekst. Volmaakt gelijk aan de teksttype o.a. van NK.1010.
Afgebeeld NAT.Nicl.v.Oldenb.I.4 en Inconnus III.6.
g-h. Voorts hier en daar een bijbeltekst in een lat. type, (g) 20 rr. = ±85
en één enkel woord (bl. 7b) in griekse type (h).
Enige initialen, o.a. op bl. 22a dezelfde D, die bij 1 vermeld is. Zie afb. II.
Amsterdam UB.
Vermeld Cat. Serrure 2169; Cat. della Faille 416; Bibl. Adversaria V.269.
3. Onderwysinge, Gulden, om te antwoorden op alle puncten die de vijanden der
waerheyt bybrengen moghen. ‘Ghedruckt by my Magnus vandē Merberghe van
Oesterhout, 1556’. Daarboven: ‘Nurenberch .M.D.XXV.’
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8

8 . 176 bll., 8 ongef., gef.: I-Fo.c.l.xvij. en 1 ongef., A-Y , goth., 30 rr.,
rekl.
Typen a, b en c van 1.
Op bl. 9a de initiaal D, die ook in NK.1010 gebruikt is op bl. 11a. Zelfde
blok. Titelrand volkomen overeenstemmend met die in
NAT.Nicl.v.Oldenb.II.7 uit Gulden Onderwijsinge, NK.3631; slechts de
overblijfselen van de figuurtjes boven de hoofden van de drie vrouwen,
Geloof, Hoop en Liefde, zijn nu verwijderd. Dezelfde rand ook om NK.1623
en 1969, II, evenals NK.3631 nog met vraagteken aan Nicl. van Oldenb.
toegeschreven. Zie afb. III.
's-Gravenhage KB.
Vermeld Bibl. Adversaria IV.205 v. en V.269 v.
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4. Onderwijsinghe, Seer schoon christelijcke, vanden Doopsel, teghen die
Wederdoopers, Papisten en alle valsche seckten. ‘Ghedruckt by my Magnus vanden
Merberghe van Oesterhout’.
o

8 . Goth.
Geen ex. gevonden.
Vermeld Cat della Faille 417; Tijdschr. v. Boek- en Bibl. wezen II. 144.
5. POLYTES BASILIUS (= URBANUS REGIUS), Dialogus oft Tsamensprekinghe
van de predikinge die Christus den twee Discipelen dede, enz. ‘Magnus vanden
o

Merberghe’. 1557. 8 .
Geen ex. gevonden.
Vermeld Bibl. Adversaria V.270.
6. (SACHS, HANS), Een schoon disputacie van eenen Evangelisschen Schoenmaker
ende van eenen Papistigen Coorheere. ‘Ghedruckt by my Magnus vanden
Merberghe’.
o

4

8

8 . 24 bll., A-B C-D , goth., 29 rr., rekl.
Typen a, b en e (slechts één init. B) van 1 en f van 2. Op de titel een
ornament, bloem, sterk gelijkend op, maar blijkbaar niet identiek met
NAT.Peetersen v. Middelburch VIII.25, onder, meest rechts.
Greifswald UB; 's-Gravenhage KB. (fotocopie van het ex. Greifswald).
Niet vermeld in Hans Sachs, hrsg. von A. von Keller u. E. Goetze XXIV
(Tüb. 1900), Einzeldrucke, bij de bibliographie van dit geschrift, 80 ff.
7. Summa der Godliker schriftueren, oft een Duytsche Theologie leerende ende
onderwysende alle menschen wat dat Christen ghelooue is, enz. Van den olden en
nieuwen God, gelooue ende leere. ‘Ghedruckt by Magnus van den Merberghe’.
o

1556. 8 .
Geen ex. gevonden.
Vermeld bij J. Koning, Naam-lyst van eenige zeldzame boeken en
handschriften no. 8 (1809), p. 156 en daaruit in Bibl. Adversaria V.270.
Twijfel is bij mij opgekomen, of de Summa wel een druk van Magnus
vanden Merberghe is en niet veeleer een der uitgaven van de Summa
s.n.l.a. (en dan in verband met de redactie van de titel ‘d a t Christen
ghelooue’ misschien NK.1968 of 3910, en niet 1969) en daarachter
gebonden de uitgave Van den olden en nieuwen God, en slechts deze
in 1556 gedrukt door Magnus vanden Merberghe. Misschien ook het
volgende no. 8 van 1557 met de aanhang Van den olden... God van 1556.
Andere uitgaven, waarin deze beide werken samen voorkomen, zijn mij
n.l. niet bekend.
8. Summa der godliker scrifturen oft een Duytsche theologie. ‘Ghedruckt bij mij
Magnus van den Merberghe van Oesterhout’. April 1557.
o

8 . 136 bll., Aij-Riiij.
Geen ex. gevonden.
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Vermeld bij J.J. van Toorenenbergen, Het oudste Ned. verboden boek
1523 (Leid. 1882), p. XL; Bibl. Adversaria IV.300 (aan Van
Toorenenbergen, o.c. ontleend met de drukfout ‘1577’ voor 1557) en
V.270.
Ik heb me bij deze vergelijkingen der typen en verdere technische uitvoering
angstvallig beperkt tot getekende drukken van Niclaes van Oldenborch en slechts
in één geval (bij de init. D in 1),
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III. Gulden Onderwysinge. Magnus vanden Merberghe, 1556, bl. 175b; typen b en c
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ter versterking van de bewijskracht, bovendien nog een niet gesigneerde druk van
hem aangehaald. Verder is de titelrand van 3 me slechts bekend uit ongetekende
drukken, maar in dit geval zijn gelijkheid van typen en initiaal, zonder de titelrand
er bij te betrekken, reeds overtuigend genoeg.
Het is waarschijnlijk, dat indien te eniger tijd enkele der vier tot nu toe niet
gevonden drukken van Magnus vanden Merberghe mochten opduiken, daaruit nog
meer bewijzen voor zijn identiteit met Niclaes van Oldenborch te halen zullen zijn.
Maar reeds de vier thans beschikbare geven voldoende zekerheid.
Voor de bibliograaf is het een gelukkige omstandigheid, dat Niclaes van
Oldenborch in 1555 een getekende druk heeft uitgegeven, de reeds genoemde Der
Waerheyt Onderwijs met de colophon ‘Ghedruct by Niclaes van Oldenborch. Anno.
1555.’ Bezaten we dit bewijsstuk niet, we zouden bij een vergelijking der drukken
van Magnus en de zijne technisch hetzelfde resultaat hebben bereikt, maar met
heel wat minder zekerheid de conclusie hebben kunnen en durven trekken, dat
drukken van Magnus, gedateerd 1555, '56 en '57, nog uit de drukkerij van Niclaes
van Oldenborch afkomstig waren. Daarnaast immers had de mogelijkheid bestaan,
dat Niclaes al ‘geexcuteert’ was en zijn materiaal toen in handen van een ketters
geestverwant, geheten Magnus vanden Merberghe, was overgegaan. Hoewel tegen
deze opvatting dan dadelijk weer de bedenking was gerezen, dat een overheid, die
een drukker liet terechtstellen, ook wel beslag op diens drukkersgerei zou hebben
gelegd. De thans gevonden uitgaven bewijzen verder, dat de werkzaamheid van
Van Oldenborch, in mijn aangehaald opstel tot c. 1555 geschat, stellig tot 1557 is
voortgezet. Nu we de identiteit van hem en Magnus vanden Merberghe mogen
aannemen, treft het, dat er bij deze nieuwe aanwas van acht uitgaven enige
herdrukken van voorafgaande edities voorkomen. Zo no. 3, de Gulden Onderwysinge,
waarvan twee vroegere edities bestaan, in onze Nederlandsche Bibliographie onder
1623 en 3631 aan Niclaes van Oldenborch, nog wel beide met vraagteken,
toegeschreven, maar toch zeer waarschijnlijk van hem. Dan no. 5, het werk van
Urbanus Regius, in een gesigneerde uitgave reeds in 1538 (NK. 1789) door hem
uitgegeven; no. 8 (en 7?), de Summa der godliker schrifturen, waarvan eveneens
twee vroegere uitgaven, NK. 1969 en 3911 zeer waarschijnlijk van Van Oldenborch
stammen. En ten slotte no. 7, Van den olden en nieu-
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wen God, waarvan ik bij een nader onderzoek ons no. 1013, indertijd nog met
vraagteken aan hem toegeschreven, nu vrijwel zeker aan hem durf toekennen.
o
Merkwaardig is, dat er tot heden uitsluitend uitgaven in 8 van hem bekend zijn.
Ook thans blijft er veel duisternis hangen om de persoon van Niclaes van
Oldenborch en de tragische executie te Antwerpen is een der weinige zekerheden
in zijn bestaan. Maar sinds we Magnus vanden Merberghe als zijn alter ego konden
aanwijzen, is zijn geestelijk beeld weer gaver en scherper geworden. Een dertig
jaar geleden schreef ik in mijn aangehaald opstel over hem: ‘Wie waagt zich aan
een studie over zijn leven en uitgaven’? Daaraan heeft - bijna zou ik zeggen
‘natuurlijk’ - niemand gehoor gegeven. In ieder geval zal, wie zich in de toekomst
aangordt tot deze moeilijke taak, heel wat meer uitgaven van hem kunnen vermelden
dan toen. En ten slotte is het sub specie aeternitatis toch altijd belangrijker wat een
mens gepraesteerd heeft dan met wie hij getrouwd was of waar zijn huis stond.
Ongetwijfeld verdient ook Niclaes van Oldenborch met zijn listige trucjes ter
zelfbeveiliging en de reeks van louter verboden, Protestantse uitgaven, waarvan
zijn gewelddadige dood het gevolg was, onder de drukkers der Hervorming met
eerbied genoemd te worden.
's-Gravenhage, Dec. 1951.
M.E. KRONENBERG.
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Verdwenen poëzie van Erasmus
Als dichter heeft Erasmus nimmer een grote naam gehad; hijzelf werkte dit misschien
nog in de hand door bij herhaling wat kleinerend te spreken over de geestdriftige
pogingen, die hij in zijn jeugd op het gebied der latijnse poëzie ondernomen had.
Ondertussen gold deze betrekkelijke lauwheid wellicht evenzeer de waarde van de
latiniserende dichtkunst en haar functie in de humanistische cultuur als zijn eigen
kunnen. De verschuiving, of liever verbreding van Erasmus' belangstelling, die de
oorzaak was van deze wijziging van standpunt, verliep volgens een proces dat hier
buiten beschouwing kan blijven. Wel moge terloops opgemerkt worden dat deze
verandering misschien sneller haar beslag kreeg dan bepaalde uiterlijkheden zouden
doen vermoeden. Zolang Erasmus nog geen magnum opus op zijn naam had staan,
zolang de faam die hij genoot slechts verbonden was aan een enkel dichtbundeltje
en aan de voortreffelijke kwaliteit van zijn Latijnse brieven, was hij nog dikwijls, ook
om den brode, gedwongen, de rol van ‘poeta’ te spelen, soms zelfs uitdrukkelijk als
‘vates’ te poseren, terwijl de dingen die hem werkelijk occupeerden reeds ver buiten
de sfeer der hoofse, afgemeten aesthetiek reikten.
Erasmus' poëzie vormt slechts een zeer klein gedeelte van zijn oeuvre; toch
hebben eenzijdiger tijdgenoten zich een naam verworven als dichter zonder veel
meer of veel betere verzen geschreven te hebben. De verdiensten van het Carmen
Alpestre en van de voor de vuist weg geschreven Euripides-vertalingen, in beide
gevallen werk dat omstreeks het veertigste levensjaar van de Rotterdammer
ontstond, zijn zelfs aanzienlijk.
Het meeste van Erasmus' poëzie heeft een plaats gekregen in de Leidse uitgave
der Opera Omnia, en wel in grote trekken volgens de dispositie die hij zelf in zijn
1)
brief aan von Botzheim aangaf ,

1)

Catalogus omnium Erasmi Lucubrationum, in: Er. Op. LB I, init.; Opus Epistolarum Des. Er.,
ed. P.S. Allen, H.M. Allen, H.W. Garrod, tt XI, Oxon. 1906-1947; t. I, i.
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enkele stukken zijn verspreid, ook in niet-Erasmiaanse drukken, terug te vinden.
De hiermee samenhangende bibliografische kwesties zijn hier niet aan de orde;
thans moge even aandacht gevraagd worden voor een aantal gedichtjes die bestaan
hebben of bestaan kunnen hebben, doch verloren gegaan zijn. Voor het merendeel
gaat het om gelegenheidspoëzie en de aanwijzingen zijn zonder uitzondering te
vinden in het Opus Epistolarum.
1. Dat er uit Erasmus' allervroegste jaren het een en ander verloren is gegaan is
wel aan te nemen. Hij zegt het zelf met zoveel woorden in de brief aan von Botzheim:
‘Nullum autem carminis genus non tentavi. Quae feliciter interciderunt aut latent, ea
1)
sinemus quiescere, ne, quod Graeci vetant, εὖ ϰείμενον ϰαϰὸν ϰινήσωμεν . Van
deze zoekgeraakte en verder niet nader omschreven gedichten kunnen we althans
één - of één groep - van een signalement voorzien. In een brief aan Cornelius
Gerardus, door Allen in 1489 geplaatst, schrijft Erasmus over het poëtische werk
dat hij in portefeuille heeft. Van zijn recente gedichten is op dat ogenblik slechts
weinig onder zijn berusting: ‘Porro aliud quod ad te darem, ad manum habui nihil;
quidquid enim reliquum erat, partim ad Alexandrum Hegium,...., et Bartholomaeum
Coloniensem,...., cuius carmina penes nos sunt, partim Traiectum per quendam
2)
familiarem meum amica quadam violentia abductum est’ . Of zich onder de
gedichten, die naar de Deventer schoolmeester en naar Bartholomeus Zehender
meegenomen waren, ons onbekende stukken bevonden is niet vast te stellen. Maar
wat naar Utrecht ging zal wel bestemd zijn geweest voor bisschop David van
Bourgondië, het vriendelijke geweld dat literaire voortbrengselen bij invloedrijke
personen deed belanden werd zelden gepleegd zonder volle medewerking van de
overrompelde en Allen kan het bij het rechte eind hebben als hij bij de geciteerde
plaats aantekent dat het wellicht gaat om ‘some verses to win the favour of David
of Burgundy,....’, reeds een vroege poging dus om de bisschop te interesseren voor
zijn toekomstplannen.
3)
Er zijn ons geen verzen bekend die voor dit doel hebben kunnen dienen .

1)
2)
3)

Ep. cit, p. 3, r. 19 v.
Ep. 28, 18 vv.
Twee grafschriften op de bisschop in de Leidse uitgave, I, 1219.
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2. In October 1499, tijdens Erasmus' eerste verblijf in Engeland schrijft de Friese
dichter Joh. Sixtinus, die eveneens in het land vertoeft: ‘Ostendit hodie mihi
humanissimus dominus noster, Prior Richardus Charnocus, quaedam abs te carmina,
non vulgari numero trivialive currentia; quae si multo labore confecta essent, meo
tamen iudicio non in infima laude forent reponenda. Quum vero elaborata exque
tempore a te conscripta dicantur, quem credis futurum, modo sit ullius ingenii, qui
1)
non te cum summis illis priscisque vatibus, perlectis tuis versibus, sit collocaturus?’ .
2)
Knight meent ten onrechte dat het hier gaat om het Carmen de casa natalitia. Een
gedicht dat bijna vier jaren te voren in druk verschenen was kan thans niet meer
als improvisatie aangeboden worden en Erasmus legt zelf nog eens de nadruk op
het ex tempore-karakter van zijn product: ‘Ik geneer me er voor, zo waar helpe mij
God, dat zo'n paar versjes, niet slechts achteloos maar zelfs gedachtenloos
neergeschreven, een gedicht genoemd worden, ja, instemming vinden als een
3)
geleerd gedicht’ . En sprekende over ‘nugas illas plus quam frivolas’ kan hij toch
kwalijk doelen op zijn verzen over Bethlehem en de daarmede één groep vormende
aartsengelen-poëzie. Welke verzen kunnen het dan geweest zijn, die Charnock aan
de Fries toonde? Een complimenteergedicht voor één van beiden? Misschien, maar
ook dan gaf Erasmus blijk van weinig tact door er zo nonchalant over te doen. Van
dien aard is in ieder geval niets bewaard. Geen poesia sacra dus, waarschijnlijk
geen compliment ter introductie - en we kunnen nog een derde beperking invoeren:
het moet een gedicht geweest zijn van enige omvang en van een zeker belang.
Want na de woorden ‘Verum ne nihil tuarum laudum videar agnoscere, est omnino
4)
meis in versibus Atticum quiddam, Sixtine’ , gaat Erasmus over op een ampele
bespreking van zijn poëtisch talent waarbij hij verdere betuigingen van eigen
onwaardigheid achterwege laat. En als slechts een ulevellengedicht, een epigram
van het zoutvat-en-kerkklokkengenre, de aanleiding geweest was voor een dergelijk
serieus essay, zou de behoedzame humanist zich toch wel enigermate belachelijk
gemaakt hebben!
Op deze wijze moet men het weinige dat, chronologisch bezien,

1)
2)
3)
4)

Ep. 112, 1 vv.
Th. Knight, The life of Erasmus, Cambr. 1726, p. 20.
Ep. 113, 9 vv.
Ep. cit., 23 v.
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nog in aanmerking zou kunnen komen, als geëlimineerd beschouwen. Het gedicht
dat de inleiding vormde tot de kennismaking tussen Sixtinus en Erasmus is dus
spoorloos.
3. Ongeveer een jaar later schrijft Erasmus uit Parijs aan Batt: ‘Misi ad te carmen
in Delium, sed extemporale, neque lectu dignum nisi forte semel et cursim. Puta
1)
hoc de unedonum esse genere, semel aedisse plus fuerit satis’ .
Allen brengt deze plaats in verband met een andere, waar Erasmus zegt: ‘Cum
Fausto mihi et altero quodam novo poeta summa familiaritas; cum Delio certamen
2)
acerrimun’ . Delius zou een schuilnaam zijn voor Aegidius van Delft en omdat in
de stadsbibliotheek van Sélestat een gedicht van deze Aegidius wordt bewaard,
getiteld ‘ad Herasmum poetam’, vermoedt Allen dat met het ‘certamen’ een
uitwisseling van verzen bedoeld is. Deze uitdrukking is in het humanistenjargon
inderdaad gebruikelijk maar omdat Erasmus met de woorden ‘carmen in Delium’
moeilijk anders dan op een scheld- of spotepigram kan zinspelen is men geneigd
het woord ‘certamen’ hier toch in de zin van conflict op te vatten. Over Erasmus'
relaties met de Delftse dichter-theoloog is weinig bekend, over de oorzaken van
een eventueel geschil nog minder. Niettemin zou ik een gissing willen wagen:
Molhuysen drukt achter zijn opstel over Cornelius Aurelius een brief af van de Gentse
Carmeliter Arnoldus Bostius, op zijn wijze beschermer der bonae litterae. Deze
schrijft o.m. aan Aurelius: ‘Gloriatur magnopere Herasmus vir omnium nostrae aetatis
facile doctissimus de tua eruditione et amicitia nec Egidium Delium poetam tibi scribit
3)
comparabilem, et optimam scribendi venam te habere fatetur’ . Deze brief is niet
gedagtekend, maar we kunnen ons behelpen: in de eerste plaats moet hij gedateerd
worden vóór 4 April 1499, de sterfdag van de Bost. Verder spreekt de Gentenaar
over Aurelius' Mariade, die hij nog niet gelezen heeft, maar waarvan hij zich, na
kennisname van andere gedichten, veel voorstelt. Deze Mariade is blijkbaar reeds
voltooid want het is de Bost bekend dat ze in drie decaden verdeeld is.

1)

2)
3)

Ep. 129, Sept. 1500, 62 vv. Cf. Ad. 49, LB II, 96 B. Quemadmodum Plinius lib. XV cap. 14
meminit de sylvestri quodam pomi genere, quod unedonem vocant, propterea quod unum
tantum edi possit.
Ep. 95, aan Batt, 20 v. Vgl. Ep. 103, zomer 1499, aan Faustus Andrelinus, 1 vv.
P.C. Molhuysen, Cornelius Aurelius. Ned. Arch. v. Kerkgesch., Nwe serie, 2e deel 's-Gravenh.
1903, p. 1-35. p. 23/4.
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Het staat niet geheel vast, wanneer het werk gereed gekomen is; Molhuysen's
veronderstelling dat omstreeks 1500 de eerste decade gereed kwam is, met het
oog op het bovenstaande, niet te handhaven. We mogen waarschijnlijk aannemen
dat het werk in één der laatste jaren van de 15e eeuw, in ieder geval vòòr 14 April
1499 en waarschijnlijk niet zo heel lang voor die datum afgesloten is. We kunnen
de marge, waarin deze brief te plaatsen is waarschijnlijk nog verder vernauwen: ‘Ik
betreur het,’ schrijft de Bost, ‘quod tantum terrarum tantumque maris inter nos est’.
Nu weten we dat Aurelius in de herfst van 1497 naar Parijs trok en in October 1498
weer terug was in Holland. Toen hij in Parijs was kon de Bost niet beweren dat een
uitgestrekt zeeoppervlak hen scheidde, ‘tantum maris’ zal dus wel slaan op de
Zeeuwse wateren die tussen Vlaanderen en Holland inliggen, Erasmus' waarderend
oordeel over Aurelius zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op de hernieuwde indruk die
hij te Parijs van zijn oude vriend ontvangen had en we zullen de bewuste brief wel
mogen plaatsen tussen de herfst van 1498 en de 14e April 1499. De hierboven
aangehaalde brieven van Erasmus zijn gedagtekend resp. te stellen op 2 Mei 1499
en begin September 1500. De wrijving tussen Aegidius van Delft en Erasmus zou
nu wel eens ontstaan kunnen zijn naar aanleiding van de lovende woorden voor
Aurelius ten koste van Aegidius, overgebracht door de Bost. Wie deze
veronderstelling geforceerd vindt denke eens aan het éclat dat een kleine dertig
jaren later zou ontstaan toen Erasmus in zijn Ciceronianus zich met een vergelijking
van de Vlaming Jodocus Badius en de grote Budaeus in de vingers sneed.
Veel conjectureel geschreeuw en weinig literair-historische wol, zal men zeggen.
Maar over Erasmus' betrekkingen met zijn humanistisch gezinde landgenoten, die
hij zo ver achter zich had gelaten is slechts weinig bekend en daarom moeten we
ook op kleinigheden letten. Laten we echter tot onze negatieve inventarisatie
terugkeren: van Erasmus' invectivische verzen tegen Aegidius/Delius, - het denkbeeld
van een dichterwedstrijd laten we nu maar buiten beschouwing - is ons niets
overgeleverd.
4. ‘Episcopum Cameracensem tribus Latinis carminibus celebravi, uno Graeco’;
1)
schrijft Erasmus op 27 November 1503 aan Willem Herman . De drie Latijnse
grafdichten op

1)

Ep. 179, 49 v.
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1)

Hendrik van Bergen zijn terecht , het Griekse is onvindbaar.
5. Na de dood van Philips de Schone uit Erasmus in een brief aan Hieronymus
Busleiden zijn gevoelens van rouw, doch verheelt niet dat dit onverwachte sterfgeval
voor hem ook een materiële tegenslag betekent. ‘Equidem Panegyrico qualicumque
laudavi iuvenem. Tum autem, bone Deus, quot mihi Panegyricos, quam copiosos
pollicebar! Et en repente commutatis rebus epitaphium paro miser. Eamus nunc
nos homunculi et fortunulis nostris fidamus, quum eos etiam pro sua libidine mors
2)
rapiat quos quam diutissime vivere tantopere omnium refert’ . Er is ons geen
grafschrift op Philips bekend, toch is het niet waarschijnlijk dat Erasmus van zijn
voornemen zou hebben afgezien en zo de gelegenheid voorbij zou hebben laten
gaan om zijn goede betrekkingen met het hof op deze voor de hand liggende wijze
te continueren.
6. In Engeland raakte Erasmus zeer bevriend met de Italiaanse humanist Andreas
Ammonius. In 1511 zond deze hem wat Griekse wijn ten geschenke en als Erasmus
omstreeks 20 October van dat jaar de lege kruik terugstuurt naar Londen voegt hij
er een elegant gedicht aan toe, dat Allen met het erbij behorende briefje afgedrukt
3)
4)
heeft en dat in de Leidse uitgave op twee plaatsen voorkomt . ‘Tu pro optimo vino
versiculos accipies pessimos’.
Den Italiaan begonnen van weeromstuit de jamben uit de pen te vloeien:
Vis tanta, Erasme, carminis fuit tui,
ut me prorsus et lapidem merum
Certare tecum iambicis adegerit;......

‘Maar’, voegde hij er toe, ‘ik zal die kruik nog maar eens gevuld terugsturen, in de
5)
hoop dat ik U nog wat verzen kan ontfutselen’ . Op 26 November verontschuldigt
Erasmus zich erover dat hij nog niet aan zijn tweede gedicht toegekomen is, hij
heeft

1)
2)
3)
4)
5)

LB I, 1222; Het Boek, XXX, 3, p. 297-305.
Ep. 205, 23 vv.
Ep. 234.
LB I, 1224; LB III, i, 110.
Ep. cit., 27 vv., cf. ep. 243, 11 vv.
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zich niet goed gevoeld, maar hij zal zijn verplichting nakomen: ‘Quominus
responderim carmini tuo languor in causa fuit; ubi redierit alacritas, tum non omnino
1)
silebimus’ . Het is mogelijk dat hij zijn belofte gehouden heeft, maar ons is verder
geen gedicht bekend dat dit ‘certamen’ voortzette.
7. Op 14 October 1521 schrijft Erasmus aan een zekere Gabriel Ofhuys, waaromtrent
2)
ons weinig bekend is. In zijn inleiding bij deze brief spreekt Allen het vermoeden
uit dat hij de Karthuizer monnik is, aan wie Jacques Lefèvre d'Étaples in 1505 zijn
Contemplationes Remundi opdroeg, dat hij een beeldende kunstenaar was en dat
hij Erasmus om een epigram voor een schilderij of iets van dien aard gevraagd had.
Blijkbaar ging het om een stichtelijke voorstelling waarin Christus en Paulus
voorkwamen. Erasmus vermaant de monnik om de tijd die hij aan ‘istiusmodi opellis’
ten koste legt liever te gebruiken voor het bestuderen van de Schrift: ‘...e sacris
libris Christi Paulique imaginem vivam et efficacem pectori tuo penitius imprimere,
quam plumbo, aere chartisque exprimere’. Voor onze kennis van Erasmus' instelling
ten opzichte van de figuratieve kunst is deze passage niet oninteressant. Of mogen
we er slechts incidentele betekenis aan hechten en hebben we hier te maken met
een zachte wenk voor een medioker kunstenaar? Ondertussen: de monnik kreeg
wat hij gevraagd had, ook al had Erasmus bitter weinig tijd: ‘A studiis et negociis vix
3)
erat ocium scalpendis, ut aiunt, auribus : tamen mitto tibi tuos versiculos, ne queri
possis ulla in re non morigerum animo tuo fuisse Erasmum, vere tuum in Christo’.
Ook dit gedichtje is zoek.
Enkele gevallen, waaromtrent het twijfelachtig is, of ze toevoeging aan onze
‘bibliotheca promissa ac latens’ rechtvaardigen, blijven hier onbesproken.
Met deze verdwenen gedichten zijn natuurlijk de hoogste belangen der
wereldliteratuur niet gemoeid. Ze behoren grotendeels tot het gebied der
gelegenheidspoëzie en deze vorm van kunstnijverheid kunnen we thans niet altijd
meer even sterk bewonderen. Toch vervulde dit genre in de omgang der humanisten
onder-

1)
2)
3)

Ep. 245, 42 vv.
Ep. 692.
Cf Ad. 1215.
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ling een blijkbaar vanzelfsprekende rol. Daarom mogen we ook bij een bestudering
van de figuur van Erasmus niet achteloos voorbijgaan aan deze nederige kruiden
uit de keukenhof der Muzen.
Dat van de gedichten waaromtrent we in deze mededeling de mogelijkheid resp.
de zekerheid hebben geconstateerd dat ze eens bestaan hebben, ooit nog iets
teruggevonden zal worden, lijkt niet waarschijnlijk, althans niet voor de vroegst
gedateerde. Maar aangezien anderzijds een vrij groot aantal gedichten, die niet in
de Leidse Opera Omnia opgenomen zijn, uit de diaspora terecht gebracht konden
worden zou schr., die zich bezig houdt met een tekstuitgave der verzamelde
gedichten van Erasmus, toch het bescheiden verzoek willen doen, hem van eventuele
verdere vondsten of aanwijzigingen op dit gebied op de hoogte te stellen.
Rotterdam, Oct. 1952
C. REEDIJK
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Varia
Johannes Murmellius
Met een enkel woord wil ik de aandacht vestigen op de jongste studie, gewijd aan
Murmellius, door Dr M.A. Nauwelaerts. Opgenomen in de Historische Opstellen
over Roermond en omgeving, te Roermond verschenen in 1951 (= 1952!) bij het
eeuwfeest van het Bisschoppelijk College (p. 201-234), zal ze misschien niet een
ieder bereiken, die belang stelt in de zeer actieve humanist - 1480 te Roermond
geboren en 1517 te Deventer overleden - van wie als schoolmeester en rector in
Munster, Alkmaar, Zwolle en Deventer en tevens als auteur van vele werken,
merendeels voor het onderwijs bestemd, grote invloed is uitgegaan. Op een
uitstekende beschrijving van zijn leven en geschriften volgt als Bijlage de
‘Chronologische lijst van Murmellius' werken’. Wat samenstelling betreft goed en
degelijk. Slechts twee kleine vergissingen merkte ik op. Bij no. 33 in de aantekening,
reg. 2 v.o. moet Theod. de Borne veranderd worden in Jac. de Breda, terwijl in no.
35 Theod. de Borne staat in plaats van Alb. Pafraet. Het is jammer, dat Schrijver
hier de bewijsplaatsen niet mocht aangeven, gelijk, naar hij mij mededeelde, zijn
plan was. Inderdaad zouden de gebruikers van de lijst meer gebaat zijn met een
vermelding der Reichling- en Nederlandsche Bibliographie-nommers dan alleen
met de raad ‘Voor de juiste bibliographische gegevens zie men het werk van Nijhoff
en Kronenberg’. Doch ondanks deze tekortkoming is het een grondige en tegelijk
goed geschreven bijdrage over onze Nederlandse humanist.
's-Grav., Mei 1952.
M.E.K.

Rectificatie
In mijn opstel, Ned. drukken in de Cat. der Librye van het Hof van Holland (deel 31,
p. 36), heb ik no. 27, Van die chriestelycke vriheyt een cordt begrip der ganser
scriftueren, etc. waarschijnlijk ten onrechte voor NK. 0845, een Ned. Luther-vertaling,
gehouden. Het is veeleer NK. 0568, de Ned. vertaling van Joh. Pupper Gochius,
De libertate christiana (NK. 3111). Zie over dit werk o.a. Sepp, VL., 138 v. en vgl.
verder de aant. bij NK. 0568. De bewering van O. Clemen en anderen, daar vermeld,
dat er geen Ned. uitgave zou hebben bestaan, wordt, zo inderdaad hier het werk
van Gochius bedoeld is, dus tevens weerlegd.
's-Grav., Oct. 1952.
M.E.K.
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Boekbespreking
Deutsche Zeitschriften 1945-1949. Im Auftrage des Börsenvereins
deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände ausgewählt und
herausgegeben von der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main.
Frankfurt/M., Buchhändler-Vereinigung, 1950. XII, 30 blz., 144 kol.
Ieder, die met Duitse tijdschriften te maken heeft, weet, dat het bijzonder moeilijk
is er achter te komen, hoe ten aanzien van allerlei tijdschriften de huidige toestand
is. Nog moeilijker is het dikwijls bij tijdschriften, die in de oorlogsjaren gestaakt zijn
of na de capitulatie niet meer voortgezet werden, na te gaan, welke afleveringen
van een gestaakte jaargang nog verschenen zijn en hoe bij voortzetting in de laatste
jaren de nieuwe jaargangen daarbij aansluiten.
Men heeft dan ook alle reden tot dankbaarheid, dat thans een tijdschriftenlijst
over de periode 1945-1949 is samengesteld. Men kan zich, om te beginnen, hierin
oriënteren over de nieuw verschenen tijdschriften, waarvan het aantal natuurlijk
zeer groot is. Vele daarvan zijn, naar men uit de opgaven kan zien, na een korte
levensperiode alweer verdwenen, een verschijnsel, dat wij na de oorlog in alle landen
hebben kunnen waarnemen. Wat echter vooral belangrijk is, men vindt hier van
allerlei oudere tijdschriften de geschiedenis, nadat de verschijning in of na de oorlog
gestaakt was. Voor de wijze, waarop deze opgaven, die dikwijls ingewikkeld zijn, in
beknopte en toch volkomen volledige en duidelijke vorm worden gegeven, kan men
slechts bewondering hebben. Van alles heeft men een opgave verstrekt: van het
verschil tussen verschijningsjaar en berichtjaar, van onregelmatig verschijnende
afleveringen en natuurlijk ook van titelveranderingen, combinatie met andere
tijdschriften, enz. Een titel- en zaakregister en een register van de uitgevers besluit
deze buitengewoon nuttige uitgave, waarin men, wanneer men daarvoor wat oog
heeft, de gehele naoorlogstijd met al zijn noden en vervlogen idealen weerspiegeld
vinden kan.
L.B.

A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1851-1951. Leiden
o
1950. XLVIII, 218 blz. met index en ill. 8 .
Dit Gedenkboek, uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van ‘Sijthoff’, geeft op een
gelukkig niet pompeuze wijze, een voortreffelijke indruk van wat in honderd jaar
door deze Uitgeverij tot stand is gebracht.
Gezet uit de letter Bembo van de Monotype Corporation, gedrukt op papier van
Van Gelder en gebonden in een effen, groen linnen band, geeft het ons eigenlijk in
hoofdzaak de gehele Fondscatalogus van 1851-1951, systematisch-chronologisch
gerangschikt (218 blz.), voorafgegaan door een kort historisch overzicht van XLVI
blz., waarin getracht is - aldus het voorwoord - voor een aanzienlijk deel de
persoonlijkheid van de stichter A.W. Sijthoff (1829-1913) op de voorgrond te laten
treden en tevens de groei van het Uitgeversbedrijf en van de technische afdelingen
in deze 100 jaar te schetsen.
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De nadruk valt hier inderdaad en terecht meer op de Fondscatalogus, samengesteld
door de Heer Van der Lek - bekend door de ‘Brinkman’ - dan op het korte historische
overzicht, dat een niet al te diepe kijk geeft op de persoonlijkheden van de
leidinggevende figuren.
Alleen reeds de korte inhoudsopgave laat ons zien, dat Sijthoff's boeken bijna
alle gebieden, waarop de menselijke geest werkzaam kan zijn, bestrijken, en niet
beperkt bleven tot slechts enkele.
Het is onmogelijk hier een opsomming van de voornaamste werken te geven,
daarvoor is hun aantal te groot. - In de eerste 35 jaren verschenen reeds 1400
uitgaven! - Toch is het goed er aan herinnerd te worden, dat het Sijthoff was, die,
behalve van de Codices Graeci et Latini, het Breviarium Grimani en het Woordenboek
der Nederlandsche Taal, de uitgever was van Van Lennep's Vondeluitgave, van
Van Lennep en Ter Gouw, Brugmans en Peters, Brugmans en Kernkamp,
Burgersdijk's Shakespeare, Molhuysen-Blok, Van Dale, De Boer en Hettema en
zovele andere klinkende namen.
Hiermede legt deze Fondscatalogus op indrukwekkende wijze getuigenis af van
wat Sijthoff in 100 jaar tot stand bracht. Bovendien geeft het ons nog een
bibliographisch hulpmiddel van betekenis.
G. VAN ALPHEN

Ir Dr A. Korevaar en C. de Goede de Koning. Titelbeschrijving aan de
Bibliotheek der Technische Hogeschool te Delft (Delftse regels). 2e
herz. druk. Delft, Ver. v. Vrienden v.d. Bibliotheek der T.H., 1949. 98 blz.
- Prijs f 2.50.
Ir Dr A. Korevaar. De systematische catalogus van de Bibliotheek der
Technische Hogeschool te Delft. Delft, Ver. v. Vrienden v.d. Bibliotheek
der T.H., 1951. 114 blz. - Prijs f 2.75.
De na een diensttijd van 25 jaar kortelings afgetreden bibliothecaris van de
Technische Hogeschool te Delft heeft met bovengenoemde publicaties, waarnaast
als derde die van zijn conservator Ir F. Voogd over de Trefwoordencatalogus (1948)
genoemd moet worden, het licht doen schijnen op een afgerond catalogussysteem
van een speciale bibliotheek, waarop wel heel duidelijk de persoonlijkheid van haar
leider haar stempel heeft gedrukt.
Verscheen van het eerstgenoemde boek reeds een eerste uitgave in 1933 (door
Ir Dr A. Korevaar en Mevr. E. Ellerbroek-Fortuin), de nieuwe druk, nu bewerkt door
Korevaar en Mej. C. de Goede de Koning, draagt als ondertitel: ‘Delftse regels’. Het
voorwoord verklaart de ontwikkeling van deze huisregels:
Na een tijdsverloop van zestien jaren is een nieuwe druk van de ‘Delftse
Regels’ nodig geworden. Diende de eerste druk vooral voor intern gebruik
binnen het kader der Technische Hogeschool, nu deze regels sinds 1946
ook bij de opleiding voor ‘Bedrijfsbibliothecaris’ worden gebruikt, hebben
zij in breder kring toepassing gevonden. Het feit, dat dit boek niet alleen
Regels voor, maar ook theorie van de titelbeschrijving geeft en daardoor
een gemakkelijke handleiding vormt bij de studie der titelbeschrijving,
heeft zeker er toe bijgedragen om dit werk bij de opleiding te gebruiken.
De verschillen tussen de Delftse Regels en de Rijksregels zijn niet groot
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en vormen ook geen bezwaar, daar de Rijksregels door welhaast geen
enkele bibliotheek streng gevolgd worden en elke toch nog haar eigen
huisregels heeft. De Rijksregels hebben enige bezwaren en men is zich
daarvan in de laatste tijd wel bewust geworden. Er is thans een
hoogconjunctuur in de belangstelling voor de titelbeschrijving. De Sectie
voor Wetenschappelijke Bibliotheken van de Nederlandse Vereniging van
Bibliothecarissen benoemde een studiecommissie voor titelbeschrijving,
die zich reeds een jaar lang
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met deze materie bezig houdt. De Rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen benoemde niet lang daarna een subcommissie voor
de herziening van de Rijksregels. Het spreekt vanzelf dat de Delftse
Regels bij de discussies in beide commissies een nuttige rol zullen
vervullen en het verheugt ons dat het werk, in onze bibliotheek verricht,
nu ook in breder kringen vruchten zal kunnen dragen.
Evenals in de eerste druk laat Korevaar aan de eigenlijke regels een Inleiding en
een vrij uitvoerige Theorie der titelbeschrijving (beide geheel omgewerkt) voorafgaan,
die 34 bladzijden beslaan. Deze verantwoording is voor de gebruiker leerzaam,
vooral ook omdat zij in de Rijksregels volkomen ontbreekt. Hierin komen ook even
alfabetiserings- en systematiseringskwesties ter sprake, waarbij o.a. blijkt, dat Delft
de Umlaut bij het alfabetiseren niet oplost. (Ik moge hier tevens wijzen op een niet
erg gelukkig voorbeeld van een ‘dubbele’ naam op blz. 21, nl. Müller-Breslau. Dit
betekent toch, dat deze Müller zich bewust van vele andere Müllers onderscheiden
wil door aan te geven, dat hij uit Breslau afkomstig is; de toevoeging vervult dus
dezelfde functie als geboorte- en sterfjaar).
De eigenlijke regels zijn veel uitvoeriger dan de Rijksregels speciaal ten aanzien
van tijdschriften en kaarten, maar zij wijken er echter ook nogal eens (ondanks het
Voorwoord) vanaf, ik noem bv.: dubbele namen beschrijven op laatste naam; afkorten
van de voorna(a)m(en) tot voorletter(s); andere voorschriften bij de voorvoegsels
van eigennamen; beschrijven van anoniemen volgens de Angelsaksische methode:
met verwaarlozing van lid- en telwoorden op het eerste woord van de boektitel. (Met
dit laatste kan ik volkomen instemmen, ook al wegens de moeilijkheden die we tot
nu toe hadden met de Engelse samengestelde woorden. Ik meen geen geheim te
verklappen als ik meedeel dat ook de ontwerpers van de nieuwe Rijksregels aan
deze oplossing de voorkeur geven). Dan zijn er vereenvoudigingen gemaakt met
het oog op de Delftse huisdrukkerij: toevoegingen aan het titelblad worden niet door
[ ] verantwoord.
Uit deze voorbeelden blijkt nog eens te meer het speciaal Delftse karakter van
Korevaars boek. Het is de verdienste van de samensteller, dat hij zijn methode zo
uitvoerig heeft uiteengezet en verantwoord. Een bezwaar is echter, dat deze
afwijkende methode, gegroeid in een speciale bibliotheek als de Delftse, al een eind
op weg is gemeengoed te worden van de jongste groep in onze bibliotheekwereld,
de Bedrijfsbibliotheken. De Delftse regels hebben hier de Rijksregels op zij gedrongen
en het zal niet gemakkelijk zijn de herziene Rijksregels, waarvan we verwachten
mogen, dat zij binnen niet te lange tijd zullen verschijnen, bij de bedrijfsbibliotheken
alsnog ingang te doen vinden. Toch is Korevaars boek als bijdrage tot de schaarse
literatuur over de titelbeschrijving naast de theorie-boeken van Greve van grote
waarde. En het zal de samensteller tot grote voldoening stemmen, dat hij ‘school’
gemaakt heeft en met zijn ‘Delftse regels’ de discussie over de titelbeschrijving aan
veel stof heeft geholpen.
Ook in zijn tweede en nieuwe boek, dat over de systematische catalogus, laat
Korevaar een uitvoerige inleiding over de theorie en wel de theorie der bibliografische
systematiek voorafgaan aan de behandeling van de systematiek van de Bibliotheek
der Technische Hogeschool. En ook hier wil ik ter kenschetsing van het werk
gedeeltelijk het voorbericht citeren:
Het schrijven over de bibliografische systematiek is geen gemakkelijke
taak. Het onderwerp is uiterst gecompliceerd en het terrein is uitgebreid...
Opzettelijk echter heb ik mij tot een gedrongen bespreking van dit
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onderwerp gezet en ik ben mij welbewust, dat dit enige nadelen met zich
mee gebracht heeft. Het maakt dat deze materie, die uit de aard der zaak
toch al enigszins abstract is, door wei-
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nig detaillering moeilijker te begrijpen zal zijn... Daar tegenover staan
echter ook onmiskenbaar enige voordelen. Een korte behandeling, die
zich tot de hoofdzaken beperkt, zal het algemene beeld sterker laten
spreken. En daarom was het mij vooral te doen. Het komt mij nl. voor dat
vele controversies op dit gebied onvruchtbaar bleven omdat men niet
goed uiteenhield, dat in de bibliografische systematiek drie soorten van
systematiek dooreen lopen en wel: de filosofische, de wetenschappelijke
en de bibliografische systematiek. Deze te scheiden, ze in hun eigen vorm
te beschrijven en ze tenslotte in hun onderling verband te zetten, was
dus mijn eerste zorg...
De ideeën van de Delftse bibliothecaris zijn al gedeeltelijk ontwikkeld in een
voordracht door hem gehouden op de Wintervergadering van de Nederlandse
Vereniging van Bibliothecarissen op 26 Jan. 1951 (afgedrukt in Bibliotheekleven,
jrg. 36, 1951, blz. 217 v.) Ook reeds eerder had de schrijver zijn inzichten over
problemen aangaande de systematiek openbaar gemaakt (o.a. in 1934 en 1937,
zie blz. 69, noot 2 en 3). Het kon dan ook wel niet anders of hij moest tenslotte zijn
systematisch credo in een boekwerk vastleggen als het resultaat van zijn arbeid
temidden van het materiaal dat hem zo vertrouwd werd en dat hem alle gelegenheid
bood zijn ideeën in praktijk te brengen.
In de Inleiding bespreekt Korevaar, na een beschouwing welke systemen in
gebruik zijn (Hierbij vestigt hij er terecht nog eens de aandacht op dat
magazijnsystemen iets geheel anders zijn dan catalogussystemen en maakt hij de
opmerking dat de Universele Decimale Classificatie zich daarom ten onrechte op
de Amerikaanse praktijk beroept), het begrip ‘universeel systeem,’ waarbij hij er
uitdrukkelijk op wijst, dat dat geenszins het privilege is van de U.D.C., maar dat
principieel alle systemen, die in grote bibliotheken met een algemeen karakter
worden gebruikt, universeel zijn evenals de meeste gedrukt uitgegeven systemen.
Na een beschouwing over ‘dingen’, ‘wetenschappen’ en de ‘ingang’ daarop maakt
hij het bekende onderscheid tussen ‘filosofische’ en ‘wetenschappelijke’ systematiek,
maar introduceert als derde de ‘bibliografische systematiek’ en definieert ze alle
drie uitvoerig. Over de filosofische systematiek, die met begrippen werkt, bestaat
geen eenheid van opvatting. Korevaar komt in dit verband tot de ‘Wet van het
universeel systeem’: Schepper - kosmos - aarde - plant - dier - mens - maatschappij
- cultuur. De wetenschappelijke systematiek dan is de interne systematiek der
afzonderlijke wetenschappen door de betreffende vakgeleerden gemaakt. De
bibliografische systematiek tenslotte is die waarop boeken worden ingedeeld, in
tegenstelling tot de beide vorige waar begrippen werden ondergebracht. Behalve
dat de bibliografische systematiek vele elementen uit de filosofische en de
wetenschappelijke systematiek bevat concentreren de verdere eigenaardigheden
ervan zich vooral om de notatie (de plaats van de groep in het systeem) en de groep
‘algemeen’. De principiële behandeling van de problematiek en de methodiek van
de groep ‘algemeen’ vormt met de erop aansluitende beschouwing over de
‘gezichtspunten’ waaronder men een boek kan bekijken een aantrekkelijk van
originaliteit getuigend gedeelte van Korevaars theorie.
Het zou te ver voeren op de vele theoretische beschouwingen van de schrijver
in te gaan. In het Tweede Deel van het boek, dat de ontwikkeling van de systematiek
van de Delftse Bibliotheek behandelt, worden deze beschouwingen zeer uitvoerig
uitgewerkt en hun toepassing verklaard. Mijn bezwaar hier echter is dat de filosoof
Korevaar niet kan nalaten sommige punten wel heel erg uitvoerig te behandelen,
zo wijdt hij twee volle bladzijden (51, 52) aan de ziel, maar aan de andere kant geeft
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hij van de kunst, die tegenwoordig lang niet altijd schone kunst meer is, op blz. 63
wel weer een aardige karakteristiek. Bij dit tweede deel, dat tenslotte zijn bekroning
vindt in het indelingsschema van de Delftse Bibliotheek, moet ik melding maken
van een volkomen foutief
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gezette zin op blz. 70. Regel 5 v.o. moet waarschijnlijk gelezen worden: ‘Kijkt men
vanuit de sociologie naar omhoog, dan ontmoet men louter hulpwetenschappen’.
Het is jammer dat het boek ook verder nogal ontsierd wordt door storende drukfouten.
Ik noem bijv. mot = moet (blz. 32), deeltes = deeltjes (52), viel = ziel (62), ign = eigen
(107), vele malen y = ij, terwijl op blz. 58 en 87 verwezen wordt naar ‘(pag....)’, en
op blz. 48 foutief verwezen wordt (21 i.pl.v. 29). Het Derde Deel van het boek
tenslotte bespreekt de principes en de praktijk van het indelen van boeken op een
gegeven universeel bibliografisch systeem.
Het is goed ons te bezinnen over het hoe en waarom van onze systematische
indelingssystemen. Bij de meeste grote wetenschappelijke bibliotheken is het
systeem in de praktijk gegroeid en telkenmale incidenteel gewijzigd, zoals dat bijv.
bij de Library of Congress in Washington en bij de Koninklijke Bibliotheek te
's-Gravenhage het geval is, die hun indeling van de sociale wetenschappen, die
1)
2)
beide van ongeveer 1920 dateerden, nog zeer onlangs resp. in 1950 en 1948
grondig herzien hebben. Korevaar is zo fortuinlijk geweest in zijn langdurig
bibliothecariaat het Delftse systeem van de grond af geheel nieuw te kunnen
opbouwen tot een harmonisch monument. Hij zelf zal de laatste zijn dit resultaat als
de hoogste wijsheid te beschouwen, maar met zijn systeem heeft hij een alleszins
bruikbaar apparaat geschapen dat tezamen met de vele nuttige beschouwingen in
zijn boek nog tal van jaren ons behulpzaam kan zijn bij het oplossen van de
vraagstukken die zich altijd weer voordoen bij de systeembouw in onze bibliotheken.
's-Gravenhage, Mei 1952
A.J. DE MOOY.

Dr. Ernst Kyrisz. Verzierte Gotische Einbände im alten Deutschen
Sprachgebiet. Stuttgart, Max Hettler Verlag, 1951.
In dit nieuwe standaardwerk over de oude Duitse boekbanden, het resultaat van
nasporingen in 43 Duitse bibliotheken in Württemberg, Beieren, Keulen, Praag en
Olmütz gedurende twintig jaar, zijn gegevens verzameld over de versiering van
banden met losse boekbindersstempels tussen circa 1467 en 1552. Terwijl er van
de Duitse rolstempels en paneelstempels reeds uitvoerige beschrijvingen waren
voltooid door Konrad Haebler en Ilse Schunke, was er tot nu toe geen speciale
studie gemaakt van de losse stempels, hoewel een aantal hiervan in werken als die
van Gottlieb, Weale en Goldschmidt waren beschreven. Dr Ernst Kyrisz is de eerste,
die een onderzoek heeft gewijd aan deze losse Duitse boekbindersstempels, en
het materiaal, dat hij gedurende twee decennia heeft verzameld, is in dit werk
gerangschikt en toegankelijk gemaakt voor verder onderzoek. Slechts 5% van zijn
gegevens heeft betrekking op rolstempels en paneelstempels. Schrijver heeft zijn
gegevens gerangschikt volgens boekbinderswerkplaatsen, en wel 38 kloosters, 32
boekbinders, 5 werkplaatsen, die bekend zijn door initialen of wapens en 111
werkplaatsen, die bekend zijn, doordat zij bepaalde stempels hebben bezeten. De
banden, afkomstig uit deze binderijen zijn alle opgegeven, voorzien van de signatuur
van de bibliotheek, waar zij worden bewaard. Deze registratie, een arbeid die grote
scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en volharding vereiste, kon alleen een ervaren
1)
2)

Classification, Class H, Social sciences [in the] Library of Congress, 3d ed., 1950. (Betreft
873.000 boeken d.i. 1/10 van het totale bezit).
Niet gedrukt.
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bandenkenner als Dr Kyrisz volbrengen. Wanneer het afbeeldingsmateriaal, dat bij
het register behoort, zal zijn uitgegeven, zullen zij, voor wie de banden in de Duitse
bibliotheken onbereikbaar zijn, het werk van Dr Kyrisz als een bron voor hun
onderzoekingen kunnen raadplegen. Voorlopig kunnen de korte
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beschrijvingen en verwijzingen naar afbeeldingen in andere werken reeds dienst
doen om bepaalde stempels en boekbanden te identificeren.
E. DE LA FONTAINE VERWEY.

Claus Nissen. Die botanische Buchillustration, ihre Geschichte und
Bibliographie. 2 Bände in Quart. Hiersemann Verl. Ges. m.b. H. Stuttgart.
1951-1952. Prijs per Lieferung 24. - DM. 4 Lief.
Bij het verschijnen van de eerste Lieferung werd dit grootse werk reeds besproken
(Het Boek, 30.375 v.). Thans is het geheel gereed. De eerste band, Geschichte, telt
264 blz., als volgt verdeeld: Einleitung 14 blz.; Altertum und Mittelalter p. 15-37;
Renaissance p. 38-65; Barock p. 66-101; Neuzeit p. 101-234, verdeeld over
Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, Duitsland, Zwitserland, Rusland,
Skandinavië, Nederland (2 blz.), België, Die Botanikmalerei ausserhalb Europas,
p. 234-243; Anhang en Schrifttum (p. 243-264).
De tweede band, Bibliographie, telt 324 blz. De eerste 204 blz. geven naar de
schrijvers geordend, alphabetisch 2207 titels van boeken met botanische
afbeeldingen.
Dan volgt II, Zeitschriften, Anonyme und Serienwerke, naar de titels die door
genummerd zijn (2208-2287; p. 205-236). Daarop komt het Register I. Künstler,
waarin men direct kan zien: Drucker, Kolorierer, Lithograph, Photograph, Stecher,
Radierer, Verleger, Xylograph, Holzschneider, Zeichner, Maler. p. 239-274. Register
II, Pflanzen, loopt van blz. 275-292, Register III is getiteld: Länder (p. 293-302).
Hierin zijn de werken uit de verschillende landen (verkort) chronologisch aangegeven.
Het IVde register omvat de Verfasser (p. 303-316), terwijl het boek besluit met
Nachträge und Verbesserungen (p. 317-321) en een Inhaltsverzeichnis (p. 322-324).
In de vorige bespreking uitte ik reeds mijn bewondering voor de enorme prestatie
van Nissen om al deze gegevens bijeen te brengen, en ik kan dit alleen maar
herhalen! Bij ieder boek geeft hij op het aantal figuren, resp. platen, vaak de
herdrukken, delen die afzonderlijk verschenen zijn, enz.
Van de schrijvers zijn biografische gegevens opgenomen, zodat dit werk een
schat van gegevens bevat.
In de vorige bespreking schreef ik, dat naar Flora Batava verwezen werd, maar
dat die niet te vinden was. Deze staat in de Rubriek Serienwerke, zodat ik die
opmerking terug moet nemen. De aanvulling bij Blankaart, die ik toen gaf, is in de
Nachträge opgenomen, een bewijs van de zorg, die Nissen aan zijn werk heeft
besteed.
Tot mijn spijt ontbreekt een verwijzing naar het botanische werk van Leeuwenhoek.
Bij de Länder valt het op, dat Frankrijk eerst met 1605 begint, terwijl bij Niederlande
(w.o. Belgie) als eerste wordt genoemd Jonghe (Pilze) 1564, terwijl Dodonaeus toch
beslist eerder is geweest. Zo zullen er wel meer kleinigheden zijn, maar zij doen
niets af aan het definitieve oordeel, dat Nissen hier een standaardwerk heeft
geschapen, waarop hij trots mag zijn.
A. SCHIERBEEK
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F.A. Schmidt-Künsemüller: Die Erfindung des Buchdrucks als
o
technisches Phänomen. Gutenberg Gesellschaft. Mainz 1951. 124 p. 8
Ladenpreis 9 D.M.; Vorzugspreis Mitglieder Gutenb. Gesellsch. 6 D.M.
Dit boek, dat ons tracht een beeld te verschaffen van de techniek der eerste
boekdrukkers in verband met de geestelijke stromingen van de
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late middeleeuwen en de opkomende renaissance en tegen de achtergrond van de
algemene technische ontwikkeling van die tijden, verdient zeker de belangstelling
van allen, die zich met het probleem van de uitvinding der boekdrukkunst bezig
houden.
Op eenvoudige wijze worden alle technische problemen ontwikkeld en de details
in noten aan het slot verwerkt, zodat men bij het lezen niet de indruk krijgt van
overlading.
Het boek zelf leest niet gemakkelijk, maar dat is niet de schuld van de auteur,
doch van de gebruikte lettertype, hetgeen door interliniëring niet wordt opgeheven.
Van de schat van technische gegevens, die het boek bevat, kan in dit kort overzicht
slechts een enkel punt de revue passeren. Hier past het alleen het voornaamste te
releveren en te bespreken, al mogen ook tal van andere problemen, van secundaire
betekenis, de moeite van het bestuderen zeker waard zijn.
De schrijver tracht ons aan de hand van de bestaande gegevens - hij brengt geen
nieuwe naar voren - een historisch relaas te geven van het vermoedelijk verloop
van de uitvinding van Gutenberg. Want dat er naast Gutenberg nog anderen in het
geding zouden kunnen komen, wordt door hem als quantité négligeable behandeld.
Bij elke uitvinding kan men onderscheiden het tijdperk van de proeven, die tot de
uitvinding hebben geleid, de eigenlijke uitvinding en de technische verbeteringen
aan de uitvinding aangebracht. Stelt men de bruikbaarheid op de voorgrond, dan
is men geneigd de eigenlijke uitvinding te verschuiven tot het tijdstip, dat de uitvinding
in de praktijk lonend is gebleken. In die gedachtengang beweegt zich de schrijver,
die als uitgangspunt kiest de spreuk van Goethe: Was ist das Erfinden? Es ist der
Abschlusz des Gesuchten.
Het hoofdprobleem wordt daarbij door schrijver zeer juist en scherp gesteld: het
mechaniseren van het schrift. Om dit doel te bereiken heeft Gutenberg zich (volgens
schrijver, want alles is meer of minder hypothetisch) twee uitgangspunten gekozen.
Het eerste uitgangspunt: het vervangen van het schrift door de druk behoeft hier
geen uitvoerige bespreking. Het drukken als vermenigvuldigingsmethode was bekend
uit het procédé der blokboeken.
Bij het tweede uitgangspunt: het inschakelen van het metaal bij het drukken (de
blokboeken werden van hout gedrukt) ligt dan ook het cardinale punt van de
uitvinding.
Evenals de andere schrijvers gaat de auteur er van uit, dat Gutenberg hiertoe
gekomen is door zijn bekendheid met het vervaardigen van de munt. Hij stamde uit
een patriciersgeslacht, waarin het ambt van muntmeester werd uitgeoefend en
alléén aan het feit, dat zijn moeder geen patricienne geweest is, zou het te wijten
zijn, dat ook hij niet tot dat ambt is toegelaten. Hij zal dus zeker op de hoogte zijn
geweest van alle finesses betreffende het vervaardigen van de munt en het ligt dus
voor de hand hier een aanknopingspunt te zoeken. Dat zal dan wel hierin gelegen
zijn, dat Gutenberg uit de muntfabricatie, het vervaardigen van munten in elke
gewenste hoeveelheid, heeft besloten tot het vervaardigen van losse metalen letters
in elke gewenste hoeveelheid. Het wordt volgens schrijver dus zó: de blokboeken
hebben Gutenberg op het idee van het drukken gebracht; de losse metalen letter gebruikt o.a. bij opschriften op boekbanden - heeft hem gebracht tot het drukken
met losse metalen letters; de muntfabricatie op dat van het vervaardigen dezer losse
metalen letters. Hoe dit laatste te verwezenlijken? En hier valt de schrijver mij tegen.
Hij begint onmiddellijk met het inschakelen van een gietprocédé. Men begrijpe mij
goed. Ik wil niet beweren dat het Gutenberg niet gelukt zou zijn een gietinstrument
te construëren, dat aan de eis: het in elk gewenst quantum leveren van los
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lettermateriaal - zou kunnen voldoen. Ik zou alléén willen stellen, dat dit hem eerst
na lang experimenteren gelukt is, dat het niet het uitgangspunt zal zijn
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geweest, doch de slotacte en dat hij begonnen zal zijn met iets eenvoudigers,
wanneer dat te zijner beschikking stond. Stond nu Gutenberg een eenvoudiger
procédé ter beschikking? Mijns inziens wèl. Wanneer men aanneemt dat Gutenberg
van de muntfabricatie is uitgegaan, dan ligt het dus voor de hand aan te nemen,
dat Gutenberg allereerst op de gedachte gekomen zal zijn het essentiële bestanddeel
van deze fabricatie te transplanteren op de vervaardiging van het lettermateriaal.
Wat was ten tijde van Gutenberg het essentiële bestanddeel van de muntfabricatie?
De munt werd destijds vrijwel uitsluitend ‘geslagen’, niet ‘gegoten’. Op vrijwel dezelfde
wijze, waarop de munt wordt geslagen, zodat de beeldenaar verhoogd, en relief,
op de munt komt te staan, kan men ook een rechthoekig metalen plaatje slaan,
waarop een willekeurige letter ‘en relief’ voorkomt. Fixeert men deze letterplaatjes
op een gladde plaat als basis, hetgeen destijds zeker bekend was, dan is de te
drukken pagina ‘gezet’ en gereed voor de druk en kan men de letterplaatjes, na
gemaakt gebruik, weer los maken om ze voor een volgend zetsel te gebruiken.
Daarbij komt geen stempel (in de zin van poinçon, punch), geen matrijs, en geen
gietinstrument van pas. Door eenvoudig het procédé van het slaan der munt aan
de omstandigheden aan te passen moet het Gutenberg mogelijk zijn geweest een
voldoende hoeveelheid lettermateriaal te verkrijgen om daarmede, zij het dan op
zeer primitieve wijze, te drukken. Proeven door de Heer S. Hartz te Haarlem
genomen, hebben tot dit resultaat geleid. Het is dus zeker aannemelijk, dat
Gutenberg van dit procédé en niet van het gietprocédé zal zijn uitgegaan.
Dat de uitvinder later op de giettechniek is overgegaan, ligt voor de hand en valt
ook te verklaren. Maar dit simpele technische begin, dat ook aansluit bij hetgeen
omtrent de proeven van Gutenberg (vóór 1439 te Straatsburg genomen) is
overgeleverd, mis ik in dit overigens zeer interessante boek.
't Is de oude kwaal. Men is zozeer gewend om bij de vervaardiging van
lettermateriaal aan gieten te denken, dat de mogelijkheid, dat het anders - en
eenvoudiger, hoewel gebrekkiger - kan, niet meer spreekt.
Dit ‘slaan’ van het lettermateriaal is een doodlopend spoor geweest, zoals het
luchtschip een doodlopend spoor is geweest in de aviatiek. Daarenboven was het
door het proces te Straatsburg bekend geworden, want meent U nu niet, dat de
mensen te Straatsburg daar destijds niets van gesnapt hebben. In dat verband zijn
de proeven van Prokop Waldfoghel (uit Praag afkomstig) te Avignon nog te
vermelden. Het was dus tijd om de zaak over een andere boeg te gooien: het procédé
was technisch onvolmaakt en het was uitgelekt.
De nieuwe stoot aan de uitvinding door Gutenberg gegeven, die na jaren van
experimenteren de oplossing zal hebben gebracht, was het gietprocédé: der
Abschlusz des Gesuchten.
H.A. WARMELINK.

G.W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over
literatuur en folklore. Mariken van Nieumeghen. Amsterdam, Uitgeverij
o
v.h. C. de Boer Jr., 1952. 4 . 197 blzz. met 12 illustraties. - Prijs: fl. 8.90.
Ook al valt een bespreking van dit werk, meer litterair en folkloristisch dan
bibliografisch georiënteerd, feitelijk buiten ons kader, toch is er zeker enige aanleiding
het hier met een enkel woord van waardering aan te kondigen. Want de geliefde,
haast onsterfelijke Mariken van Niemeghen vormt de kern, waarom deze studiën
zich bewegen en herhaaldelijk is er sprake van haar manifestatie in de vroege
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Vorsterman- en Jan van Doesborch-drukken. Reeds sinds jaren volg ik met grote
belangstelling de zeer oorspronkelijke en verrassende resultaten, waartoe onderzoek
van vroege, vaak weinig bekende bronnen de heer Wolthuis in zijn

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

130
Mariken-nasporingen heeft geleid. De verspreiding van verwante verhalen in
Duitsland en Italië, de latere bewerkingen, haar omgang met de duivel, haar biecht
en boete, het is door hem in breed, internationaal verband gezien en behandeld.
Deze verspreide opstellen, in de loop der jaren in Neophilologus, English Studies,
Levende Talen, enz. verschenen, zijn hier thans, dikwijls met grote veranderingen
en verbeteringen, verzameld en in verschillende rubrieken ondergebracht. ‘Dat
daarbij wel eens herhalingen voorkomen, bleek onvermijdelijk’, gelijk Schrijver in
zijn Voorwoord zegt. Inderdaad, en zo zal men bv. op meer dan één plaats en ten
dele hetzelfde vermeld vinden over de houtsneden in de vroege drukken en de
datering, die daarop berust, over Van Mierlo's toeschrijving van het spel aan Anna
Bijns, enz. Wie dus het boek als een doorlopend verhaal wil lezen, zal er zich
rekenschap van dienen te geven, dat het daartoe niet bestemd is. Het is een collectie
verzamelde opstellen, een collectie ondertussen, die, verspreid als deze waren,
een samenvatting ten volle verdiende. Een uitvoerige toelichting bij de aardige
illustraties en een register verhogen de waarde van het werk. Te hopen valt, dat
Schrijver zijn voornemen, verdere studiën te publiceren uit de hem zo vertrouwde
wereld van duivel en sprookje als vervolg op dit eerste deel, zal kunnen volbrengen.
's-Grav., April 1952.
M.E.K.

Virgilius. Facsimile van de oudste druk van het Vlaamse volksboek,
ingeleid door Dr. Jan Gessler.... met kanttekeningen bij de illustratie...
o
door Fr. van den Wijngaert. Antwerpen, Uitgeverij ‘De Vlijt’, 1950. 4 . 79
gep. en 40 ongep. blzz. - Prijs ingen. fl. 8.90.
Met volle instemming kan men hier deze facsimile-druk met Prof. Gessler's
voortreffelijke inleiding aankondigen. De wijze, waarop door hem in zeer beknopte
en toch altijd boeiende, kristalheldere vorm een schat van historische en
folkloristische bizonderheden over het oude volksboek zijn samengevat, is
meesterlijk. In het eerste hoofdstuk wordt ons de grote Mantuaan geschetst en zijn
geleidelijke metamorphose in de middeleeuwen van dichter tot leidsman naar Hel
en Purgatorium, tot profeet op grond van de later verchristelijkte voorspelling in de
vierde Ecloga, en ten slotte tot tovenaar. Uitstekende noten staven het verhaalde.
In het tweede hoofdstuk, ‘De volksboeken van Virgilius’, zijn achtereenvolgens de
Franse, Vlaamse en Engelse versies behandeld. Overtuigend wordt aangetoond,
dat het Vlaamse boek geenszins een letterlijke vertaling is van Les faictz merveilleux
de Virgille, gelijk wij bv. in onze Ned. Bibliographie bij no. 2145 op gezag van J. te
Winkel hebben aangenomen. Wel is er stellig verwantschap, maar in de Nederlandse
tekst komt menige episode voor - door Prof. Gessler aangehaald -, die in de Franse
ontbreekt. De Engelse versie is blijkbaar een vertaling van de Nederlandse. Dat
Anna Bijns de Nederlandse Virgilius bewerkt zou hebben - een stokpaardje van Van
Mierlo! - wordt hier, en bijna zou ik zeggen ‘gelukkig’, niet vermeld. Hoofdstuk drie
geeft een ‘Beknopt overzicht van het oudste volksboek’. Mijn volle bewondering
voor deze paraphrase, die in compacte vorm het oude verhaal zo knap weergeeft.
Op de drie uitstekende hoofdstukken volgt een vierde van andere hand, door
Frank van den Wijngaert, getiteld ‘Kanttekeningen bij de illustratie van de Vlaamse
en Hollandse uitgaven’. In tegenstelling tot de voorgaande worden hier met veel
omhaal van woorden ietwat simplistische theorieën aangaande ‘volkse’ kunst
verkondigd, die, naar ik meen, zichzelf reeds lang overleefd hebben. Beweringen
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over ‘spontane en ons thans zo ontroerende prenten... gesneden door mensen uit
het volk, ten behoeve van het volk’ en over ‘volksruige aantrekkingskracht’; lieve
fantasietjes over houtsneden, die terecht kwamen ‘op de wand

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

131
van de armste boerenstulp of de nederigste arbeiderswoning’ en verhalen over
latere houtsneden ‘uit haar volkse sfeer ontheven’ door kunstenaars als Dürer en
Lucas van Leyden, tengevolge waarvan de ‘eenheid van het handwerk wordt
verbroken’. Veroordeeld dus bv. het prachtige Missale Traiectense (Leiden, Jan
Seversz. 1514-'15), met houtsneden en al verzorgd door Lucas van Leyden? En
zijn er vóór 1486 ‘welbeschouwd’ geen boeken gedrukt, ‘waarvan de verluchting in
volstrekte overeenstemming was met de inhoud van de tekst’? (p. 64). Hoe past in
dit onwezenlijke schema, om maar een heel enkel voorbeeld te noemen, de Dyalogus
creaturarum (Gouda, Ger. Leeu, 3 Juni 1480; CA. 560) met zijn alleraardigste
adaequate houtsneden? Wenst men meer voorbeelden, Conway biedt ze te kust
en te keur.
Als positieve bijdrage kan ik aan het hoofdstuk toevoegen (op p. 77), dat van de
Engelse Virgilius-versie, door Jan van Doesborch te Antwerpen gedrukt, volstrekt
niet uitsluitend een ex. (‘een unicum?’) te Oxford in de Bodleian Library aanwezig
is, maar bovendien een compleet ex. te New York in de Pierpont Morgan Library,
vermoedelijk hetzelfde, dat Proctor, Jan van Doesborgh onder no. 16 nog als
eigendom van Britwell Court signaleerde. Ook is er een fragment van 2 bll. in
University Library te Cambridge. Dit alles vindt men vermeld bij NK. 4052.
Na een Lijst der afbeeldingen, een goede keus uit de vroegere en latere uitgaven,
volgt de kern, het facsimile van de oude Antwerpse druk door Willem Vorsterman.
Vooral waar het, als hier, gaat om een vrij onbereikbaar unicum, vormt dit een
kostbaar bezit voor velen.
Misschien heeft het enig belang, als ik hier vastleg, dat de houtsnede op bl. 3a
van het boek, gevecht van een ruiter met twee strijders te voet, door de heer Van
den Wijngaert voor Duits gehouden (p. 69), me eveneens bekend is uit twee andere
volksboeken, door Vorsterman gedrukt. Dat zijn de Historie van Hughe van Bourdeus,
defect ex., zonder jaar, door ons op c. 1540 gedateerd (NK. 3163) en de Historie
van Margarieten van Lymborch van 1516 (NK. 3168). Uit het eerste werk heeft W.
Nijhoff de houtsnee indertijd gereproduceerd in zijn Art typographique (Vorsterman
pl. XXXI. 196) en er blijkt uit, dat het blok daar al iets meer versleten is dan hier,
hetgeen niet in strijd is met de approximatieve datering op 1540 en met die van de
Virgilius op c. 1525. In beide afdrukken zal, wie goed kijkt, een wormgaatje opmerken
- bij het middel van de gevallen krijgsman -, een mankement, dat in die van Margariet
van Lymborch, dus in 1516, nog niet aanwezig was.
Tot slot, hulde aan Prof. Gessler's mooie en kundige publicatie!
's-Grav., Febr. 1952.
M.E.K.

Mariken van Nieumeghen. Reproductie van de post-incunabel van W.
Vorsterman... Tekst met aantekeningen... Inleidende bijdragen door Dr
J. van Mierlo, Dr Luc Debaene, Dr A.L. Verhofstede en... Dr Rob.
Roemans en G.W. Wolthuis. 2e druk. Antwerpen, Uitgeverij ‘De Vlijt’,
o
z.j. (1951). 4 . LXXV + 134 blzz. - Prijs geb.: fl. 9.50.
Ongeveer een jaar, nadat de eerste druk van de pers is gekomen, bleek reeds een
tweede nodig te zijn. Een duidelijk bewijs, hoe groot de Mariken van Nieumeghen
bewondering en verering nog altijd is. Troetelkind van menig leraar is ze geliefde
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stof bij het onderwijs geworden, en tegelijk hangen er problemen om oorsprong en
relaties, die haar ook als studieobject aantrekkelijk maken.
Nieuw is in deze uitgave, vergeleken bij de eerste druk, de Analytitische
Bibliographie van Mariken van Nieumeghen door Roemans en Wolthuis, die niet
minder dan 255 nos. bevat en, chronologisch gerangschikt, meer dan drie eeuwen
omvat. Een hoogst belangrijke toevoeging.
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Want hierdoor hebben we thans een voortreffelijke gids verkregen in de doolhof,
die de eindeloze reeks artikelen en de vele boeken, aan Mariken gewijd,
langzamerhand dreigde te worden. Beknopte analyses van de geciteerde opstellen
en werken verhogen er de waarde van, evenals het bijbehorend Ideologisch en
Personenregister. Bij vluchtig gebruik van het laatste miste ik één naam, die van
Worp, in ieder geval genoemd in de nos. 60, 97 en 99. Tot het voorwerk behoren
verder twee hoofdstukken van Van Mierlo, over De Tijd en een Algemene Ontleding,
een goede verhandeling van Debaene over Letterkundige Bedrijvigheid in het begin
der XVIe eeuw, terwijl Verhofstede, die de leiding van het geheel had, behalve het
Voorbericht, een hoofdstuk bijdroeg over Oorspronkelijke Vorm, Ouderdom en
Auteurschap, waarin, mèt eigen beschouwingen, lange citaten uit opstellen van Van
Mierlo betreffende ouderdom en auteurschap - Anna Bijns! - zijn weergegeven.
Zo worden we, gestemd en gesteund door het voorwerk, geleid tot de kern, de
fascimile-druk zelf. Aesthetisch beschouwd is dit gedeelte niet geslaagd. Aan de
ene kant, beurtelings op een linker- of rechterpagina, de gefascimileerde tekst, terwijl
op de tegenoverliggende bladzijde Van Mierlo's afschrift van die tekst staat. In een
brede marge, bijgevolg ook weer afwisselend rechts of links, verklarende noten.
Bovendien zijn er dikwijls nog voetnoten, soms van twee soorten en dan in twee
verdiepingen afgedrukt. Deze indeling, met een te grote verscheidenheid van
lettertypen - gothisch, romein, cursief - en de storende combinatie van vette en
gewone cijfers, levert een rommelig aspect op. Al valt hier dus voor wie van rustige,
harmonische bladspiegels houdt, veel aan te merken, het feit, dat naast elkaar de
oorspronkelijke tekst van Vorsterman's uitgave en Van Mierlo's afschrift ervan staan,
zal menige gebruiker welkom zijn. Critische lieden, omdat ze dit afschrift met één
oogopslag kunnen controleren, anderen, min vertrouwd met oude typen en nog
minder met afkortingen, vermoedelijk eveneens. Zo is er een heel wat zuiverder
werkinstrument tot stand gekomen dan de uitgave, vol emendaties en supposities,
die Leendertz indertijd in zijn Middelnederlandsche dramatische Poëzie heeft
gegeven. Terecht werd door Van Mierlo reeds vroeger gewezen op de gevaren van
diens al te critische tekst waardoor ‘het juiste inzicht ten zeerste verhinderd’ is (hier
aangehaald op p. XXXV).
Philologische critiek bij Van Mierlo's noten laat ik aan anderen over, maar enkele
algemene opmerkingen volgen hier.
P. 20, noot bij r. 169 ‘Ghi laecht mi lieuer in die maze’. Van Mierlo leidt hieruit af
- zie ook zijn opmerking p. 8, bij r. 5 -, dat de dichter niet op de hoogte is van de
juiste topographie van zijn verhaal. De moei had volgens hem ‘Rijn’ moeten zeggen.
Kan een Nijmegenaar zijn medemens dan niet naar de Maas of de Ysel verwensen
en moet dat noodzakelijk naar de Waal zijn? (Waal, zo heette en heet, dit ter
instructie van wie het niet mocht weten, de Rijnarm, waaraan Nijmegen ligt!).
Ondertussen houd ik het ervoor, dat het noemen van de ‘Maze’ een geheel andere
oorzaak heeft gehad en wel rijmdwang. De riviernaam moest immers rijmen op het
volgende ‘tot eenen aze’.
Het prozaverhaal, ons alleen in het Engels bekend, maar welhaast zeker naar
een Nederlands voorbeeld vertaald, geeft steun aan mijn veronderstelling. Daar
helemaal geen Maas of Waal, doch ‘I had leuer that ye lay in the ryuer than in my
howse’ (bl. 2b). Een zwak argument vermoedelijk voor degenen, die zich met hand
en tand hebben verzet tegen mijn theorie der prioriteit van het prozaverhaal, in 1929
in De Nieuwe Taalgids uiteengezet. Voor mijzelf echter, die ook na een hernieuwde
bestudering van het probleem de argumenten voor prioriteit van het spel nooit
overtuigend heb kunnen vinden en bij mijn vroegere opvatting blijf, zeker van
betekenis.
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stichʒ’ en het teken ʒ is de gewone afkorting, niet alleen voor at, et, iet (bv. dʒ, mʒ,
nʒ), maar eveneens voor eit. Men vergelijke hier r. 1222, waar ‘godh3’ staat, door
Van Mierlo zonder verdere opmerkingen terecht als ‘godheit’ opgelost.
Is het inderdaad zo noodzakelijk in r. 229 ‘Comt nv tot mi ende mi beclaghen’ het
woord ‘helpt’ na ‘ende’ in te lassen en in r. 408 ‘Can ick desen naem niet doen
veranderen’ het woord ‘haer’ vóór ‘desen’ in te voegen, gelijk trouwens vroeger ook
Leendertz, Beuken en Wolthuis hebben gedaan? Verder waren de al te vernuftige
noten bij rr. 2, 71 vv. en 568 en het gegoochel met jaartallen overbodig geweest,
indien Van Mierlo, gebruik had gemaakt van het Engelse verhaal, waar de moei niet
drie, doch slechts één jaar dood wordt genoemd. Bij een bespreking van Beuken's
uitgave in het Museum van April 1932 heb ik daarop gewezen. Een résumé van
mijn bespreking kan men hier vinden in de Analytische Bibliographie door Roemans
en Wolthuis, op p. LVIII, no. 164.
Mocht het boek nog eens een derde druk beleven, dan is het geraden meer zorg
aan de correctie te besteden. Zelfs op het titelblad komen drukfouten voor. Soms
een gevolg der samenwerking van te veel personen? Daaraan is misschien ook te
wijten, dat wie nu eens graag precies zou willen weten op welk jaar Van Mierlo cum
suis de oorspronkelijke druk van Vorsterman dateren, geen bevredigend antwoord
vindt. Debaene, op p. XX, zegt ‘(circa 1518)’. Van Mierlo op p. XXVI, enigszins vaag,
‘ca. 1520’, op p. XXXI blijkbaar ‘1519’ en volgens p. XXXVI ‘Ons spel is niet ouder
dan, op zijn vroegst, ongeveer 1519’.
Indertijd hebben Nijhoff en ik in onze Ned. Bibliographie onder no. 1089, nog op
gezag van Leendertz, als datering c. 1518 aangenomen. Ook in mijn opstel over
o

De houtsneden in Mariken van Nieumeghen (in dit tijdschrift XVIII, a 1929, p. 186),
ben ik bij deze datering gebleven, schoon op geheel andere gronden dan Leendertz.
Thans echter kan en moet ik de datering verbeteren. In de Hystorie van Margarieten
van Lymborch, eveneens door Vorsterman gedrukt en wel in het jaar 1516 (en
vermoedelijk op 1 Januari; zie NK. 3168) trof ik op bl. 5a een houtsnee aan, geheel
identiek met die op bl. 6b van Vorsterman's Mariken-editie. Het is die, voorstellend
Mariken's eerste ontmoeting met de duivel; zij, neergehurkt, haar mandje aan de
arm; Moenen, staande, met uitgestrekte rechterhand (afgebeeld o.a. in deze uitgave
op p. 26 en bij mijn genoemd opstel in dit tijdschrift XVIII, op p. 180, als afb. IV).
Een vergelijking der houtsneden in de Mariken - helaas in de facsimile-uitgave en
niet in het origineel - en in de Hystorie van Margarieten bewees me, dat hoewel
beide nog in vrij gave staat verkeren, er toch kleine mankementjes in de laatste
voorkomen, die in Mariken nog niet aanwezig zijn. Ook op logische gronden moet
de Mariken-uitgave vóór de Hystorie van Margarieten gesteld worden. Want toen
de laatste gedrukt werd, beschikte de drukker al over het houtsneeblok, dat met de
tekst van de Margariet niets heeft uit te staan en er uitsluitend als vulling is gebruikt,
terwijl het organisch in de Mariken thuis hoort en daarvoor gesneden was.
Dus blijkt de Mariken gedrukt te zijn vóór het werk van 1516 (en vermoedelijk van
1 Jan. 1516) en zal men goed doen voor haar in het vervolg de vervroegde datum
van c. 1514 of 1515 aan te nemen.
Zal hierdoor Van Mierlo's toeschrijving aan Anna Bijns soms gaan wankelen en
heeft men nu te aanvaarden, dat deze Antwerpse maagd reeds om en aan haar
21e jaar het spel heeft geschreven of bewerkt? Wat mij betreft, er zullen
overtuigender bewijzen moeten worden gegeven dan degene, die ons tot heden
overgelegd zijn, eer ik aan haar auteurschap geloof.
Zo bezitten wij thans twee fascimile-uitgaven van de Mariken van Nieumeghen.
De jongste wint het in het gebruik en biedt veel en velerlei meer. Uit een aesthetisch
oogpunt echter is de uitgave van Mart. Nij-
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hoff, met een kort naschrift van Leendertz, die in 1904 is verschenen, te verkiezen.
's-Grav., Maart 1952.
M.E.K.

Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de
bronnen vóór het jaar 1500 door Dr W. Gs Hellinga. Zwolle, N.V.
o
Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1952. groot 4 . VIII + 343
blzz., in 2 kol. - Prijs geb.: fl. 28. Een kort woord ter aankondiging van deze uitgave, die een ieder, voor wie de
Reynaert een der toppen, zo niet de top van onze Middelnederlandse letterkunde
betekent, ten zeerste verheugen zal. Critisch en critischer geworden is een
tegenwoordige generatie - en terecht - niet meer tevreden met uitgaven van teksten,
vernuftig samengesteld uit diverse handschriften naar het beste, maar dan toch
altijd persoonlijke oordeel van de een of andere geleerde of hooggeleerde
interpretator. Regelrecht naar de bronnen. Zelf zien, zelf kunnen vergelijken, zelf
concluderen. Dit ideaal is thans voor de Reynaert, dank zij Prof. Hellinga's stoere
arbeid, bereikt. Hier vindt men bijeen ‘al die teksten... die de neerlandici een brede
grondslag verschaffen voor een veelzijdig georiënteerd onderzoek van de
REYNAERT in de Middeleeuwen’. Hetgeen Hellinga reeds beknopt verklaard en
toegepast had in zijn mooie uitgave van het Comburgse Reynaert-handschrift (in
1940) en breder heeft uiteengezet in het opstel ‘Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs’
o

(verschenen in Huldeboek Pater Dr Bon. Kruitwagen, a 1949) als theoretische
eisen voor een goede diplomatische teksteditie, is thans, zichtbaar en tastbaar, door
hem in practijk gebracht. Naast elkaar, duidelijk onderscheiden, geeft hij in dit eerste
deel de nauwkeurige afschriften van de drie volledige Reynaerthandschriften, het
Comburgse, Brusselse en Dyckse, en van de drie fragmenten in handschrift, van
Van Wijn, het Rotterdamse en het Darmstadtse, benevens van de z.g. Cambridge
Reinaert Fragments, geen handschrift, maar een druk van Ger. Leeu te Antwerpen
en indertijd reeds door Campbell beschreven (Suppl. II. 977a). Een toevoeging van
betekenis aan dit kostbare vergelijkingsmateriaal vormen nog de afschriften van
twee andere incunabelen, zeldzaam gelijk de handschriften, de Goudse druk door
Ger. Leeu van 17 Aug. 1479 met het Nederlandse prozaverhaal (waarbij vermeld
zijn de varianten uit de latere Delftse druk van 4 Juni 1485) en de vroege Utrechtse
uitgave van Ketelaer en Leempt, de Reynardus Vulpes in Latijnse verzen, als unicum
bewaard in de Deventer Athenaeum-Bibliotheek.
Aan de waardevolle tekstuitgaven gaat een ‘Verantwoording van de uitgave’
vooraf, beknopt en duidelijk. Wie soms de kinderlijke gedachte mocht hebben, dat
dergelijke edities in een vloek en een zucht te construeren zijn, zal uit deze inleidende
‘Verantwoording’ anders leren. Het samenbrengen en weergeven der teksten is een
moeilijke, zware taak geweest, waarbij natuurlijk de allergrootste nauwkeurigheid
vereist werd. Voor de voltooiing van de stevige eerste grondslag zijn we Prof. Hellinga
bewondering en erkentelijkheid schuldig. Men moet ook dankbaar zijn, dat de Zwolse
uitgever het aan heeft gedurfd Buitenrust Hettema's Reynaert-editie in de ‘Zwolsche
Herdrukken’, van zoveel bescheidener omvang, door een breed opgevatte, geheel
nieuwe bewerking te vervangen. Met warme belangstelling zien wij de beloofde
delen II, met de tekstcritiek, en III tegemoet.
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Georg Alexander Mathéy. Das schöne Buch der letzten fünfzig Jahre.
Vortrag in der Festsitzung der Gutenberg-Gesellschaft am 22. Juni 1952
im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz. Mainz, Verlag der
Gutenberg-Gesellschaft, 1952. - Kleiner Druck der
Gutenberg-Gesellschaft: 52. - Prijs: D.M. 3. Deze uitgave van de rede van Prof. Mathéy brengt ons terstond het interessante
en zorgvuldig gedrukte boekje van Jhr Dr M.R. Radermacher Schorer in gedachte,
dat hij aan de leden van de Stichting ‘De Roos’ heeft aangeboden in 1951, en dat
is getiteld: Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der Nederlandse
Boekdrukkunst. Ook deze tekst is oorspronkelijk een redevoering, uitgesproken in
de 172e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 1949. Hierin worden de
belangrijkste kunstenaars van het boek in Nederland uit de laatste halve eeuw
behandeld, onder wie De Roos, Van Krimpen en de diep betreurde Mr J.F. van
Royen, die in 1942 in het concentratiekamp in Amersfoort om het leven is gekomen,
wel in de eerste plaats moeten worden vermeld.
Prof. Mathéy geeft een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling in Duitsland in
hetzelfde tijdperk. Aan het begin stond Karl Klingspor, die de schilder Otto Eckmann
opdracht gaf tot het ontwerpen van lettertypen, die een vernieuwing zouden brengen
in het Duitse boek. Een der belangrijkste kunstenaars, die boekversieringen
ontwierpen was Marcus Behmer; hij verzorgde de uitgave van de Salome van Oscar
Wilde voor de Inselverlag in 1903. Andere illustratoren waren Melchior Lechter en
Thomas Theodor Heine, terwijl Rudolf Koch, de bekende kunstenaar van het schrift
eveneens in deze jaren begon te werken. In Wenen stond de tekenaar Gustav Klimt
aan de spits, terwijl ook Stuttgart een middelpunt werd voor de kunst van het boek,
waar op het ogenblik Hans Meid een belangrijke plaats inneemt. In de jaren van
1920 tot 1930 was Berlijn een internationaal centrum voor kunstenaars en in
Duitsland verscheen een groot aantal zeer bijzondere uitgaven. Max Slevogt was
een der belangrijkste tekenaars; als de grootste kunstenaar van het boek beschouwt
Prof. Mathéy echter Emil Rudolf Weisz, die steeds de eenheid in druk en versiering
het zuiverst wist tot stand te brengen. Ook Prof. Mathéy zelf, die aan de Akademie
in Leipzig doceert, heeft veel ontwerpen gemaakt voor grote uitgeverijen als de
Inselverlag en voor vermaarde particuliere drukkerijen zoals de Cranachpresse. Na
1930 werkten enige goede Duitse kunstenaars in het buitenland voor verschillende
uitgevers en de laatste jaren beginnen weer zeer fraaie uitgaven in Duitsland te
verschijnen, verzorgd door Heinrich Wehmeier, Karl Staudinger e.a. Het geschrift
van Prof. Mathéy is uitvoerig geïllustreerd met afbeeldingen van titelbladen, gedrukte
pagina's, illustraties en boekbanden en bevat een belangwekkende inleiding over
het moderne Duitse boek.
E. DE LA FONTAINE VERWEY
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Inhoud van tijdschriften
The Book Collector. I. (1952). Nr. 3.
P.M. Muir, Elkin Mathews: III: Evans takes over. - H.A. Hammelmann,
Eighteenth-century English illustrators. Samuel Wale, R.A. - M. Holmes, Collecting
Captain Cook. - D.F. Rowan, Johnson's ‘Lives’: an unrecorded variant and a new
portrait. - T.J. Brown, English literary autographs: III. John Dryden, 1631-1700. H.M. Nixon, English bookbindings: III. Binding by Richard Montagu for Thomas
Hollis, 1758.

Le Courrier graphique. 17. (1952). Nr. 60.
J.R. Thomé, Christian Bérard. - G. Dangon, Sur les genoux et sur le flan ou les
débuts du clichage au papier. - Géo-Charles, L'art suédois (II). - P. Mornand, Un
grand artiste méconnu: J.J. Grandville. L'homme et l'oeuvre.

Folium. II. (1952). Nr. 3-4.
H.L. Gumbert, Bibliophilie. - Chr. Leeflang, Stichting ‘De Roos’ - N.A. Andriessen,
Nieuwe beelding in de drukkunst. - A. Hallema, Honoraria voor handschriften en
boeken in het verleden. - M. Buisman J. Fzn., Een drietal ontleningen aan het
Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. - M. Buisman J. Fzn.,
De drukken der ‘Julia’ van Rhijnvis Feith.

Libri. II. (1952). Nr. 1-2.
Kate Trauman Steinitz, Two books from the environment of Leonardo da Vinci in
the Elmer Belt Library of Vinciana: Gafurio and Plutarch. - Hermann Tiemann, Die
wiedererstehende Staats- und Universitäts-Bibliothek Hamburg. - Curt F. Bühler, A
footnote to the bibliographies of the ‘Eikon Basilike’, the ‘Eikonoklastes’ and the
‘Eikonoklastos’. - S.R. Ranganathan, Library classification. - P.E. Schazmann,
Conrad Gesner et les débuts de la bibliographie universelle. - A. Dold, Ein
altlateinisches Zitat aus dem ‘Canticum Annae’ in einer der Vita des hl. Evurtius
entnommenen Oration. - W. Staudacher, Guglielmo Libri, die Geschichte eines
Bibliotheksdiebes. - E. Wickersheimer, Jean Hermann et les insectes ennemis des
livres. - E. Egger, Die Herkunft der medizinischen Traktate im Codex 32 der Einsiedler
Stiftsbibliothek. - W. Smith Mitchell, Notes on three incunabula in Aberdeen University
Library. - H. Klos, Ein Katalog der publizierten griechischen Papyri der
Papyrussammlung der Oesterreichischen Nationalbibliothek. - Erna Knöfel,
Ultraviolette Strahlen im Dienst der Bibliothek. - C. Björkbom, The union catalog
problem with special reference to Swedish catalogs.

Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen. 39. (1952). Nr. 1.
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M. Beck, Anmerkungen zu Geschichte und Psychologie des Biblioklasmus. - A.
Nelson, Deux notes concernant la bibliographie de Hugo Grotius. - S. Dahl, G.E.
Klemming om kungl. bibliotekets bygning 1877. - H. Sallander, En sällsynt
inkunabelupplaga av Jacobus de Voragine, Legenda aurea.

The Papers of the Bibliographical Society of America. 46. (1952). Nr. 3.
V. Scholderer, The printer of Jordanus de Quedlinburg, Strasburg, 1481-1502. - F.
Bowers, Bibliography, pure bibliography and literary studies. - C.F. Bühler, Paulus
Manutius and his first Roman printings.

Zentralblatt für Bibliothekswesen. 66. (1952). Nr. 7-8.
H. Deckert, Schlagwortkatalog der Zeitschriftenaufsätze. - Fr. Merzbacher, Die
Bücherei des Fränkischen Humanisten Johann Feigenbaum.
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1)

Het huis Nijhoff

Toen Martinus Nijhoff, op 2 Januari 1853, te Den Haag, in een nog naar verf en
zaagsel ruikend bovenvertrek van een perceel aan de Veerkade was ontwaakt, zich
had gekleed en de trap afdaalde naar de benedenruimte die hij onlangs tot
boekhandel voorlopig had ingericht, en zich begaf naar de voordeur om deze voor
zijn eerste klanten open te stellen, had hij zichzelf, of een magazijnbediende - indien
hij toen reeds een bediende had, aldus kunnen toespreken:
‘Mijn naam is Martinus Nijhoff. Ik ben juist een week geleden 26 jaar geworden.
Ik heb mij met ingang van heden, luidens mijn advertentie in het Nieuwsblad voor
de Boekhandel, als uitgever en handelaar in oude en nieuwe boeken te Den Haag
gevestigd. Zal mijn onderneming slagen? Mijn afkomst en onderlegdheid waarborgen
mij een redelijke kans. Mijn voorouders zijn reeds meer dan een eeuw te Arnhem
werkzaam geweest in het boekenbedrijf, en juist honderd jaar geleden, in 1852, gaf
mijn overgrootvader Jacob zijn eerste boek uit. Geen foliant, maar toch wel iets
meer dan een brochure. Mijn grootvader Paulus heeft de moeilijke jaren van de
Franse overheersing eervol, zij het moeizaam, doorstaan. Mijn vader Isaäc Anne
is als geschiedschrijver en archivaris van Gelderland, maar evenzeer als
ondernemend uitgever, de glorie van ons geslacht. Hij heeft zijn bedrijf tot bloei
gebracht

1)

Wij stellen het op hoge prijs hier de feestrede van wijlen Mr. M. Nijhoff, door hem uitgesproken
op 2 Jan. '53 bij de herdenking van het 100-jarig bestaan der N.V. Martinus Nijhoff, te mogen
afdrukken. Het is Mr. Nijhoff's bedoeling geweest deze rede, lichtelijk gewijzigd en bijgewerkt,
op te nemen in ‘Maatstaf’, het nieuwe ‘Maandblad voor letteren’. Door zijn dood is de
omwerking echter achterwege gebleven. Zowel in ‘Maatstaf’ (afl. Mei '53) als in ons tijdschrift
wordt de voordracht daarom vrijwel zonder wijzigingen weergegeven. Slechts werden enkele
kleinigheden in de tekst verbeterd en hier en daar noten geplaatst. Al heeft de heer Wouter
Nijhoff, President-directeur der N.V., persoonlijk ernstige bezwaren tegen het herhalen en in
druk verspreiden van de lof, hem aan het einde der rede toegezwaaid, ook hij stemde ten
slotte in, uit eerbied voor het woord van de overledene, met de ongewijzigde overname.
(Redactie).
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door schoolboeken op het gebied van wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis,
die hij zelf schreef, uitgaf en vele malen moest herdrukken, hetgeen hem in de
gelegenheid stelde tot de publicatie van zijn ‘Gedenkwaardigheden’, die hem een
eredoctoraat en een blijvende naam in de wereld der geschiedschrijving bezorgden.
Hij is nu 58, nog vol werkkracht en zet te Arnhem zijn zaak en zijn studie voort, in
beide gesteund door zijn oudste zoon Paul, die als geleerde en zakenman zijn gelijke
belooft te worden. Voor mij, als tweede zoon, was in de Arnhemse zaak geen plaats
meer. Na bij mijn vader de beginselen van het vak te hebben geleerd, verliet ik - ik
was toen 21 - Arnhem en genoot het voorrecht enige jaren te mogen werken te
Amsterdam, bij Frederik Muller. Frederik Muller heeft zijn gelijke niet. Hij is de
grootste en geleerdste boekhandelaar ter wereld. Van hem heb ik geleerd wat een
antiquariaat is, hoe men catalogussen samenstelt, veilingen houdt en nochtans zijn
voorraad verrijkt. Dat klinkt wonderlijk, maar het boekenvak is een wonder. Het is
even onuitputtelijk en rijk als de menselijke geest zelf. Daarna werkte ik ruim een
jaar bij Franck in Parijs. Franck was geen Frederik Muller, maar zijn zaak is in de
Rue Richelieu vlak tegenover de Bibliothèque Nationale, en in Parijs gaat veel om.
Soms bezocht ik drie veilingen per dag, en toen Franck bemerkte dat ik werkte voor
hem en geen eigen voordeel beoogde zolang ik in zijn dienst stond, bood hij mij
een betrekking aan op lange termijn en stelde een compagnonschap in het
vooruitzicht. In dit opzicht geleek hij toch op Frederik Muller, die mij ook iets dergelijks
had aangeboden. Wat te doen? Zou ik in Parijs blijven? De barrikadengevechten
die ik in 1851 van nabij had gezien, maakten mij de nadelen indachtig van een al
te woelige stad. Ik vroeg mijn ouders om raad. Mijn vader vreesde oorlog met
Duitsland en raadde mij een langdurig verblijf in Frankrijk af. Ik moest mij, zei hij, in
Holland vestigen. Maar in welke stad? Maandenlang correspondeerden wij hierover.
Amsterdam was uitgesloten. Toen ik bij Frederik Muller kwam, had ik hem beloofd
mij nooit te Amsterdam te zullen vestigen. Leiden was uitgesloten, omdat daar het
glorierijke huis Luchtmans zo glorierijk door Brill werd voortgezet. Ook Utrecht was
vanwege de concurrentie minder gewenst. Mijn ouders voelden voor Rotterdam,
waar een familielid van ons als dominee stond. ‘Geen beter kruiwagen voor een
boekhandelaar’, schreef mijn vader, ‘dan een dominee’. Maar ik voelde niet voor
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Rotterdam, omdat daar, naar ik vreesde, zo weinig oude boeken zouden te vinden
zijn. Zo viel mijn keus op Den Haag vooral op aanraden van Holtrop, de bibliothecaris
van de K.B., de bibliograaf van wiegedrukken. Mijn vader had er vrede mee, vooral
omdat zijn vriend Bakhuizen onlangs uit het buitenland was teruggekeerd en daar
bij het Rijksarchief was gekomen. De teerling was geworpen. Op mijn reis van Parijs
naar Den Haag verbleef ik enige tijd te Brussel en te Gent, kocht daar een voorraad
boeken - mijn Arnhemse familie had mij f 7000.- geleend om zelfstandig te kunnen
beginnen - en knoopte connecties aan met Gachard, Serrure, A. Willems, en andere
geleerden, die mij - naar ik hoop - te pas zullen komen. Vervolgens reisde ik naar
Den Haag, huurde voorlopig dit pand aan de Veerkade, en weldra loste de schipper
voor mijn deur de kisten met boeken die ik in België had gekocht. Ik besteedde een
1)
maand aan de inrichting van zaak en magazijn, aan bezoeken bij Bakhuizen , bij
Holtrop, - wiens vrouw zich als een tweede moeder jegens mij betoonde -, reisde
nog eens naar Arnhem om daar Kerstmis en mijn 26e verjaardag te vieren - ik ben
op Tweede Kerstdag geboren -, en nu is het 2 Januari 1853 en open ik mijn zaak.
2)
Ik ben natuurlijk niet voorzienig, maar van één ding ben ik zeker: ‘alles komt teregt’ .
En dit zeggend, nam hij een plankje, waarop met sierlijke letters ‘binnen zonder
kloppen’ stond geschilderd, en hing het buiten de voordeur die hij had ontgrendeld.
Martinus Nijhoff had zich te Den Haag gevestigd.
Ik heb bij het aanvangsmoment van onze firma zo lang stilgestaan, omdat dit feitelijk
het uur is dat wij heden in deze intieme kring van genodigden herdenken. Wij leven
nu een eeuw later, en indien thans op alle zeeën schepen bevracht zijn met boeken
van onze firma, dan is dit het gelukkige gevolg van het gelukkige feit dat de stichter
100 jaar geleden zoiets deed als een sluis openstellen.
Alvorens u zeer in het kort een beeld te geven van het verkeer dat gedurende
een eeuw in steeds toenemende mate door de sluis heeft plaatsgehad, wil ik iets
vertellen omtrent de constructie en de geleidelijke modernisering van het kunstwerk.
Over de constructie kan ik kort zijn. Een sluis heeft twee deuren, en zo is ook

1)
2)

R.C. Bakhuizen van den Brink.
De spreuk in het uitgeversmerk van Martinus Nijhoff.
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de firma van haar oprichting af tweeledig geweest, namelijk enerzijds een oude- en
nieuwe boekhandel, anderzijds een uitgeverij. Nog prijken, op koperen borden van
gelijke grootte, deze benamingen ‘oude en nieuwe boekhandel’ en ‘uitgeversbedrijf’,
respectievelijk links en rechts van de toegang tot haar kantoren die u zojuist hebt
betreden.
Over de geleidelijke modernisering het volgende. Het huis aan de Veerkade werd
reeds na één jaar verwisseld voor een ruim pand in de Raamstraat. Men make geen
onjuiste gevolgtrekkingen uit het feit, dat Martinus Nijhoff, bij de aankoop van het
huis in de Raamstraat, niet in staat was om zelfs de overdrachtskosten contant te
voldoen. Neen, dit gebrek aan contanten bewijst dat het hem aan de Veerkade zeer
goed was gegaan. Reeds in September 1853 had hij weer een reis naar België
gemaakt en heel zijn winst belegd in nieuwe aankopen. Het is altijd de trots van een
Nijhoff geweest, om te kunnen zeggen, zoals mijn vader placht te doen: ‘ik heb geen
geld, ik heb boeken’. Zo werkte dus de deur ‘oude en nieuwe boekhandel’ van
aanvang aan op volle toeren, maar de deur ‘uitgeverij’ werkte nog niet naar wens.
Om hierin te voorzien was een tijdschrift het aangewezen middel. Een tijdschrift
schept verbindingen met mensen wier geest voor de tijd een actueel belang is. Zo
zien wij Martinus Nijhoff, nauwelijks in de Raamstraat, een tijdschrift oprichten,
genaamd ‘Maandblad tot afschaffing der slavernij’, dat heeft voortbestaan tot het
doel, waar die naam van gewaagde, was bereikt. Voorts stichtte hij in 1860 het
1)
beroemde blad ‘De Spectator’ , onder redactie van zijn zwager Lindo, en met
medewerking van Bakhuizen van den Brink, Cremer, Lod. Mulder, Vosmaer, e.a.,
waarin heel, of althans half, letterkundig Nederland in de loop der jaren heeft
medegewerkt, en dat tot 1906 werd voortgezet. Vervolgens, in 1868, speelde
Martinus Nijhoff een grote rol bij de oprichting van het dagblad ‘Het Vaderland’, in
de leiding waarvan hij de eerste zes jaar bleef betrokken, en in hetzelfde jaar 1868
werd hij de uitgever van de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis’, die sedert
2)
1838 door zijn vader en broer te Arnhem werden geredigeerd en uitgegeven . Want
zijn vader was in 1863, zijn broer in 1867 overleden. De ‘Bijdragen’, onder redactie
gesteld van R. Fruin en anderen,

1)
2)

‘De Nederlandsche Spectator’.
Bedoeld wordt: ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde’, die sedert
1836, (niet 1838) door zijn vader, etc. ....

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

141
hebben voortbestaan tot 1944 en bestaan sedert 1946 weder onder de naam
1)
‘Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden’ . Tenslotte, omwille van de
eigenlijke bibliographie, stichtte hij in 1873 het tijdschrift ‘Bibliographische Adversaria’,
onder redactie van Arnold, Campbell en anderen, dat tot 1894 - het jaar waarin
Martinus stierf - heeft voortbestaan, en waarvan het tijdschrift ‘Het Boek’, dat van
2)
1912 tot heden hier wordt uitgegeven, in wezen de voortzetting is .
Toen de beide sluisdeuren aldus functionneerden, bleek weldra het vaarwater te
smal voor het verkeer. In 1877 werd verhuisd naar een groot pand in de Nobelstraat,
terwijl spoedig bovendien een pakhuis in de Juffr. Idastraat in gebruik werd genomen.
Bovendien, in 1879, werd Boele van Hensbroek als medefirmant in de leiding
opgenomen. Gedurende meer dan een kwart eeuw - om precies te zijn, tot 1906 is Boele als zodanig in de firma werkzaam geweest. Ook in hem gedenk ik hier met
eerbied een trouwe en waakzame sluiswachter. Zo overschrijden wij de drempel
van de nieuwe eeuw en tegelijkertijd wijzigt zich het verkeer. Het zeilschip is
vervangen door het stoomschip, de sluis moet verbreed en gemoderniseerd. De
man die dit zou volbrengen was Wouter Nijhoff. Zoon van Martinus, opgeleid door
zijn vader en in het buitenland, wordt hij in 1891, 25 jaar oud, medefirmant. Het jaar
1901 is kenmerkend voor zijn brede blik en werkzaamheid. In dit jaar onderneemt
hij zijn eerste reis naar Amerika en legt de grondslag voor de geregelde betrekkingen
tot de Verenigde Staten, die later, en in het bijzonder sedert 1924, zullen worden
verstevigd en uitgebreid door W. Nijhoff Pzn. In hetzelfde jaar 1901 publiceert hij in
‘De Ned. Spectator’ een artikel, waarin hij de instelling van een leerstoel in het
Nederlands aan een der Amerikaanse universiteiten bepleit. Hiermee geeft hij de
eerste stoot tot de oprichting van het ‘Queen Wilhelmina Lectureship’ aan de
Columbia University te New York.
In hetzelfde jaar 1901 publiceert hij de eerste aflevering van zijn ‘Feuilles
Provisoires’, voorloper van de ‘Ned. Bibliographie

1)
2)

‘Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden’, mede als voortzetting van de sedert 1937
te Antwerpen verschenen ‘Nederlandsche Historiebladen’.
Ofschoon naar de geest wèl, is deze opmerking van bibliografisch standpunt bezien niet juist,
daar Het Boek een rechtstreekse voortzetting is van het ‘Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen’ (1903-1911), waarvan de uitgave geschiedde tezamen met drie Belgische
uitgevers, nl. J.E. Buschmann (Antwerpen), De Nederlandsche Boekhandel (Antwerpen) en
Ad. Herckenrath (Gent).
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van 1500-1540’, die hij later zal samenstellen in samenwerking met Dr. Kruitwagen
en mej. Dr. Kronenberg. In 1906 schoeit hij de boekhouding zijner zaak naar moderne
leest, in 1908 koopt hij het pand aan het Lange Voorhout waarin wij ons thans
bevinden, doet daar een nieuwe behuizing verrijzen naar het ontwerp van de architekt
Limburg, en brengt in 1910 de kantoren der firma van de Nobelstraat hierheen over.
In 1917 ondergaat de firma een constructiewijziging. Zij wordt een naamloze
vennootschap, al blijven de aandelen familiebezit. Men kan ook op andere wijze
een beeld van de uitbreiding en modernisering geven. De firma is onder haar
collega's de eerste geweest die vrouwelijke medewerkers in dienst nam en het
werken in de avonduren afschafte. Ook het aantal medewerkers verdient de
aandacht. In 1891, toen Wouter Nijhoff firmant werd, had hij 8 medewerkers, in 1917
waren zij tot 26, in 1940 tot 56 gestegen. Op het ogenblik is hun aantal ongeveer
125. Ten gevolge van deze uitbreiding ging de firma in 1923 over tot de aankoop
van het pand Lange Voorhout 10 en het belendend perceel in de Kleine
Kazernestraat, en in 1952 tot die van het perceel Lange Voorhout 11. Ook de directie
werd uitgebreid en gespecialiseerd na de dood van Wouter Nijhoff in 1947. Maar
alvorens hierover nog enige woorden te zeggen, wil ik even stilstaan bij de schepen
die de sluis passeerden, ik bedoel bij de schrijvers ten behoeve van wie de firma
bestaat en die zij erkentelijk herdenkt. Niemand zal vergen dat ik nu een complete
vlootrevue ga houden en men vergeve mij indien ik soms de belangrijkste bodems
mocht overslaan.
Martinus Nijhoff had terstond geluk. Door de opheffing van het Koninklijk Instituut
dat Koninklijke Akademie zou worden, kwamen in 1854 enige werken zonder uitgever
die nog door het Instituut waren ondernomen. Het waren Halbertsma's
‘Aanteekeningen bij Maerlant’ en Prudens van Duyse's ‘Nederlandsche Versbouw’
Ik noem deze boeken omdat zij als eerste uitgaven eerbied verdienen en omdat zij
Martinus Nijhoff in contact brachten met het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
waaronder destijds ‘Kunst en Wetenschappen’ ressorteerde. Ook dit eerste contact
met de Regering, sindsdien uitgebreid tot een goede samenwerking en
verstandhouding met vele Departementen, is alleszins vermeldenswaardig. Bij de
namen die ik reeds naar aanleiding van de eerste Tijdschriften noemde, zal ik niet
stilstaan, moet echter nog terloops gewagen van Bakhuizen, wiens ‘Studiën
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en Schetsen’ hier in 1863 begonnen te verschijnen: van R. Fruin, wiens ‘Tien Jaren’
hier in 1882 werden uitgegeven en wiens ‘Verspreide Geschriften’ in 1900 zouden
volgen: van Vosmaer, wiens ‘Rembrandt’, ‘Amazone’ en andere belangrijke werken
hier het licht zagen; van Holtrop en Campbell, wier standaardwerken over de
Nederlandse incunabelen hier respectievelijk in 1868 en 1874 verschenen. Voorts
moet ik vermelden dat tussen 1862 en '88 De Jonge's ‘De Opkomst van het
Nederlandsche Gezag in Oost-Indië’ in 13 delen werd uitgegeven, en eveneens dat
sinds 1862 de Staatsalmanak wordt uitgegeven, eerst in samenwerking met Broese
te Utrecht, na 1922 geheel voor eigen rekening en na 1946 voor rekening van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Zeker mag ik niet zwijgen over een uitgave
die sedert 1863 eveneens onafgebroken voortduurt. In dat jaar kwam nl. Prof. Matthijs
de Vries met een verzoek tot Nijhoff om de uitgave van het ‘Woordenboek der
Nederlandsche Taal’ op zich te willen nemen, een onderneming die Nijhoff slechts
dorst te aanvaarden nadat hij zich had verzekerd van de medewerking van Thieme
en Sijthoff. Dat ‘Woordenboek’, dat nog steeds in afleveringen verschijnende is,
werd in 1934 door de Regering overgenomen, maar Nijhoff bleef - want Thieme en
Sijthoff hadden zich toen reeds teruggetrokken - de uitgever. In aansluiting hierbij
verscheen in 1872 de eerste druk van Van Dale's Woordenboek, waarvan in 1950
een zevende druk, bewerkt door Kruyskamp en De Tollenaere, in het licht werd
gezonden. Volgt, in 1876, de eerste uitgave van de Wetboeken, samengesteld door
J.A. Fruin, 18 maal herdrukt, het laatst in 1952, waarbij de naam van N.J. Bink, de
laatste bewerker, dankbaar zij vermeld. - Volgt, in 1882, de uitgave in afleveringen
van het ‘Middelnederlandsch Woordenboek’ van Verwijs en Verdam, tijdens welke
uitgave eveneens Verdam's ‘Middelnederlandsch Handwoordenboek’ hier in
1908-1911 het licht zag, dat in 1932, 1945 en 1949 herdrukt werd, aangevuld door
C.H. Ebbinge Wubben. - Volgt, in 1884, de oprichting van het tijdschrift ‘Archief voor
Nederlandsche Kerkgeschiedenis’, dat tot 1899 heeft bestaan en in 1900 overging
in het ‘Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie’, tot heden toe
hier verschenen. In verband hiermee noem ik dankbaar de namen van de
hoogleraren Pijper, wiens ‘Beknopt Handboek tot de geschiedenis des Christendoms’
in 1924, en Lindeboom, wiens ‘Geschiedenis van de Nederlandsch Hervorm-
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de Gemeente te Londen’, in 1950, tegelijkertijd in het Nederlands en in het Engels,
het licht zag. - Volgt, in 1895, de verschijning van de eerste druk van de
‘Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië’, die in 1905 gereed kwam, en waarvan
tussen 1917 en 1921 een tweede bijgewerkte druk verscheen, beide voor gezamelijke
rekening met de firma Brill. In aansluiting hierbij noem ik de naam van De Kat
Angelino, wiens ‘Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch Indië’ in 1929
verscheen, en die van J. Kunst, wiens ‘De toonkunst van Java’, verschenen in 1934,
in 1949 een uitgebreide wederuitgave in het Engels beleefde. - Volgt, in hetzelfde
jaar 1895, de oprichting van het tijdschrift ‘Archief voor de Verzekerings-wetenschap
en aanverwante vakken’, dat tot 1919 heeft bestaan en van 1922 tot heden wordt
voortgezet onder de naam ‘Het Verzekerings-archief’. - Volgt in 1903 de verschijning
van de eerste aflevering van Wouter Nijhoff's ‘Art typographique’. - Volgt, in 1908,
de oprichting van de beroemde Linschoten-Vereeniging, beogend de uitgave van
oude scheepsjournalen en reisbeschrijvingen. Tussen 1909 en 1952 zijn 54 delen
verschenen. Het is onmogelijk alle namen te noemen, maar even onmogelijk om
die van IJzerman, Rouffaer en L'Honoré Naber te verzwijgen. - Volgt, in 1911, de
uitgave van de ‘Geschiedkundige Atlas van Nederland’, die in 1938 gereed kwam.
Vanzelfsprekend noem ik hierbij de naam van A.A. Beekman, en tevens die van
P.J. Blok, A.W. Bijvanck en P.J. van Winter, hoogleraren wier namen ook in verband
met andere belangrijke uitgaven in onze fondscatalogus voorkomen. - Volgt, ook in
1911, de uitgave van het jaarboekje ‘Parlement en Kiezer’, dat tot heden wordt
voortgezet, en waaraan de namen Jungmann en Van Iterson zijn verbonden. - Volgt,
in 1914, de overname van Rietstap's ‘Planches de l'Armorial général’; de
Supplementen op het ‘Armorial général’ werden door Rolland in 1951 door een tabel
afgesloten. - Volgen, in 1919, de oprichting van het tijdschrift ‘Genetica’, gewijd aan
erfelijkheids- en afstammingsleer, dat tot heden bestaat, waarbij ik mij bepaal tot
het noemen van J.P. Lotsy en M.J. Sirks, en de oprichting van het tijdschrift ‘De
West-Indische Gids’, eveneens tot heden verschijnend. - Inmiddels verschijnt al
sedert 1909 ‘Nijhoff's Index op de Nederlandse periodieken van algemene inhoud’,
eertijds bewerkt door Van Huffel, thans door D. de Jong. Volgen, in de twintiger
jaren van deze eeuw en daarna, de zogenaamde
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Handboeken. De letterkundige geschiedenis door Prinsen, de staatkundige
geschiedenis door Gosses en Japikse, de parlementaire geschiedenis door Van
Welderen Rengers, het ‘Handboek voor het Luchtrecht’ door Goedhuis, dat voor
het Nederlandsch Octrooirecht door Telders; en andere, waarvan ik alleen nog noem
Sirks' ‘Handboek der algemeene erfelijkheidsleer’, en het leerboek van het
Nederlandse strafprocesrecht door J.M. van Bemmelen. - Volgen, in 1934-1939, de
negen delen van Lorentz' Collected Papers en de oprichting van Physica, het
internationale tijdschrift voor Natuurkunde. - Volgt, van 1936 tot 1947, de uitgave in
afleveringen van Hoogewerff's ‘De Noord-nederlandsche Schilderkunst’, aansluitend
bij de ‘Noord-nederlandsche Miniaturen’, uitgegeven door A.W. Bijvanck en G.J.
Hoogewerff tussen 1921 en 1925.
Het spijt me dat mijn stof mij noodzaakt wat lang van stof te zijn, maar ik moet U
nog een zevental namen en enige jaartallen en werken noemen.
1897-1899 verschijnt Colenbrander's Patriottentijd in 3 delen.
1919-1924 Oudeman's Enumeratio systematica fungorum in 5 delen.
1921-1939 verschijnen de Capita Zoölogica, een reeks verhandelingen op
zoölogisch gebied van Van Oort e.a.
1922-1935 verschijnen Van Oort's ‘Ornithologia Neerlandica’, de vogels van
Nederland.
1925-1933. Uitgave van Wieder's Monumenta cartographica.
1923-1936. Uitgave van Van Marle's standaardwerk over de Italiaanse
schilderkunst.
1931-1939. Uitgave van Wouter Nijhoff's ‘Nederlandsche Houtsneden’.
Van D.F. Scheurleer zijn tal van werken sedert 1878 door Nijhoff uitgegeven.
Noemen wij zijn ‘Onze Mannen ter Zee’ en ‘Van Varen en van Vechten’,
respectievelijk in 1911 en 1915 verschenen, en zijn eveneens in het laatstgenoemde
jaar verschenen ‘Enchiridion van Epictetus’, waarvan in 1951 een zesde druk van
de pers kwam.
Tenslotte noem ik ‘Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen’ van
Sluyterman, verschenen in 1918 en bij herhaling herdrukt; voorts zijn ‘Oude
binnenhuizen in Nederland’ van 1908, en zijn in samenwerking met Cornette
samengestelde
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‘Oude binnenhuizen in België’ van 1913, bij welke boeken zich als vanzelf aansluit
het boek van Anna G. Bienfait, ‘Oude Hollandsche tuinen’, verschenen in 1943.
Zo ben ik genaderd tot de laatste decade van de eeuw die wij overzien, en de
titels der nu volgende uitgaven zijn zo recent, of zo algemeen bekend, of beide, dat
ik volstaan kan met de namen van enige schrijvers te noemen: Umbgrove, Ter
Meulen, I.J. Brugmans, Brummel, Boeles, Sipma, Tammes, Telders, Husserl, Van
de Waal, Frederiks. Wie meer over deze schrijvers wil weten, raadplege het hier
uitgegeven ‘Wie is dat?’ en zal, naar ik hoop, niet worden teleurgesteld. Naamloos
vermeld ik nog ‘Plant and Soil’, uitgave in afleveringen sinds 1949 voor het
Genootschap voor Landbouwwetenschap, en ‘Applied Scientific Research’,
tweeling-uitgave voor het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en twee andere
verenigingen van toegepaste wis- en natuurkunde.
Nu zou ik, indien ik consciëntieus was, juist halverwege mijn toespraak zijn. Want
terwijl ik uw aandacht richtte op de rechtersluisdeur, het uitgeversbedrijf, hebben
wij de linker, het antiquariaat en sortiment, uit het oog verloren. En deze hebben
evenzeer voortgewerkt, zoals het hart blijft kloppen naast de in-en uitademende
longen en elkaar over en weer aan het leven doen deelnemen. Maar ik zal, om
uwentwil, kort zijn en volstaan met de bedrijvigheid van het antiquariaat te schetsen
door de vermelding dat er van 1853 tot heden niet minder dan 708 catalogussen
zijn verschenen, en als u begrijpt dat een catalogus een lijst is van titels van boeken
in een zeker vak, welke lijst op zichzelf reeds voor de studerende of deskundige als
literatuuropgave van belang is, en dat nimmer enig boek werd vermeld dat niet
werkelijk aanwezig was en verkrijgbaar werd gesteld, dan begrijpt u welk een arbeid
van inkoop en verkoop, welk een kennis en overzicht, elke catalogus heeft vereist.
Ik kan niet nalaten te vermelden catalogus 236, Indië; catalogus 261-265,
Nederlandsche topografie; 300, Nederlandsche geschiedenis; 316, De Philippijnen;
358, De Tachtigjarige Oorlog; 396, Livres rares et curieux; 408, België; 518,
Hollanders in Amerika; 519, Spaanse en Portugese boeken; 595, Philosophie; 608
en 609, Kerkgeschiedenis; 679, Internationaal recht en diplomatieke geschiedenis;
696, Sociale en politieke economie, en doe dit alleen om u een beeld te geven van
het uitgebreide terrein dat de catalogussen
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1)

bestrijken tussen Japan en Canada, de Vrouw, het Toneel en het Socialisme .
Nu wij beide sluisdeuren weer overzien, richt ik het woord tot de huidige sluiswachter,
zo dit woord nog een juiste aanduiding is voor de deskundige specialisten die het
ingewikkeld organisme op het ogenblik bewaken en bedienen. Namens de familie
spreek ik een woord van hulde uit voor de president-directeur, Wouter Nijhoff, en
voor zijn mededirecteuren Gilhuys en Dijkema voor de wijze waarop zij, onder de
algemene leiding van eerstgenoemde, hun taak sedert 1951 gezamenlijk vervullen.
De heer Gilhuys is reeds een halve mensenleeftijd in de firma werkzaam en heeft
zich onontbeerlijk gemaakt speciaal op het gebied van administratie en boekhouding,
de heer Dijkema, voorheen opgeleid bij Van Holkema en Warendorf en naderhand
directeur van De Erven F. Bohn te Haarlem, heeft anderhalf jaar geleden de leiding
van de afdeling uitgeverij op zich genomen. Ik spreek de hoop uit dat beide
voorbeeldige werkers nog lange jaren hun beste krachten aan de firma zullen willen
geven.
Dit geldt ook u, Wouter Nijhoff. Gij zijt ruim vijf en dertig jaar in de firma werkzaam,
werd precies vijf en twintig jaar geleden mededirecteur, voerde de éénhoofdige
leiding tussen 1947 en 1951, en hebt thans als president-directeur de algemene
leiding en supervisie. Uw taak is zeer zwaar, misschien zelfs zwaarder dan die van
uw illustere voorgangers, uw grootvader en oom. Gij moet hun werk voortzetten en
nog altijd doen groeien.

1)

Antiquariaatscatalogi, juiste nummering en volledige titels:
236

Possessions néerlandaises aux
Indes orientales et occidentales.

261-265

L'Histoire locale et la topographie
des Pays-Bas (Bibliotheca
Historico-Geographica Neerlandica).

300

The History of the Netherlands.

316

Eastern Asia (British and Dutch
East-India, China, Japan,
Philippine-Islands).

358

La guerre de 80 ans.

396

Livres rares et curieux.

408

La Belgique.

518

The Hollanders in America.

519

Libros Españoles y Portuguezes.

595

Philosophy.

608-609

Histoire ecclésiastique des
Pays-Bas.

679

International law and diplomatic
history.

696

Social and political economy.

700

Geography, Cartography, Voyages
and travels, Ethnography, Colonial
History, etc.
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Een beheerder en wetgever heeft het m.i. vaak moeilijker dan degeen die het land
ontdekte en ontgon. Doordat gij Nijhoff heette, kwaamt gij getekend op de wereld
en er werd veel van u verwacht toen gij evenals uw vader, uw oom en hun
voorvaderen uitgever en boekhandelaar werd. Die verwachtigingen hebt gij niet
alleen niet beschaamd, gij hebt ze overtroffen. Indien de firma Martinus Nijhoff zich
op het ogenblik voornamelijk bezig houdt met import en export van wetenschappelijke
werken en relaties onderhoudt met alle wetenschappelijke instellingen en bibliotheken
over de gehele wereld, dan is dit aan uw onvermoeide werkzaamheid, uw bekwaam
beleid en uw innemende persoonlijkheid te danken. Aanvaard onze oprechte
erkentelijkheid en hulde. Ik heb dit tot u gezegd namens de familie, en vooral namens
ons beider grootvader, wiens naam ik draag, en namens hem, wiens naam gij draagt,
mijn vader, die niet ten onrechte altijd zoveel vertrouwen in u heeft gesteld.
MARTINUS NIJHOFF.
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Bij het jubileum van Martinus Nijhoff
Dat is wel Huygens' schim, die scheem'rig door 't Voorhout
Bedachtzaam henengaat met aarzelende schreden,
Zijn blik is ingekeerd, zijn stem is mat en oud,
Wanneer hij spreken gaat, gedrukt door 't droevig heden:
‘Is dit de lustwarand van lindengroen omzoomd,
Is dit Batava Tempe, eens door mij bezongen,
Dat burgers in de schâuw van 't statige geboomt
In drommen komen zag, de ouden en de jongen,
‘Waar 't goed spanceren was tot d'inval van de nacht
Voor wie in koelte zocht ontspanning van de zorgen,
Waar 't ook goed minnen was voor 't jongere geslacht,
Dat zich in 't donker docht voor 't spiedend oog geborgen’.
‘Het krijgsgeweld heeft ruw Uw huizenpracht geschaad,
De rust is heen, die eens Uw brede banen sierde,
De koetsen uit de stallen staan thans dwars op straat,
Nu raast een woest verkeer, waar vogels tierelierden’.
‘De stille deftigheid is ijlings weggevlucht,
Heeft plaats gemaakt voor winkels, kroegen en kantoren,
Voorname stijl van toen en hedendaags gerucht
Zij klinken mij tezaam als wanklank in de oren’.
Hij sprak aldus, maar zag zijn zoekend oog geboeid
Door 't grijs, eerwaardig huis van Nederland's librije,
Hier vindt 't mens'lijk brein van 's levens jacht vermoeid,
Der eeuwen geest geboekt in eindeloze rijen.
En verder schreed de schim, totdat hij spraak'loos stond
Voor 't huis, dat evenzeer zijn gevel tooit met beelden.
Zo stond hij andermaal weer op klassieke grond,
Waar men zijn tegenzin voor ‘gothsche’ krullen deelde.
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En feestgedruis en zang bereikt zijn luist'rend oor,
En op zijn vraag: Waarom? zegt één hem uit de schare:
‘Een eeuw is 't, sinds hier gaat de stroom van wijsheid door,
Die men in 't ander huis voor 't mensdom wil bewaren’.
Geroerd stond Huygens stil en sprak met sterke klem:
‘Gezegend zij de stad, waar men met alle krachten
De geesten voedsel schaft, het denken geeft een stem,
Het daglicht gloren doet in 't duister van de nachten’.
‘Gezegend zij het huis, waar men met noeste vlijt
Het wonder heeft bereikt, dat niemand hier zou zoeken:
Dat, wat ik als een lindenlaan beschreef, thans wijd
De wereld om bekend is als een laan van boeken’.

L. BRUMMEL.
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Een kaart van de Nederlanden en de ‘Oosterscherzee’ gedrukt
door Jan de beeldesnyder van Hoirne te Antwerpen in 1526
In 1570 verscheen te Antwerpen de eerste uitgave van Abraham Ortelius' ‘Theatrum
Orbis Terrarum’. Hoewel het woord atlas eerst later in gebruik kwam, was dit de
eerste atlas in de moderne betekenis van het woord, d.w.z. een zeker aantal kaarten
gedrukt in een gewoon boek van een bepaalde oplage met een titelblad, een jaar
1)
2)
van uitgave enz . Vóór in de atlas vindt men het portret van Ortelius met het
volgende aardige bijschrift: ‘Spectandum dedit Ortelius mortalibus orbem, Orbi
spectandum Galleus Ortelium,’ dus: ‘Ortelius gaf aan de stervelingen de wereld,
Galleüs (dit is de graveur Filips Galle) aan de wereld Ortelius te aanschouwen’.
Inderdaad gaf Ortelius in zijn Theatrum, zo goed als dat op dat ogenblik mogelijk
was, een overzicht van alle landen ter wereld in kaartbeelden. Van alle kanten had
hij de kaarten verzameld, die op het formaat van een dubbel folio-blad werden
3)
teruggebracht en gegraveerd door Frans Hogenberg . Ortelius' Theater en later
Mercators Atlas hebben voor het grote publiek de wereld in kaarten bekend gemaakt.
Sinds Ortelius en Mercator zijn atlassen gemeengoed geworden en het kost moeite
ons voor te stellen, hoe vóór 1570 slechts weinigen een beeld voor ogen hadden
van provincies, koninkrijken, zeeën en werelddelen.
Ortelius was een conscientieus man. Hij liet ons niet in onze-

1)

2)
3)

F.C. Wieder, Lafreri versus Ortelius, blz. 111-126 van Nederlandsche historisch-geographische
documenten in Spanje (Leiden 1915), ook opgenomen in Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig
Genootschap, 2de serie, deel 32 (1915), blz. 285-300.
Reproductie in J. Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn II
(Antwerpen-'s Gravenhage 1913), tegenover blz. 68.
Dit wordt door Ortelius in zijn woord tot de lezer aldus medegedeeld: ... ‘atque Francisci
Hogenbergi artificiosae manui, cuius indefatigabili diligentia fere omnes hae tabulae caelatae
sunt, bene favebo’.
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kerheid over zijn bronnen, maar voegde aan zijn Theater een lijst toe van de kaarten,
waarin, voor zover mogelijk, steeds de kaartmakers werden genoemd. In de eerste
uitgave vermeldde deze lijst reeds 70 kaarten op 53 bladen, welk aantal in latere
uitgaven nog belangrijk werd uitgebreid.
Voor de geschiedenis van de kartografie is van nog grotere waarde Ortelius'
‘Catalogus auctorum tabularum geographicarum, quotquot ad nostram cognitionem
hactenus pervenere; quibus adidimus, ubi locorum, quando, et a quibus excusi
1)
sunt’ . Gelijk de titel aangeeft vermeldt deze lijst alle kaartmakers, wier namen ter
kennis van Ortelius waren gekomen, waaraan hij heeft toegevoegd waar, wanneer
en door wie de kaarten waren uitgegeven. Hierin worden bovendien kaarten
genoemd, die niet in het Theatrum waren opgenomen.
De betekenis van deze ‘catalogus auctorum’ kan niet hoog genoeg geschat
worden. Immers het verschijnen van het Theatrum, waarin op gemakkelijk
raadpleegbare wijze de kaarten van alle landen ter wereld aan het grote publiek
gepresenteerd werden, had een ongunstige invloed op de toch al hachelijke kansen
van behoud van de ‘incunabelkaarten’, waaronder wij dan de gedrukte kaarten van
vóór 1570 verstaan. Deze primitieve kaarten waren vaak van zeer groot formaat en
dus op zichzelf al moeilijk te bewaren. Eenmaal verouderd liepen zij nog meer gevaar
verwaarloosd of weggegooid te worden. Het is dan ook een feit, dat vrijwel alle
kaarten van zeer groot formaat, en in het bijzonder die van vóór 1570, zeer zeldzaam
2)
zijn . Zo is het begrijpelijk, dat van de in de Catalogus auctorum genoemde kaarten
velen alleen door hun vermelding aldaar bekend zijn en het streven van de huidige
wetenschap is er dan ook op gericht exemplaren van die grote primitieve kaarten,
die veel meer details geven dan de latere verkleinde navolgingen, weer voor de dag
te brengen.

1)

2)

L. Bagrow, A. Ortelii catalogus cartographorum I-II, Petermanns Mitteilungen, Ergänzungsheft
199 en 210 (Gotha 1928 en 1930), heeft de catalogus opnieuw uitgegeven met alle toen
bekende gegevens over de kaartmakers en de door hen vervaardigde kaarten.
R.A. Skelton, Decorative printed maps of the 15th to the 18th centuries (London-New-York
1952), p. 24-25: ... ‘These big wall maps, printed from a number of plates or blocks... were
too large to be framed and glazed; if rolled or hung they were subject to risks of tearing,
cracking, abrasion, and dirt; they often survive only as library copies in which separate sheets
have been bound up as an atlas’.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

*15

Fragmenten van een kaart van de Nederlanden en de Oosterscher Zee, gedrukt te Antwerpen
in 1526.
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In de jaren 1904-1916 heeft W. Ruge een systematisch onderzoek in Duitse en
Zwitserse bibliotheken ingesteld naar bewaard gebleven ‘incunabelkaarten’. In zijn
1)
‘Reiseberichte’ heeft hij als resultaat hiervan een groot aantal kaarten beschreven.
Aldus zijn verschillende kaarten van groot formaat te voorschijn gekomen, waarvan
sommige verkleind in Ortelius' Theatrum voorkomen, terwijl andere alleen door de
vermelding in de ‘Catalogus auctorum’ bekend waren. Een voorbeeld hiervan zijn
de provinciekaarten van Jacob van Deventer van Brabant, Holland, Gelderland,
Friesland en Zeeland, die sindsdien op de ware grootte van de originelen
2)
gereproduceerd zijn . Later is nog van een andere kaart, die van ‘Gallia Belgica’,
vervaardigd door Gilles Boileau de Bouillon, tot voor kort alleen bekend door
3)
vermelding in de ‘Catalogus auctorum’, een exemplaar teruggevonden . En nu
onlangs is door een gelukkige vondst van de tweede der schrijvers van dit artikel
4)
in het Rijksarchief in Groningen een ander verloren schaap terecht gebracht, n.l.
een zeer oude kaart in houtsnede van de Nederlanden en de zeeën rondom
Zuid-Denemarken. Hoewel slechts fragmenten bewaard gebleven zijn is de kaart
toch zeker van zó grote betekenis, dat deze vondst in ruimer kring bekend gemaakt
verdient te worden.
Wat men tot nu toe over deze kaart wist, is niet zo erg veel. Ortelius vermeldt in
zijn Catalogus auctorum: ‘Ioannes à Horn, Germaniae Inferioris Tabulam,
5)
Antverpiae’ . Verder publiceerde Al. Pinchart uit een register met ‘Rekeningen van
6)
den profyten van den zegele in Brabant’ : ‘Van eene octroye om te moghen printen
een carte van de Oosterscherzee, voir Jan de Beeldesnyder, van Hoirne, woennende
t' Antwerpen, de data XIa Novembris a(nn)o (XV C) XXVI’. De veronderstelling lag
voor de hand, dat ‘Jan de Beeldesnyder, van Hoirne’ en ‘Ioannes à Horn’, beiden
kaartmaker te Antwerpen, één en dezelfde persoon zijn

1)

2)
3)
4)
5)
6)

W. Ruge, Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken. Nachrichten Kön.
Ges. der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.- Hist. Klasse 1904, blz. 1-69, 1906, blz. 1-39,
1911, blz. 35-166 en 1916, Beiheft, blz. 1-128.
De Nederlandsche provinciën in de zestiende eeuw, 's Gravenhage 1941.
A. de Smet, Une carte très rare: la ‘Gallia Belgica’ de Gilles Boileau de Bouillon. Revue belge
de philologie et d'histoire 18 (1939), blz. 100-107.
De kaart werd aangetroffen in de algemene kaartencollectie. Over de herkomst is niets bekend.
Bagrow, a.w. blz. 23.
Al. Pinchart, Archives des arts, sciences et lettres etc., tome II (Gand 1863), blz. 72. Brussel,
Algemeen Rijksarchief, Inventaire Chambre des comptes, nos. 20781 e.v.
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1)

geweest . De nu teruggevonden kaart maakt het zelfs waarschijnlijk, dat beide
aanduidingen op dezelfde kaart betrekking hebben.
Helaas zijn slechts een drietal fragmenten van de bladen dezer kaart voor de dag
gekomen, en wel twee fragmenten van de eigenlijke kaart, samen 38 cm hoog en
57 cm breed, en een fragment, waarop in een vignet het bijschrift is afgedrukt. In
het Algemeen Rijksarchief zijn de beide fragmenten van de kaart, zoals zij aan
elkaar pasten, opgeplakt, met het fragment van het vignet ernaast, gelijk men op
bijgaande verkleinde reproductie kan zien.
Op het rechtse fragment is het grootste deel van het huidige Koninkrijk der
Nederlanden afgebeeld, met de Rijn stroomopwaarts tot Koblenz en de Maas tot
Maastricht. Rechts is nog een klein stukje van Engeland en Frankrijk, resp. met
Dover en Calais, zichtbaar. Zestien kompaslijnen hebben Hoorn in Noord-Holland
tot middelpunt. De kaart heeft het Zuid-oosten boven. Het fragment van het linkerblad
geeft rechts een gedeelte van de huidige provincies Friesland en Groningen met
de steden Dokkum en Groningen en enige waddeneilanden en links een stukje van
Jutland met de voor die kust gelegen eilanden.
Het blijkt wel, dat, zelfs al waren deze beide bladen ongeschonden bewaard
gebleven, daarmede toch slechts een deel van de oorspronkelijke kaart te voorschijn
was gekomen. Links ontbreekt de zwarte rand, hetgeen er op wijst, dat hier een of
meer bladen bij aansloten, waarop ons de rest van Denemarken en omringende
zeeën zou zijn getoond. Daardoor wordt ook de naam van de kaart van de
‘Oosterscher zee’ begrijpelijk. Anderzijds maakt het voorkomen van de Nederlanden
op onze kaart het verklaarbaar, dat Ortelius van een kaart van Germania inferior
spreekt. Of zou toch een afzonderlijke kaart van de Nederlanden van Joannes van
Hoirne hebben bestaan? Het lijkt ons niet waarschijnlijk.
De tekst van het, eveneens fragmentarisch bewaard gebleven, vignet geeft
aanwijzingen voor zeevaarders. Trouwens uit de kaart zelve met zijn kompaslijnen
en de afbeelding van diverse scheepstypen blijkt al, dat wij hier meer een zeekaart
dan een landkaart voor ons hebben. Zij is een vroeg bewijs van het belang van de
handel van Holland en misschien van Vlaanderen met de Oostzee en geeft een
oudere afbeelding van een deel van de kusten

1)

Vgl. Denucé, a.w. I (1912), blz. 119, nr. 2; Bagrow, a.w. I (1928), blz. 121 en L. Bagrow, Die
Geschichte der Kartographie (1951), blz. 126. Op onze kaart wordt de naam gespeld ‘Jan
Horen’.
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1)

van Denemarken dan de meer gedetailleerde kaart van Cornelis Anthonisz .
Daarenboven is de kaart van belang als een der weinige afbeeldingen van ons land
voorafgaande aan de kaarten van Jacob van Deventer (1536-1546).
Over Jan de Beeldesnyder van Hoirne is overigens weinig of niets bekend. Uit
zijn naam en het feit, dat hij Hoorn als centrum van de kompaslijnen op zijn kaart
koos, mogen wij wel afleiden, dat hij uit de stad Hoorn in Noord-Holland afkomstig
was. Waarschijnlijk was hij zelf zeevaarder of althans nauw betrokken bij de
Oostzeehandel, die vooral in Amsterdam in die jaren in opkomst was. In ieder geval
moet hij zich in of vóór 1526 in Antwerpen gevestigd hebben.
Denucé noemt zekere Cornelius Cort van Horen, ‘de beste vertolker op koper
van de Italiaanse meesters, vooral van Titiaan’, die in Antwerpen betrekkingen
onderhield met de bekende kunstenaar-uitgever Jeroom Cock en die zich o.a. met
2)
het snijden van kaarten bezig hield . Onzeker is volgens Denucé of deze persoon
te identificeren is met Cornelius de Horen, kopersnijder, die in de rekeningen van
Plantijn in 1567 en 1569 voorkomt. Een relatie met deze persoon of personen en
onze kaartmaker is mogelijk, maar niet aanwijsbaar.
Verder kan men zich afvragen of de bekende architect, beeldhouwer en geograaf
Joost Jansz. Beeldsnyder of Bilhamer, de bouwmeester van de beroemde spits van
de Oude Kerk in Amsterdam en de maker van een kaart van Holland (1575) iets
3)
met onze kaartmaker heeft uit te staan . De naamsovereenkomst en het feit, dat
beiden bedreven waren in het kaartmaken - een ambacht, dat vaak van vader op
zoon overging - brengen ons wel in de verleiding een familierelatie te veronderstellen.
Niet onmogelijk is onze kaartmaker de vader van de Amsterdamse Beeldsnyder of
Bilhamer. Meer dan een veronderstelling is dit echter

1)

2)
3)

Vgl. C.P. Burger, Oude Hollandsche zeevaart-uitgaven. De zeekaarten van Cornelis Anthonisz.
Het Boek, jaargang 2 (1913), blz. 273-290, in het bijzonder blz. 276-277 en 289-290. Zie ook
Imago Mundi VIII (1951), blz. 38-39.
Denucé, a.w. I (1912), blz. 118-119.
Zie over Joost Jansz. Beeldsnyder of Bilhamer S.J. Fockema Andreae, Geschiedenis der
kartografie van Nederland ('s-Gravenhage 1947), blz. 32 en daar vermelde litteratuur. Verder
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VI (1924), blz. 88-89 en G. 't Hart, Nicolaas
Witsen en zijn voorouders. Oud-Holland 67 (1952), blz. 74-97. Hiervan blz. 79-82 over Joost
Jansz. Bilhamer met portret en onderschrift, waaruit blijkt, dat hij in 1521 (en niet in 1541,
zoals vaak vermeld wordt) is geboren.
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niet. Wij moeten hopen, dat er nog eens meer gegevens over beiden aan het licht
zullen komen. En nog meer verlangend kunnen wij zijn naar het terugvinden van
een ongeschonden exemplaar van de kaart, waarop wij in dit artikel de aandacht
hebben gevestigd.
B. VAN 'T HOFF.
L.J. NOORDHOFF.
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De Nederlandse uitgaven van ‘The man in the moone’
Het probleem der ruimtevaart, dat in onze tijd zijn oplossing schijnt te naderen, heeft
de eeuwen door de verbeelding van vele schrijvers geprikkeld, en als ‘Reis naar de
Maan’ een vaak zo fantastische vorm aangenomen, dat men geneigd zou zijn er
glimlachend aan voorbij te gaan. Een nadere beschouwing kan ons echter in het
ongelijk stellen, want het zonderlinge kleed der verbeelding verbergt somtijds een
historisch waardevolle inhoud, die in nauwe relatie blijkt te staan tot de stand der
1)
astronomische wetenschap in de dagen, dat de schrijver leefde . Zeker geldt dit
van ‘The Man in the Moone’, een van de vele Maanreizen, die sedert Lucianus
‘Verae Historiae’ zijn verschenen. Op de historische betekenis van dit zeldzame,
2)
kleine boekje heeft H.W. Lawton in 1931 reeds gewezen . Algemeen wordt nu
aangenomen, dat de Engelse Bisschop Francis Godwin (1562-1633) de auteur
ervan is geweest, en vele pennen zijn in beweging gezet om het manuscript bij
3)
benadering te dateren .
Het zou natuurlijk verleidelijk zijn op de inhoud en betekenis van ‘The Man in the
Moone’ hier nader in te gaan, maar dit zou buiten het kader van dit artikel vallen,
waarin de Nederlandse uitgaven der vertaling onze aandacht zullen vragen.
De eerste Augustus 1638 werd in de registers van de ‘Company of Stationers’ te
Londen een boekje ingeschreven, dat werd aangekondigd als: ‘The Man in the
Moone written in Spanish by Domingo Gonsales and translated into English by
Edward

1)

2)
3)

M.H. Nicolson, A world in the Moon. Smith College Studies in Modern Languages, XVII (1936).
M.H. Nicolson, Voyages to the Moon. New York, 1948.
H.W. Lawton, Bishop Godwin's Man in the Moone. The review of English Studies, VII (1931),
p. 23-55.
Grant McColley, The Date of Godwin's Domingo Gonsales. Modern Philology, XXXV (1937).
Hij dateert het Ms. na 1615, en waarschijnlijk 1627-'28 of 1627-'32.
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Mahon gent. vjd.’ Grant McColley heeft aangetoond, dat Edward Mahon een
pseudonym is voor Francis Godwin, die het woord vooraf ‘To the Ingenious Reader’
1)
dan ook met de initialen E.M. ondertekent .
Met het ‘Imprimatur Mathew Clay- July, ultimo 1638’ verscheen vijf jaar na het
overlijden van de Bisschop de eerste Engelse editie onder de titel: The / MAN IN
THE / MOONE: / or / A DISCOURSE OF A / Voyage thither / By / Domingo Gonsales
/ The speedy Messenger / LONDON, / Printed by John Norton, for / Ioshua Kirton,
and Thomas Warren, 1638. Het is een boekje in kleine octavo, met 126 bladzijden
en drie gravures. Slechts twee exemplaren zijn op dit ogenblik bekend, één in het
Brits Museum te Londen en één in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Grant
McColley heeft wegens de zeldzaamheid de volledige tekst doen herdrukken met
een reproductie van de afbeelding met de voorstelling van Gonsales' start naar de
2)
Maan in zijn vliegtuig door ganzen getrokken .
3)
Al spoedig kwam het boekje in Nederlandse handen , en het is niet onmogelijk,
dat een exemplaar hier te lande nog te vinden zou zijn. In ieder geval is het zeker,
4)
dat Constantijn Huygens Jr de eerste editie in zijn bezit heeft gehad , waarschijnlijk
afkomstig uit de rijke bibliotheek van zijn vader Constantijn Sr. Uit de briefwisseling
van laatstgenoemde met Johan (van) Brosterhuysen (1596-1650) blijkt, dat ook
deze medio 1639 het boekje bezat, en zich met een vertaling in het Nederlands
bezighield. Het ligt voor de hand een zeker verband te leggen tussen deze vertaling
en de eerste Nederlandse uitgave, die zonder jaarmerk bij Johannes Verhoeve(n)
5)
te 's Gravenhage in de veertiger jaren der 17e eeuw het licht heeft gezien . In
hoeverre dit juist is, zal

1)
2)
3)

4)

5)

Grant McColley, The Pseudonyms of Francis Godwin. Philological Quarterly XVI (1937).
Grant McColley, The Man in the Moone and Nuncius inanimatus. Smith College Studies in
Modern Languages, XIX (1938).
Jacob van der Burgh kende het vóór 27 Juni 1639, toen hij aan Huygens schreef: ‘In 't
Canonikrijck van Utrecht, op de plaets, daer men de voerluî te merct brengt, die Domingo
Gonzales in de Maen voerden....’. Bedoeld is de Ganzenmarkt te Utrecht.
Bibliotheca Zuylichemiana D. Constantini Huygens, Leiden, 26 September 1701. Pars secunda,
blz. 36, No 646: ‘The Man in the Moone, Lond. 1638’. Dit werkje komt niet voor in de Cat. van
de Bibl. van Constantijn Huygens Sr, door W.P. van Stockum in 1903 herdrukt.
De Bibliothèque Nationale te Parijs bezit dit unieke exemplaar, waarvan schrijver dezes een
microfilm deed maken ter vergelijking met latere uitgaven.
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wel een open vraag blijven, want er zijn ook argumenten contra aan te voeren, en
een strict bewijs is niet te leveren. Om dit toe te lichten is het gewenst de
1)
merkwaardige persoonlijkheid van deze begaafde vertaler nader te beschouwen .
In 1610 op veertienjarige leeftijd als student in de letteren aan de Leidse universiteit
ingeschreven, heeft Brosterhuysen tot omstreeks 1634 in de rustige omgeving van
2)
het ouderlijk huis aan de Vismarkt, en in een goed gesitueerd milieu zich met
litteraire en botanische studies bezig gehouden. Gedurende deze lange Leidse
periode, die de beste jaren van zijn leven omvat, vormde hij met Johan van
Heemskerck, George Rataller Doublet en Jacob van der Burgh een klaverblad, dat
ijverig de Muzen der Dichtkunst en Muziek vereerde. Brosterhuysen onderhield
relaties met vele kunstzinnigen en geleerden van zijn tijd, en was bevriend met
Huygens, Barlaeus, Hooft, Ban, Anna Roemers, Maria Tesselschade en Jacob van
Campen. Zijn dichterlijke en muzikale talenten maakten hem tot een gewaardeerde
gast op het Muiderslot. Helaas gevoelde hij eerst laat behoefte zich door het zoeken
van een gesalarieerde betrekking financieel onafhankelijk te maken. Zijn vriend Van
Heemskerck had dit beter ingezien, toen hij in 1626 aan Colvius schreef: ‘En 't sal
eens tijt worden dat ick met lijmen het rijmen staecke, en de broodeloose kunsten
3)
teenenmael de sack geve’ . Maar Brosterhuysen, .... ‘die, Te Leide, Pallas tuin, zoo
4)
ijvrich als een bie, De dieren honingdau der wijsheidt heeft gezoogen’, trachtte
eerst na zijns vaders overlijden (1629) op aanraden van zijn vrienden een
zelfstandige positie te verwerven. Had hij er rechten bij gestudeerd, zoals zijn
studievrienden, dan was dit niet moeilijk geweest, maar nu stond hij met zijn
encyclopaedische kennis van vier moderne talen, Latijn, Grieks en Botanie, zijn
muzikale,

1)

2)

3)
4)

Ter algemene oriëntatie kan het artikel i.v. J. Brosterhuysen in het Nieuw Ned. Biogr. Wbk.
dienen (Dl. II, blz. 256 en 257). Het levensbericht werd door mij aangevuld met gegevens uit
het Gemeente-Archief te Leiden, en uit de Archieven der Nassause Domeinen, Alg.
Rijks-Archief, den Haag.
Zijn vader was Harman (van) Brosterhuysen († 1629), die als wijnkoper aan de Vismarkt te
Leiden woonde. Hij was ook Kapitein der Schutterij, en werd als zodanig door Joris van
Schooten afgebeeld op een schutterstuk in de Lakenhal (Anno 1629). Zie Cat. Lakenhal,
Leiden, 1949, No 389.
Johan van Heemskerck aan A. Colvius, predikant bij de Nederlandse Ambassade te Venetië:
Amsterdam, 9 October 1621. Univ. Bibl. Leiden.
Jan Vos. Vreede tusschen Filippus de Vierde, Koning van Spanje, en de Staaten der vrije
Nederlanden. Amsterdam, 1648, blz. 36.
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dichterlijke en tekentalenten er vrij hopeloos voor. Ondanks zijn vele goede relaties
gelukte het hem niet een aanstelling als Hortulanus te Amsterdam en Utrecht te
verkrijgen. Wel heeft hij dank zij Constantijn Huygens in de laatste jaren van zijn
leven een professoraat in het Grieks en de Botanie aan de Illustre School te Breda
bekleed (1646-1650), maar mede door bijkomende omstandigheden, is dit geen
1)
succes geworden . Geldzucht en eerzucht, voor velen zulke belangrijke drijfveren,
waren hem te enenmale vreemd. Zijn vaderlijk erfdeel was op de duur niet toereikend
voor zijn levensonderhoud, en tijdens zijn verblijf te Amersfoort (1642-1646) kende
hij grote financiele zorgen, die Barlaeus en Van Campen door opdrachten poogden
te verlichten. Zijn vier jaren Professoraat met een salaris van 1000 gld. per jaar
gaven hem niet voldoende gelegenheid zijn schulden af te doen, en na zijn dood
bleek zelfs zijn bibliotheek verpand.
Omstreeks 1639 heeft Brosterhuysen op aanbeveling van Huygens een,
waarschijnlijk gehonoreerde, functie bekleed als ‘dienaer’ (Secretaris?) van de
bekende Jacob van Wassenaer Obdam, toen nog Gouverneur van Heusden. En
het was tijdens dit verblijf op het Kasteel te Heusden, dat hij de vertaling van ‘The
Man in the Moone’ ter hand heeft genomen. Pecuniaire overwegingen hebben hem,
gezien de kleine omvang van het boekje, zeker niet geleid. Hij had het goed te
Heusden, waar hij als reconvalescent de tijd verdreef door ‘op een fraeye clavicymbel
te mijmeren’ of wel met het lezen van ‘een vermaeckelijk boek’ in zijn zevenzijdig,
zonnig kabinetje. ‘The Man in the Moone’ kan zeker tot deze ontspanningslectuur
behoord hebben, en na zijn herstel moet het plan bij hem gerijpt zijn te trachten
zonder woordenboek een behoorlijke vertaling te maken, waarin hij in enkele weken
2)
slaagde. 18 October 1639 was drie-vierde deel gereed en schreef hij aan Huygens:
‘De Enghelsche Spanjaerdt Domingo Gonsales reyst teghenwoordigh in
3)
sijn nieuwe wereldt de Maen, nae den grooten Irdonozur toe; en dat is
de oorsaeck, dat UEd: in langh gheen tij-

1)
2)

3)

G. van Alphen, De Illustre School te Breda en haar boekerij. Tijdschrift voor Geschiedenis,
Afl. 3-4, 1951.
Dit en het volgende citaat zijn ontleend aan de oorspronkelijke brieven, aanwezig in de Univ.
Bibl. te Leiden, Correspondentie Constantijn Huygens Sr No 37. J.A. Worp is in zijn bekende
publicatie (Rijks Geschiedk. Bijdragen, Dl II, Nos 2264 en 2275) niet altijd nauwkeurig. Hij
leest bijv. ‘weyst’ i.p.v. ‘reyst’.
Irdonozur was de Souverein der Maanbewoners.
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dingh van hem ghecreghen heeft. Dan alsoo hij van meeningh is met den
eersten weder op d'aerde te coomen, soo sal ick hem selver in persoon
daetlick UEd: toe senden; en om dat sijn Spaensch cleedt op de reijs
sonder twijfel versleten sal sijn; so sal ick hem in een Hollandtsch cleedtje
steecken, om dat hij oock te veyligher hier onder ons souw moghen
verkeren: Is 't niet op die welvoeghende Maensche sneé, of van die
blinckende, en vermaeckelicke verw; het is al eevenwel Domingo
Gonsales. Denckt dat men hem onder weegh uytghetrocken heeft, en uyt
compassie in een ghelapten bolckvangher ghesteecken, tot dat hij tavondt
of morghen aen een goedt cleedt raeckt’.
22 November 1639 was de vertaling gereed gekomen, en kon hij die met een
1)
begeleidende brief aan Huygens toezenden. Hij schreef toen:
‘Sedert het vertreck van mijnHeer de Gouverneur van hier, heb ick tijdt
ghehadt om de Man in de Maen voort over te setten, welck ick U. Ed: hier
neffens sende. is 't niet ghelijck als 't behoorde; houdt het mij t'en besten,
ick heb ghedaen wat ick cost. ick twijffel niet, of ick sal al een deel woorden
niet wel vertaeldt hebben, want ick heb gheen Dictionarie ghehadt; en de
manier van spreecken sal booven Enghelsch duytsch niet weesen, om
dat het Enghelsch het Duytsch soo ghelijck sijnde lichtelick sijn oversetter
(als hij wat langh achter een daer op suft) tot de Enghelsche manier van
spreecken vervoerdt; even als yemandt die veel en langh een Wael hoordt
Duytsch spreecken, allenckskens, eer hij 't ghewaer werdt, oock aen 't
cromtonghen raeckt’.
Het bovenstaande toont wel aan, dat Brosterhuysen niet geheel tevreden was met
zijn vertaling, ze niet taalzuiver vond, en het nodig oordeelde, dat de gelapte, grove
zeemanskleding door een meer passend gewaad vervangen zou worden. Hoewel
het bekend is, dat het in die dagen gewoon was bij de aanbieding van zijn
pennevruchten zich zelf op een laag bankje te plaatsen, kan men toch niet
onderstellen, dat Brosterhuysen zijn manuscript als persklaar beschouwde. Dat
Huygens tijd en lust gehad zou hebben om voor het goede kleed te zorgen, kan
men moeilijk aannemen. Nergens wordt in de ons bekende briefwisseling over de
mogelijkheid van een uitgave gesproken, maar het is mogelijk, dat niet alle brieven
bewaard zijn gebleven. De eerste brief uit Heusden werd geschreven op 3 Februari
1639 en het hiaat tussen deze datum en 18 October is wel heel groot. De enige
zinsnede, die zou kunnen wijzen op een voornemen om het boekje meer algemeen
bekend te maken, vindt men in het eerste citaat,

1)

Zie noot 2 vorige bladz.
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Afb. 1. Titelblad van de eerste uitgave.
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als Brosterhuysen schrijft: ‘omdat hij oock te veyligher hier onder ons souw moghen
verkeren’.
Bezien wij de vertaling nader, dan blijken inderdaad enkele woorden onjuist
1)
vertaald , hetgeen door het gebruik van een woordenboek had kunnen worden
vermeden. Ook zijn er woorden of zinswendingen, die hun Engelse oorsprong
2)
verraden . Maar dit alles kan iedere niet te nauwgezette vertaler overkomen. Het
3)
is echter opvallend, dat de Latijnse aanhalingen of tussenvoegingen mede vertaald
zijn, wat van Brosterhuysen niet te verwachten is, maar wel van een vertaler, die in
opdracht van een uitgever werkt, die een lezerskring van ongeletterden wil trachten
te bereiken. De sterkste twijfel aan het auteurschap van Brosterhuysen voelt men
opkomen bij het doorlezen van de twee laatste bladzijden van de voorrede. Wanneer
hier gesproken wordt van Gallileüssen, die ‘by advantage of their spectacles’
zonnevlekken konden waarnemen (III), had de vertaler moeten begrijpen, dat hier
glazen of kijkers werden bedoeld, en hij schrijft ‘bij de avantagie van haer ghesicht’.
Men mag toch wel aannemen, dat Brosterhuysen van Gallilëi's ontdekkingen met
de kijker (1610) had gehoord. De vierde bladzijde geeft het bewijs, dat de vertaler
de inhoud van het boekje niet in zich had opgenomen, waarin nadrukkelijk wordt
gewezen op de kleine gestalte van Gonsales. De tegenstelling in de zinsnede:....
‘and the faithfull relation of the little eye-witnesse, our great discoverer’ ontgaat de
vertaler, als hij neerschrijft:.... ‘volgens de gelooflijcke Relatie van het
ooghghetuigenisse van desen onsen grooten Ontdecker’. Dergelijke fouten, die een
gebrek aan ontwikkeling en begrip verraden, zijn van iemand als Brosterhuysen,
4)
die een dichter als Donne kon waarderen , niet te verwachten. Het is natuurlijk
mogelijk, dat Brosterhuysen de voor-

1)

2)
3)
4)

Bijv.: ‘vaste plantation’ (III), ‘vaste bouwinghe (II); ‘barley’ (17), ‘haver’ (15), lees gerst
(Brosterhuysen was botanicus!); ‘pulse’ (17), ‘granen’ (15), lees peulvruchten; ‘motes in the
sunne’ (49), ‘mugghen’ (42), lees stofjes; ‘as the behaviour of those his friends’ (108), ‘als
over 't gelaet van sijn vrienden’ (96), lees gedrag; ‘delightfull objects’ (122), ‘vermaeckelijke
plaets’ (110), lees voorwerpen. Getallen = bladzijden der eerste edities.
Bijv.: ‘we had doubled’ (14), ‘gedubbelt hadden’ (13), betreft een kaap, die omzeild wordt;
‘leagues’ (16), ‘leguen’ (14), elders mijlen.
Engelse editie, 1638: p. 58, 62, 68.
J. Brosterhuysen aan Constantijn Huygens Sr, Leiden, 9 Augustus 1630 (Worp l.c. Dl I, No
519): ‘Ces excellens poemes du Dr Donne m'ont tellement ravy, que j'enrage d'en voir le
reste’.
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rede onvertaald liet, en dat de uitgever een ander heeft verzocht die te vertalen, en
ook de Latijnse teksten in het Nederlands over te brengen, maar waarschijnlijk is
dit niet. In de tekst, die meer woordkennis dan begrip vereist, treft men dergelijke
blunders niet aan.
Vraagt men hoe en wanneer de vertaling in handen van een Haagse uitgever is
gekomen, dan zou men het beste kunnen onderstellen, dat Brosterhuysen in zijn
moeilijke Amersfoortse jaren (1642-'46) het manuscript heeft verkocht, hetgeen met
de tijd, waarin de uitgave zal verschenen zijn, wel goed zou overeenstemmen. Maar
zonder nader bewijsmateriaal blijft het auteurschap van Brosterhuysen onzeker.
*
Grant McColley heeft er op gewezen, dat ‘The Man in the Moone’ in het Engels,
Frans, Nederlands en Duits wel 25 uitgaven heeft beleefd. Hij noemt twee
Nederlandse edities van 1651 en 1671 te den Haag, en van 1718 te Amsterdam in
1)
het licht gegeven . Elders spreekt hij van Nederlandse uitgaven van 1651, 1666 en
2)
1710 . De tegenstrijdigheid en gedeeltelijke juistheid van deze opgaven maken het
gewenst de in Nederland verschenen edities nader te beschrijven.
Om onbekende redenen heeft Kossmann bij de eerste editie van Johannes
3)
Verhoeven het jaartal 1651 geplaatst , en daar er inderdaad een uitgave van 1651
bestaat (2e ed., Jacob Benjamin, Amsterdam), zouden er in één jaar tijds bij twee
verschillende uitgevers vertalingen zijn uitgekomen. Dit is onjuist. De Haagse editie
verscheen zonder jaarmerk vóór 1651, waarschijnlijk na 1642, het eerste jaar, waarin
volgens Kossmann een uitgave door Verhoeven werd verzorgd. Deze was sedert
1637 in den Haag

1)
2)
3)

Grant McColley, 1938 l.c., p. VII, Note 2.
Grant McColley, Modern Philology (1937) l.c., p. 48.
E.F. Kossmann. De Boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e eeuw, den Haag,
1937, i.v. Johannes Verhoeve: ‘1651. Dom. Gonsales (Godwin), L'Homme dans la lune - De
Man in de Maen’. Kossmann heeft blijkbaar de uiterst zeldzame eerste Nederlandse uitgave
niet gezien. Misschien heeft in navolging hiervan Grant McColley, 1938 l.c. in zijn Note 2 een
Franse editie van 1651 genoemd, die te Parijs en den Haag zou verschenen zijn. De eerste
Franse uitgave verscheen in 1648 te Parijs van de hand van I. Baudoin (2e ed. 1666). De
Franse editie heeft een passage betreffende het Katholieke geloof (Engelse uitgave, 1638,
p. 12) weggelaten. Zij komt in de Nederlandse editie (1e druk, blz. 11) wel voor. Een
gecombineerde uitgave is dus niet waarschijnlijk en mij niet bekend.
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gevestigd, zodat het niet is uitgesloten, dat het boekje tussen 1639 en 1642 van de
pers kwam, maar het komt mij aannemelijker voor de uitgave niet al te lang voor de
tweede druk te plaatsen. Ook een uitgever moet bij een herdruk het ijzer smeden,
als het heet is.
Het titelblad (afb. 1) van het unieke, in de Bibliothèque Nationale te Parijs
aanwezige exemplaar draagt een uitgeversmerk (een man, die een boom snoeit,
vergezeld van de spreuk ‘Non odit tamen’), dat ook door de Amsterdamse uitgever
Hendrik Laurentsz (werkzaam van 1602-1645) werd gevoerd, zij het ook in
1)
spiegelbeeld met de spreuk er onder . Vermoedelijk nam Verhoeven het merk over.
2)
Het boekje is typografisch goed verzorgd met een rijk versierde beginletter H,
die wel wat groot aandoet voor de kleine bladspiegel van het duodecimo-formaat.
Illustraties ontbreken, maar daar alle latere Nederlandse uitgaven als frontispice
een der drie Engelse gravures hebben overgenomen n.l. de voorstelling van
3)
Gonsales in zijn door ganzen getrokken vliegtuig op het ogenblik, dat hij de piek
van Teneriffe achter zich laat en koers zet naar de maan (afb. 2), is het waarschijnlijk,
dat ook de eerste uitgave op gelijke wijze geïllustreerd is geweest, maar dat de
gravure in dit exemplaar verloren is gegaan.
De tweede druk van 1651, te Amsterdam bij Jacob Benjamin uitgekomen, is een
zo getrouwe nadruk van de eerste Haagse, dat twee storende drukfouten (‘en
terdese’, lees: en enterde se, blz. 30, en ‘lesse’, lees: leste, blz. 101) mee
overgenomen zijn (blz. 36 en 103). De frontispice-gravure vertoont door
onachtzaamheid van de Nederlandse graveur fouten, die in alle latere edities zijn
terug te vinden. Ter verduidelijking kan het volgende dienen. Gonsales had om de
schok bij de start te breken aan de poten der ganzen touwen bevestigd, die door
een katrol liepen, en met een tegenwicht waren bezwaard. Vier dwarsverbindingen
en een lengteverbinding ontbreken, terwijl de bevestiging der

1)
2)
3)

Afbeelding in Bibliotheca belgica, XVIII, 2e Série, 1891. De Heer A.C. Nielson te Rotterdam
was zo vriendelijk mij hierop attent te maken.
Ik trof slechts een mispaginering (96 = 86) en twee storende drukfouten aan (zie deze blz.
regel 8 en 9 v.o.).
Het Engelse ‘engine’ wordt tweemaal met ‘tuygh’, eenmaal met ‘vlieghghetouw’ en acht maal
door ‘vliegh-tuyg(h)’ vertaald. Dit laatste is waarschijnlijk het vroegst aanwijsbare gebruik van
dit woord in onze taal.
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stuurtouwen evenmin het Engelse voorbeeld getrouw volgt (afb. 2). De uitgever van
de derde druk (1663) graveerde deze afbeelding na, en de afdruk geeft een
spiegelbeeld te zien. De verzorger van de vierde druk (1695) nam weer de gravure
van de tweede tot voorbeeld, maar voegde op de achtergrond links een scheepje
bij, en bovendien het bijschrift ‘De Man, ind / Maan / eerste Deel’. Voor de vijfde
druk (1718) is deze zelfde plaat gebruikt, die eveneens een spiegelbeeld van de
gravure der tweede editie in afdruk te zien geeft. De reeds gesignaleerde storende
drukfouten van de eerste en tweede uitgave, zijn in alle latere edities verdwenen.
Geen der uitgevers heeft de moeite genomen de tekst nog eens met de
oorspronkelijke Engelse uitgave te vergelijken. Het ontging hun, dat de eerste druk
de volgorde der werelddelen en oceanen, die Gonsales van uit zijn verheven
standpunt op de onder hem rond wentelende aarde kon waarnemen (blz. 49, 1e
Ned. druk; p. 57, 1e Engelse druk) onjuist weergeeft, een fout, die ontstaan is door
de verwisseling van twee gehele volzinnen in de eerste Nederlandse uitgave. In
tegenstelling met de eerste en tweede druk, maakt de vierde (Elias de Broecker,
1695) een typografisch onbevredigende, zelfs slordige indruk. Ik trof in het eerste
deel negen, en in het tweede deel zelfs dertien mispagineringen aan!
De beschrijvingen der vijf genoemde uitgaven, die zeldzaam of zeer zeldzaam
zijn, zullen als bijlage volgen. Er bestaat een mogelijkheid, dat er nog een uitgave
in 1700 het licht zag, maar deze is mij alleen als fiche bekend. Ook het bestaan van
een Utrechtse editie van 1652 verdient nadere bevestiging.
*
Het is merkwaardig, dat alle bekende drukken, behalve de eerste, een Vervolg
hebben gekregen, dat als Tweede Deel is bij gebonden, in de tweede druk en ook
in de derde met een eigen paginering, maar in de vierde en vijfde doorgepagineerd.
o

Het vrij dunne Eerste deel met zijn 115 bladzijden (12 ) had blijkbaar goede afzet
gevonden, en Godwin had zelf in zijn werkje een Vervolg aangekondigd. De uitgever
van de tweede Engelse editie had hiervoor in 1657 de Nuncius inanimatus (Engelse
tekst) gekozen, die reeds door Godwin in 1629 in het Latijn was gepubliceerd, en
voortborduurt op het thema der berichtgeving op lange afstand door optische en
rooksignalen. Maar hoewel Godwin

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

167
1)

ook deze nadere uiteenzetting had toegezegd , had hij voor zijn tweede deel een
2)
ander vervolg op het oog, waarover hij op vier plaatsen spreekt . Dit tweede deel
is in het Engels nooit verschenen, en waarschijnlijk door Godwin ook niet geschreven,
maar twee op winst beluste Nederlandse uitgevers hebben de hun geboden
gelegenheid niet ongebruikt gelaten er een vervolg bij te fantaseren. De
Amsterdamse uitgever Jacob Benjamin, reeds drukker van het eerste deel in 1651,
en de Haagse uitgever I.G. van Houten moeten ongeveer gelijktijdig dit plan hebben
opgevat, en aan hun concurrentiestrijd danken wij het bijna gelijktijdig verschijnen
in 1651 van twee geheel verschillende voortzettingen, die aanknopen bij Gonsales
verblijf in China na zijn behouden terugkomst op aarde. Beide vervolgdelen zijn
bewaard gebleven en gebonden met het eerste deel (2e druk, 1651). De voortzetting
door Benjamin komt in alle vier Amsterdamse drukken voor (1651, 1663, 1695,
1718, eventueel 1700), terwijl van het vervolg door Van Houten maar één exemplaar
bekend is, gebonden bij de tweede Amsterdamse editie van 1651, en aanwezig in
de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.
Van Houten schijnt Benjamin in de wedloop voor geweest te zijn door zijn tekst
te bekorten, hetgeen door een derde deel, dat echter nooit verscheen, zou worden
goed gemaakt.
Benjamin spreekt van het Rechte Eerste Deel en Rechte Tweede Deel om zich
van de Haagse falsificatie te onderscheiden. Zijn Tweede Deel door Tymon
Houthaeck gedrukt verscheen afzonderlijk na het Eerste Deel, dat van de pers van
Adriaen Roest kwam. Of Van Houten ook het Eerste Deel liet herdrukken is
onbekend. Zijn Tweede Deel had hij te Amsterdam verkrijgbaar gesteld bij de
boekverkoper Gillis Joosten in de Nieuwstraat, hetgeen voldoende verklaring geeft
voor het samenbinden met het Eerste Deel van Jacob Benjamin. Beide uitgevers
zorgden ook voor een passende illustratie. Benjamin koos hiervoor

1)

2)

De schrijver spreekt van gevleugelde boden als patrijzen en ook van rook- en lichtsignalen.
Hij stelt de uitwerking van dit laatste thema in uitzicht op blz. 22 van de 1e Engelse editie,
1638: ‘Here after I will perhaps afford a discourse for it of purpose, assuring my selfe that it
may prove exceedingly profitable unto mankind’.
In het tweede deel zouden nader beschreven worden: I. De deftigheid van het paleis van de
Prins; II. Het wedervaren op de reis naar Irdonozur en het gesprek met hem; III. Mededelingen
door zijn bewaker gedaan omtrent de regering van de Maanwereld; IV. De aard van het volk
der Chinezen en het burgerlijk bestuur van China (Eng. ed. 1638, pp. 75, 96, 101/102, en
125).
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een passage uit zijn tweede deel, waarin vermeld staat, dat Gonsales over het
Vosseneiland vliegt, waar ganzen door vossen verscheurd worden (afb. 3). De
fantasieloze Van Houten, die zich nog wel ‘Liefhebber der Nieuwigheden’ noemt,
liet Gonsales ditmaal door ooievaars getrokken naar Mercurius reizen, en wist niet
beter te doen dan de bestaande gravure na te laten graveren, die in spiegelbeeld
verschijnt met de bekende weglatingen en fouten, maar nu met ooievaars als
‘trekvogels’. De Maan moest van plaats verwisselen en ruimte maken voor Mercurius,
en het Zeegezicht werd vervangen door een Landschap (afb. 4).
Benjamin trachtte de echtheid van zijn bedenksel aan iedere twijfel te onttrekken
door zijn voorrede ook met E.M. te ondertekenen, maar plaatste bovendien een
kleine houtgravure er onder, die Gonsales moest voorstellen, met er boven ‘Dit is
het Teeken’. Het titelblad vermeldt ‘Na de Kopije van 's Gravenhage’, alsof hier
eertijds een Tweede Deel was geschreven. In zijn voorrede waarschuwt hij voor de
verschenen namaak: ‘.... maar merkende dat onze ongelegentheidt, aan andere
baatzoekige geesten, gelegentheidt heeft gegeven, om iets, van heure verzieringen,
onder den naam van onzen Eedelen Autheur, te bordt te brengen, en onder de
Liefhebbers gemeen te maken; zoo heeft het ons echter goed gedocht, een weinig,
tot gevaarschuwinge, te zeggen’. En even verder vervolgt hij: ‘Dit is altoos zeeker,
dat onzen Eedelman niet eens van die dingen (die, in het Genaamde Tweede-deel,
met veel vlags, en luttel booters, spooken) heeft gedroomt’. Hij hoopt dan ook dat
de verstandige lezer bij het ‘doorneuzelen’ zal bemerken, dat dit zijn tweede deel
‘een veel heerlikker stijl, en honderdt-maal meer wonderen, en nooit gehoorde
dingen ontdekt, dan het vernuft van d'allervernuftigste geesten, der Spanjaarden,
Brabanders, en Hollanders, in duizendt jaaren, zouden weten uit te vorschen’.
Inderdaad is de stijl, waarin dit deel werd geschreven zo verschillend van het eerste,
dat de verstandige lezer de vervalsching alleen al hierdoor moet bemerkt hebben.
In het begin van zijn tekst zet hij de reclame voor zijn product voort met de woorden:
‘Zoo breng ik hier een Paradijs vol Wellusten, en een Hel vol Rampen, een Hemel
vol Konsten, en een Afgrondt vol verwarde Doolingen te bordt’. Hij beseft wel, dat
hij hierdoor de belofte van het eerste deel geweld aandoet, en bekent dit ook openlijk
door te zeggen: ‘Hoewel het van heel andere stoffe, en hoedanigheid is,
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Afb. 2. Frontispice van het eerste deel, tweede druk, 1651. Gonsales start naar de Maan in
zijn door ganzen getrokken vliegtuig.

Afb. 3. Frontispice van het tweede deel, eerste druk, 1651. A. Gonsales vliegt over het
Vosseneiland.
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Afb. 4. Frontispice van het tweede deel, eerste druk, 1651. B. Gonsales zet koers naar
Mercurius.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

169
dan ik, in mijn Eerste-Deels-verhaal, aan mijne doorluchte Lands-lieden, die zoo
woordhoudend, als openhartig, en goedertieren zijn, heb toegezegt’.
Niet minder onwaarschijnlijk is hetgeen de Haagse uitgever Van Houten in zijn
verhaal weet op te dissen, maar hij mist tenminste de durf om de voorrede met E.M.
te ondertekenen. Eerst aan het einde van zijn Tweede Deel bindt hij de strijd aan
met zijn concurrent: ‘Maer verstaende eenighe baet-suchtige lieden, soo verde
gebracht waren, door het ghewin, 't ghene sij meenden te trecken, uyt eenige
opgeraepte verdichtselen, en de selfde uyt te gheven voor des Autheurs eygen
wercken: als mede om den Autheur niet te bekladden met kleyn verstandt, of 't
gheen hem strecken mochte tot eenigen blaem: Hebbe raedtsaem ghevonden dit
selfde als een voorlooper door den Druck gemeen te maken....’ enz.
De waardeloosheid van beide vervolgdelen is door het bovenstaande voldoende
aangetoond. Men kan het alleen betreuren, dat alle Nederlandse edities, uitgenomen
de eerste, zoals uit de beschrijving blijken zal, door deze falsificaties ontsierd worden.
Maar daar de beide vervolgdelen met Godwin's Man in the Moone niet meer gemeen
hebben dan de band, waarin zij gezamelijk gebonden zijn, zal ik hun beschrijving
vooraf laten gaan, en ze later kortheidshalve bij de beschrijving van de edities van
het Eerste Deel als A en B vermelden.

A
Eerste druk (gebonden bij de tweede druk van de Man in de Maan, 1651)
HET / Rechte Tweede Deel / VAN DE / MAN in de MAAN. / Dat is: / Een
volkoome verhaal van / de wonderlikke Reizen, in ver- / scheide
onbekende Gewe / sten, gedaan door den / spoedigen Bode / DOMINGO
GONZALES. / Gedruckt t'Amsterdam, / Voor Jacob Benjamin, /
Boekverkooper, op de hoek van / de Raamsteeg, 1651. / Na de Kopije
van 's Gravenhage.
o

(12 ; blz. I-VIII + 13-167. - Blz. 167: t'Amsterdam, / Gedruckt bij TYMON
HOUTHAECK, / op de hoeck van de Nieuwe- / zijds Kolck. - Voorrede
ondertekend met E.M. Hieronder: ‘Dit is het Teeken’ en een kleine
houtgravure, voorstellend Gonsales. - Frontispice: Kopergravure van
Gonsales vliegend over het Vosseneiland met rechts: 't Rechte tweede/
deel vande man / inde Maen (afb. 3). Twee tekstafbeeldingen.)
Univ. Bibl. Amsterdam.

Tweede druk (geb. bij derde druk, 1663)
Titel als eerste druk. Michiel de Groot, Amsterdam. Zonder jaartal.
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o

(12 ; blz. I-VIII + 13-167. - Onder Voorrede: E.M., Dit is het Teeken en
portret Gonsales. Frontispice spiegelbeeld eerste druk, 1651. Zelfde
tekstafbeeldingen.)
Univ. Bibl. Leiden.

Derde druk (geb. bij de vierde druk, 1695)
DE / MAN / INDE / MAAN. / OF / Een verhaal van de wonderlijke / Reizen,
in verscheide onbe- / kende Gewesten. Door / DOMINGO GONZALES,
/ De spoedige Bode. / Tweede Deel.
o

(12 ; blz. I-V + 118-237. - Onder Voorrede: E.M., Dit is het Teeken en
portret Gonsales. Frontispice spiegelbeeld eerste druk, 1651 met links:
De Man / inde / Maa / tweede Deel. Zelfde tekstafbeeldingen.)
Univ. Bibl. Amsterdam; Kon. Bibl. den Haag (2 ex.).

Vierde druk (geb. bij de vijfde druk, 1718, en volgens fiche: vijfde druk, 1700)
Zelfde titel als derde druk. Philip Verbeek. Amsterdam, 1718; (zelfde
uitgever, 1700).
o

(12 ; blz. I-V + 118-237. - Onder Voorrede: E.M., Dit is het Teeken en
portret Gonsales. Frontispice spiegelbeeld eerste druk, 1651 met links:
De Man / inde / Maa / tweede Deel. Zelfde tekstafbeeldingen.)
Univ. Bibl. Leiden.

B
Eerste druk (geb. bij de tweede druk van de Man in de Maan, 1651)
Het tweede Deel / Van de / MAN in de MAEN: / Ofte een kort Verhael,
van een / Reyse, ghedaen in de Planeet / Marcurio. / Door / DOMINGO
GONZALES. / In 's GRAVENHAGE, / Gedruckt voor I.G. van Houten, /
Liefhebber der Nieuwigheden. En men vindt-/ se te koop tot Amsterdam
bij GILLIS / JOOSTEN, Boeck-verkooper / in de Nieuwe-straet, 1651.
o

(12 ; blz. I-IV + 9-94. - Frontispice: Kopergravure, voorstellend
Gonsales'vlucht naar Mercurius, afb. 4.)
Univ. Bibl. Utrecht.
W.H. VAN SETERS.
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Bijlage
Beschrijving der Nederlandse uitgaven van ‘DE MAN in de MAAN’.

Eerste druk
DE / MAN inde MAEN. / Ofte / Een Verhael van een Reyse / derwaerts, / Gedaen
/ Door DOMINGO GONZALES, / de spoedige Bode. / Gedruckt in 's Graven-hage,
/ Voor JOHANNES VERHOEVEN, / Boeck-verkooper.
o

(12 ; blz. I-IV + 1-115. - Zonder jaartal en gravure)
Bibl. Nat. Parijs.

Tweede druk
Het rechte eerste Deel, / Van de / MAN inde MAAN, / Ofte / Een Verhael van een /
Reyse derwaerts, / Gedaen / Door DOMINGO GONZALES / De spoedige Bode. /
Den Tweeden Druck./ Gedruckt t'Amsterdam / Voor JACOB BENJAMIN,
Boeck-verkooper op de hoeck / van de Raemsteeg. 1651.
o

(12 ; blz. I-IV + 9-115. - Blz. 115 vo: t'Amsterdam, / Gedruckt bij Adriaen
Roest, / woonende op de Zee-Dyck, bij de / Water-poorts-Steegh, in de
Wijn-Stock, 1651. Voorrede ondertekend: E.M. Frontispice: kopergravure,
voorstellend Gonsales' vlucht naar de Maan, afb. 2)
Univ. Bibl. Amsterdam. Geb. met A. (eigen paginering).
Univ. Bibl. Utrecht. Geb. met B. (eigen paginering).

Derde druk
HET / Rechte Eerste Deel / VAN DE / MAN in de MAAN, / OFTE / Een Verhael van
een Reyse / derwaerts, / Gedaen door den spoedigen Bode / DOMINGO
GONZALES. / Den Laetsten Druck. / T'AMSTERDAM, / Bij MICHIEL de GROOT,
Boek- / Verkooper, op den Nieuwendyck, / in den grooten Bibel. / 1663.
o

(12 ; blz. I-IV + 9-115. - Voorrede ondertekend: E.M. Frontispice:
kopergravure, spiegelbeeld van ed. 1651)
Univ. Bibl. Leiden. Eig. My. d. Ned. Letterkunde. Geb. met A. (eigen
paginering).

Vierde druk
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De / MAN / Inde / MAAN, / of / Een Verhael van een / Reyse derwaerts, / Gedaan
door / DOMINGO GONZALES / De Spoedige Bode. / EERSTE DEEL / Dese vierde
Druk van veel fouten verbeterd. / Tot AMSTERDAM./ By ELIAS de BROECKER,
Boekverko-/ per in de Angeniete-straat over de Lombert, 1695.
o

(12 ; blz. I-IV + 9-108. - Voorrede ondertekend: E.M. Frontispice:
kopergravure, spiegelbeeld van ed. 1651, op nieuw gegraveerd met
bijvoegingen: scheepje links en bijschrift links: De Man, ind / Maan / eerste
Deel)
Univ. Bibl. Amsterdam. Geb. met A. (doorgepagineerd).
Kon. Bibl. den Haag. Geb. met A. (doorgepagineerd).
Twee exemplaren, waarvan een: Ex Bibl. F.G. Waller, 1933 (mod. perk).
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Vijfde druk
DE / MAN / Inde / MAAN, / OF / Een Verhaal van een/ Reyse derwaerts, / Gedaan
door / DOMINGO GONZALES, / De spoedige Bode. / EERSTE DEEL./ Dese vijfde
Druk van veel fouten verbeterd./ Tot AMSTERDAM, / By FILIP VERBEEK,
Boekverkoo- / per, woonende op de Nieuwendijk, / tusschen de twee
Haarlemmerslui-/ sen, in de Luterse Bybel. 1718.
o

(12 ; blz. I-IV + 9-108. - Voorrede ondertekend: E.M. Frontispice: de zelfde
kopergravure als 4e ed. 1695)
Univ. Bibl. Leiden. Eig. My. d. Ned. Letterkunde. Geb. met A.
(doorgepagineerd). N.B. In dit exemplaar zijn nog drie werkjes van geheel
andere aard bijgebonden.
Niet te controleren uitgaven:
Volgens een fiche, aanwezig in de collectie van de Bibl. der Ver. ter bevordering
van de belangen des Boekhandels, zou er in 1700 nog een vijfde druk bij Verbeek
te Amsterdam verschenen zijn onder de titel:
De MAN in de MAAN, of een omstandig verhaal van een seldzame reyze
derwaarts, gedaan door DOMINGO GONZALES, de spoedige boode. 5e
druk. Amsterdam, Ph. Verbeek; 1700. 2 dln in 1 bnd. met twee frontispices.
o

12 . Doorgepagineerd. De beide voorredens zijn onderteekend E.M. (Dit betekent, dat bijgebonden is geweest: A.)
Volgens Bibliotheca Zuylichemiana, Leiden, 26 Sept. 1701, moet Constantijn
Huygens Jr. in het bezit zijn geweest van:
‘De MAN in de MAAN oft een verhaal van een Reyse derwaarts. Utrecht,
o

1652. 2 Delen. 12 ’. (Cat. blz. 131, No 783).
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Een Latijnse broederschapsbrief, in de Nederlanden gedrukt (1515
of 1516)
Uit onze oude archieven zijn mij al herhaaldelijk goede gaven in de schoot gevallen.
Kort nadat Mr. B. van 't Hoff me had gewezen op een onbekende uitgave van de
Moderacie vanden stapele van Dordrecht in het Algemeen Rijksarchief - waarvan
1)
ik hier met een enkel woord melding heb gemaakt , terwijl de beschrijving dankbaar
is geboekt voor een toekomstig deel III.11 van onze Nederlandsche Bibliographie
- vroeg de heer J. Fox, chartermeester aan hetzelfde Archief, mijn aandacht voor
een haast nog groter zeldzaamheid, een plano-druk, aldaar door hem aangetroffen.
Het is een gedrukte broederschapsbrief, uitgereikt door Volker(us), prior van het
Cisterciënser klooster Maria in Bethleem te Wateringen, van het jaar 1515 of 1516.
Opzettelijk bezig ik hier de term broederschapsbrief of litterae confraternitatis, in die
dagen, gelijk ik van pater Dr. Bon. Kruitwagen mocht vernemen - met wie ik de
inhoud, zeer tot mijn voordeel, heb besproken, - de meest gebruikelijke, terwijl de
naam filiatie- of affiliatiebrief (litterae filiationis sive affiliationis), die het document
o.a. op het Alg. Rijksarchief draagt, van later tijd schijnt te dateren.
2)
Het bewaarde exemplaar is uitgereikt aan zekere Nicolaes Petersz. en zijn
huisvrouw Cornelia Aernoldsdochter, van beroep tynctores. Dat zijn dus ververs
geweest. Man en vrouw beide? En van wat? Van laken? linnen? leer? Of gewone
huisververs, thans deftiger schilders geheten? Bij hun namen, met de pen ingevuld,
wordt geen woonplaats genoemd, maar wel is de datum aan het slot in handschrift
aangevuld tot 23 Maart 1517. Dit is zo gedaan, dat moeilijk valt uit te maken, of in
de druk

1)
2)

Zie dit tijdschrift XXXI. 28, noot 2.
Alg. Rijksarchief IIIe afd. Charters afk. v.d. Oud-Bissch. Clerezij, doos XV, 's-Gravenhage no.
13.
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oorspronkelijk heeft gestaan M.CCCCC.xv. dan wel M.CCCCC.xvi, al komt het
eerste me waarschijnlijker voor. Na lang kijken en turen meen ik n.l. aan de
onderzijde van de i een oorspronkelijke gedrukte punt te ontdekken, waarover dan
deze i zou geschreven zijn en ook inspectie van de keerzijde heeft me tot hetzelfde
vermoeden gebracht. Maar voor een definitieve uitspraak geef ik mijn mening
geenszins. Het blijft een twijfelachtig geval, misschien alleen op te lossen door
ultraviolette stralen.
Vroege gedrukte broederschapsbrieven zijn zeldzaam. In mijn hele tijdvak, dus
1)
van 1500-1540, is dit de tweede van Nederlandse oorsprong , die me onder ogen
is gekomen, terwijl ik er hier te lande vóór 1500 slechts één ken, uitgaande van de
Dominicanen te Zwolle, waarvan het unieke exemplaar wordt bewaard in het
Kampense Gemeentearchief. Het is indertijd door Campbell in zijn Annales onder
no. 831 beschreven, i.v. Gherardus de Lochem als Concessio participationis omnium
bonorum que Dom. Ihesus Christus fieri dederit per fratres sororesque ordinis fratrum
Predicatorum (Zwolle, Peter Os van Breda), 1485. Deze titel bij Campbell is heel
wat correcter dan wat de Einblattdrucke ervan hebben gemaakt ‘Ablassbrief zum
2)
besten der Bruderschaft des Predigerordens in Zwolle’ , want van aflaatbrieven
3)
hebben dergelijke Litterae niets . Wie zich de moeite wil getroosten bijgevoegde
reproductie van het document te ontcijferen of, misschien liever, mijn vertaling ervan
te lezen - zie de Bijlage - zal daar onmiddellijk van overtuigd zijn. Het is een brief,
waarbij personen, die zich op de een of andere wijze bizonder verdienstelijk hadden
gemaakt ten opzichte van het klooster, gerechtigd werden tot alle geestelijke vruchten
van de gehele orde, verworven dank zij vasten, aalmoezen geven, gebeden, enz.
Dit was een aanzienlijk getal, want, naar onze brief vermeldt, bestonden er 3200
Cisterciënser kloosters, waarin naar schatting ieder jaar 80.000 missen opgedragen
werden en 30.000 koorgebeden uitge-

1)

2)
3)

De eerste, uitgaande van de Minderbroederorde, in soberder bewoordingen gesteld en te
Deventer gedrukt, c. 1508, is beschreven NK. 3802. Zie over broederschapsbrieven der
Minderbroeders het opstel van p. Hugolinus Lippens, De litteris confraternitatis apud Fr.
Minores ab ordinis initio ad annum usque 1517 in Archivum francisc. historicum XXXII (Clar.
Aq. 1939), 49-88.
Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Ein bibliographisches Verzeichnis herausgeg. von der
Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Halle a. S. 1914), Nr. 664.
Zie daarover ook Kruitwagen in zijn opstel De Dominicanen te Zwolle in De Maasbode van
10 April 1927.
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sproken werden. Deelachtig dus gemaakt aan de geestelijke baten en geheel
gelijkgesteld met de ordeleden en na hun dood, als dezen, herdacht in missen en
gebeden. Daardoor verkregen zij kwijtschelding van niet minder dan 7000 dagelijkse
zonden en van 66 doodzonden, een getal, waarvoor ze anders zeven jaren boete
zouden moeten doen in het huidig leven of in het hiernamaals.
Van deze brief, door het klooster te Wateringen verleend, wordt reeds melding
1)
gemaakt door Van Heussen , al is het dan met de drukfout 1416 voor 1516, en het
komt me waarschijnlijk voor, dat hij hetzelfde exemplaar, nu in het Alg. Rijksarchief
bewaard en afkomstig van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij, in handen heeft gehad.
Thans tot slot de grote vraag voor de bibliograaf: waar zijn de Litterae
confraternitatis gedrukt? Ik stel in dit geval de vraag met enige tegenzin, want
ondanks lang zwoegen en vergelijken en gissen is het me nog niet gelukt daarop
een positief antwoord te geven. En ik kan me niet ontveinzen, dat een dergelijk
pover resultaat na mijn jarenlange omgang met begin 16e eeuwse drukken een
teleurstelling is geweest.
75

De oorzaak ligt hem hierin, dat de brief gedrukt is in de Lettersnijdertype M /98,
de type die, naar ik meen, wel de meest gebruikte is in Nederlandse
post-incunabelen. Soms slaagt men er dan in door enkele afwijkende détails, als
een I met 3 in plaats van de meer gewone 2 tanden of enige scheef hangende
letters, de ongenoemde drukker op te sporen. Maar in dit geval zijn de karakteristieke
kenmerken van de type zo algemeen, dat men ze ternauwernood als bizonderheden
kan vermelden. Wel is dat natuurlijk de zeer mooie initiaal N, voorstelling van Maria
met het kind Jezus en vóór haar een geknielde heilige, waarschijnlijk de stichter der
Cisterciënser orde, Bernard van Clairvaux. Een initiaal echter, die ik nog nooit in
een andere druk heb aangetroffen en die dus al evenmin een aanknopingspunt
bood. Dat deze sierletter in ons exemplaar sterk gekleurd is, komt de reproductie
ervan niet ten goede.
Ziehier dan enkele der niet zeer bizondere eigenaardigheden, die de type te
bieden heeft. Als ligaturen komen voor ff (rr. 5, 6, 12, 15 en 17), ss (rr. 7, 11, 14 en
15) en st (rr. 1, 2, 6, 7, 9 en 11);

1)

H.F.V.(an) H.(eussen), Historia episcopatuum foederati Belgii, etc. I (Lugd. i. Bat. 1719), 422.
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verbonden tot één teken; bij wijze van punt op de i een dun, schuin streepje; divies
9

dubbel en fijn; teken met vrij lange staart. Ook zijn gebruikt twee lombarden, D en
M, c. 4½ mM hoog.
Om latere onderzoekers onnodig werk te besparen volgt thans een verslag van
mijn pogingen ter identificatie van de type. Het ligt enigszins voor de hand, dat het
Wateringse klooster zich voor zijn drukwerk gewend zal hebben tot een drukker uit
de naaste omgeving: Delft, Den Haag, Gouda, Leiden, Den Hem bij Schoonhoven.
Of soms Utrecht, de zetel van het bisdom, waartoe het behoorde? Uitvoerige, om
niet te zeggen peuterige vergelijkingen wezen uit, dat er van de drukkers in deze
plaatsen dadelijk verscheiden afvallen. Zo C.H. Lettersnijder te Delft, de Regulieren
in Den Hem en Jan Berntsz. te Utrecht, die in de verwante type geen verbonden
teken , maar q ʒ gebruikten, terwijl bij Berntsz. bovendien de i niet het genoemde
streepje, maar een gewone punt heeft. Van Jan Seversz. in Leiden beschik ik over
geen Latijnse tekst als vergelijkingsmateriaal en dus kan de niet als criterium
dienen, doch het gehele aspect van zijn Lettersnijdertype is zwaarder dan in onze
brief. Blijven nog over in de buurt van Wateringen de Collaciebroeders te Gouda,
die, voor zover mij bekend is, deze type niet gebruikt hebben, en in dezelfde stad
Allaerdus Gauter. Deze laatste heeft wel soms hetzelfde teken voor , maar
daarnaast ook q ʒ; op de i zowel een streepje als een gewone punt. Een dubbel
divies. Mijn indruk is, dat de type bij Gauter, in een zijner hoogst zeldzame drukken
(NK. 871), een iets massiever constructie vertoont.
En dan belanden wij ten slotte bij Hugo Jansz. van Woerden, die zwerfvogel onder
de drukkers. Reeds vóór 1500 werkzaam te Leiden, is hij in 1506 verhuisd naar
Amsterdam en werkte er vermoedelijk tot c. 1510. Dan raken we zijn spoor enige
jaren bijster, tot er in 1517 een Delftse druk van hem verschijnt. Van 1518 af is hij
in Den Haag gevestigd en geeft er enkele boeken uit. Nu stemt de type van onze
brief volkomen overeen, tot in alle gesignaleerde bizonderheden, met de reproductie
in Nijhoff's Art typographique, Leiden, Hugo Jansz. van Woerden III.8 van Bonifacius
IX, etc., Indulgentiae plenariae ecclesiae Haerlemensis a pena et culpa (1504 beter:
1505), in onze Ned. Bibliographie onder no. 471 beschreven. Echter wil ik niet
verzwijgen, dat me onze toeschrijving van deze druk aan Hugo Jansz. van Woerden,
waarin wij Moes navolgden, niet meer absoluut
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verantwoord voorkomt en met p. Kruitwagen zou ik willen vragen: ‘En is de druk wel
van Hugo Janszoon te Leiden?’ Toch luidt dan Kruitwagen's conclusie, dat we de
druk maar bij deze moeten ‘laten’, ‘zoolang hij de eenige is, die hier op een
1)
eenigszins positieven grond als drukker in aanmerking komt’ . Dat is stellig
aanvaardbaar. Maar met dat al zou ik toch nooit, uitsluitend op grond van volkomen
overeenstemming met de Indulgentiae, een andere druk, in casu onze Litterae
confraternitatis, aan Hugo Jansz. willen toeschrijven. En aangezien er overigens bij
zijn productie geen Latijnse uitgaven voorkomen, zijn vergelijkingen met het Latijnse
9

afkortingsteken niet mogelijk. Wel met (voor us) te vinden in een zijner Ned.
2)
uitgaven en geheel gelijk aan dat in de Litterae confraternitatis . De bizonderheden
van de type in zijn Nederlandse teksten stemmen ondertussen overeen met de
onze, te weten de ligaturen ff, ss, st, het divies, de streep op de i, hoewel tevens
een enkel divies en een i met punt gebruikt zijn. Het gehele aspect van de type
maakt een identieke indruk. De beide lombarden, trouwens zeer algemeen, heeft
hij ook (o.a. in NK. 922).
Mijn voorlopige, hypervoorzichtige conclusie is, dat het misschien een druk van
Hugo Jansz. is. Tegelijk zou dan moeten worden aangenomen, dat deze reeds in
1515 of 1516 te Delft werkzaam was. Een groot bezwaar is dat niet. Al vinden we
3)
hem te Amsterdam voor het laatst vermeld op 12 September 1510 , we kunnen
toch niet aannemen, dat hij van c. 1511 tot 1517 zijn dagen in ledigheid heeft
doorgebracht.
Terwijl dus van de drukkers uit de omgeving van Wateringen Hugo Jansz.
waarschijnlijk het meest in aanmerking komt, zou het, gezien de nauwe banden,
die het klooster te Wateringen verenigden met de Cisterciënser abdij van S. Salvator
4)
in Antwerpen , ook denkbaar zijn, dat de Wateringers hun Litterae confraternitatis
in die stad hadden laten drukken. In dat geval echter wordt het aantal candidaten
voor dit drukkersproduct zo groot, dat ik me liever niet aan verdere vermoedens
waag.
Voor wie hecht aan watermerken als identificatiemiddel -

1)
2)
3)
4)

Zie dit tijdschrift XV. 296; ald. ook over de verbetering van het jaartal 1504 in 1505.
Zie Nijhoff, L'Art typographique I La Haye, Hugo Jansz. v. W. II. 7.
Zie Moes, De Amst. boekdrukkers, enz. I, p. 26.
Zie V.(an) H.(eussen), o.c., p. 422.
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zelf heb ik op deze wijze bij post-incunabelen nog nooit enig resultaat bereikt, voor
zover ik me herinner - voeg ik hier nog aan toe, dat op het bewaarde blad geen
watermerk voorkomt.
Voor gissingen omtrent de afkomst van deze brief blijft de deur dus open staan.
Gedachtig aan de raad van wijlen Wouter Nijhoff, van niet-geïdentificeerde drukken
zo mogelijk reproducties te publiceren, voeg ik er hier een aan toe, benevens mijn
vrije vertaling van de tekst als Bijlage. Het unieke stuk, merkwaardig door zijn inhoud
en door zijn nog onzekere afkomst, verdient dat ten volle.
's-Grav., Mei 1952.
M.E. KRONENBERG.

Bijlage

Vertaling.
Wij, broeder Volker, prior van het klooster der gelukzalige Maria in Bethleem te
Wateringen bij 's-Gravenhage van de orde der Cisterciënsers in het bisdom Utrecht,
wensen toe aan.........., die ons liefhebben in Christus, de genade en gunst van de
H. Geest bij het verloop van hun leven hier op aarde. Ofschoon wij volgens de
goddelijke wet aan een ieder gemeenlijk wederkerige liefde verschuldigd zijn, menen
wij toch deze liefde in het bizonder verplicht te zijn aan degenen, die door duidelijke
bewijzen ons hun warmere gevoelens van toegenegenheid en vroomheid hebben
bewezen. Daarom, na wel overwogen te hebben de devote gezindheid, die gij, naar
wij vernemen voor onze orde koestert en tegemoet komend aan uw godvruchtig
verzoek, verbinden wij u met onze volle instemming aan de weldaden van onze
broederschap en verlenen u door middel van deze brief volledige deelgenootschap
aan de geestelijke baten der kloosters van de gehele Cisterciënser orde, gelijk deze
namelijk plegen te worden verworven in missen, gebeden voor de afgestorvenen,
vasten, aalmoezen, zelftucht, dagelijks koorgebed en andere gebeden, gastvrijheid
en verdere werken, gode welgevallig. Dit alles in onze orde, die met haar 3200
kloosters van monniken en nonnen, waar naar schatting jaarlijks 80.000 missen
opgedragen en 30.000 koorgebeden gebeden worden, en die nu voortaan, dank zij
Godes genade, ook u zullen ten goede komen, zowel bij uw leven als na uw
overlijden. Dus, wanneer uw dood, die de Almachtige u gelukkig en zalig moge
schenken, aan ons kapittel zal worden aangekondigd, dan zal u absolutie worden
verleend gelijk aan een der onzen en wij zullen bevelen voor u hetzelfde te verrichten,
als wij voor onze geliefde ordebroeders plegen te doen. En in alle missen en
gebeden, die wij elk jaar gewoon zijn op te dragen voor de levende en dode broeders
en zusters, deelt gij dan gelijkelijk. En dank zij die genoemde gunsten zult gij namens
22 pausen van onze orde de kwijtschelding verkrijgen van 7000 dagelijkse zonden
en van 66 hoofdzonden, waarvoor anders op aarde of in het hiernamaals zeven
jaren boete zou moeten worden gedaan. Gegeven onder het zegel van ons ambt
als prior. In het jaar ons Heren M.CCCCC.XV(I?).
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Volkerus, prior b. Marie de Bethlem in Wateringia, Litterae confraternitatis datae a 1515
(sive 1516?). (verkleind)
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Opmerkingen bij een illustratie in Winkler Prins
(Deel IV, Art. Boek)
Om belangstellenden in de illustraties bij het artikel Boek van de Winkler Prins
Encyclopaedie, 6e uitgave, deel IV (Amst.-Brussel 1949) de last te besparen, die
één daarvan Dr. C.C. de Bruin - en anderen, door hem geraadpleegd - heeft bezorgd,
lijkt het me niet ondienstig hier iets over deze moeilijkheid te verhalen.
Het betreft de afbeelding naast p. 419, onderaan. Twee bladzijden van een
Middelnederlandse tekst, met de paginering 26 en 27, zijn er gereproduceerd, gezet
in een soort Lettersnijder-type, op sterk verkleinde schaal. Daaronder staat:
Nederduits lettertype, voor het eerst gebruikt door de Collatiebroeders te
Gouda in 1496. Afkomstig van Cornelis Henricx.
Dit onderschrift raakt kant noch wal. Om te beginnen is het niet denkbaar, dat een
type, in 1496 gebruikt, ontworpen zou zijn door Cornelis Henricx, anders gezegd
Cornelis Henricz. Lettersnijder, de Delftse drukker, die van 1516-c. 1534 heeft
gewerkt. Dan zou diens vader Henric Pietersoon Lettersnijder, van 1496-1511
werkzaam in Antwerpen, Rotterdam en Delft, als ontwerper in aanmerking komen.
Verder is het wel altijd een hachelijk ondernemen een lettertype, die niet op schaal
en, gelijk hier, extra klein is afgebeeld, te gaan determineren, te meer, indien de
oorspronkelijke maat zelfs niet wordt aangegeven. Doch, gewapend met een
vergrootglas, ontdekt men al gauw, dat deze letter nooit ofte nimmer door de Goudse
Collaciebroeders is gebruikt. Hun enigszins verwante type 2, om het in
75

Haeblerterminologie uit te drukken, heeft niet als de afgebeelde een M , maar een
72

M

en bovendien verschilt hun A, zonder de beide dwarsstreepjes links, ervan.
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Terwijl ondertussen de fouten in dit onderschrift door ieder kenner van vroege
drukken zonder veel moeite vallen aan te wijzen, legt de Winkler Prins ons met deze
afbeelding een probleem voor, dat gecompliceerder bleek te zijn. Immers, al rept
het onderschrift er niet van, men is geneigd en gerechtigd aan te nemen, dat het
facsimile, evenals de overige met het hoofd Boek, bladzijden uit een bestaand boek
weergeeft. Indien het alleen om de lettertype zou gaan, behoorde het niet hier, maar
bij het artikel Lettertype thuis.
Van bizonder belang was dit probleem geworden voor Dr. C.C. de Bruin sinds hij
had ontdekt, dat de afgebeelde tekst een fragment bevat van het Middelnederlandse
1)
Leven van Jezus. Vertrouwd met het onderwerp als weinigen , hoopte hij door het
facsimile op het spoor te zijn gekomen van een hem onbekende incunabel of
post-incunabel, genoemd werk inhoudende. Want behalve enige handschriften,
waarvan het Luikse en het Stuttgartse de belangrijkste zijn, waren hem tot heden
slechts de drie veel latere uitgaven van het Middelnederlandse prozaverhaal bekend.
Dat zijn die van G.J. Meijer (Gron. 1835), van J. Bergsma (Gron. 1895-'98) en de
standaardeditie van D. Plooy en C.A. Phillips, gepubliceerd in de Verhandelingen
der Kon. Akademie v. Wetenschappen, afd. Letterkunde (N.R. XXXI, Amst.
1929-1935; nog niet voltooid).
Toen al zijn nasporingen naar het onbekende origineel van het facsimile voorlopig
geen resultaat opleverden, richtte de heer De Bruin zich tot degeen, die
verantwoordelijk was voor de illustraties bij het artikel Boek in Winkler Prins. Het
antwoord, dat hij ontving, bracht hem echter geen stap verder. De verantwoordelijke
persoon wist zich niet meer te herinneren, welke incunabel, post-incunabel of
facsimile-druk als voorbeeld had gediend.
In dit vrij wanhopige stadium, toen een ijzeren gordijn scheen neergevallen te
zijn, heeft de heer De Bruin, die toch achter de waarheid wenste te komen, zich tot
anderen en zo ook tot mij gewend. Dergelijke puzzles boeien me en het onderwerp
had dadelijk mijn warme belangstelling. Vooral daar ik op het eerste gezicht vrijwel
de zekerheid verkreeg, dat het bewuste facsimile, met zijn gebrekkig onderschrift,
geenszins een echte vroege druk, maar slechts een namaaksel weergeeft. De initiaal
I, meer nog de ongemotiveerde paginering met de cijfers 26 en 27, gezet op een

1)

Zie zijn Middelned. vertalingen van het N. Testament (Gron.-Bat. 1935), 146 vv.
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plaats, waar men ze in een incunabel of post-incunabel niet zou verwachten, en
mede de zielloze regelmaat en gladheid van 't geheel wekten mijn argwaan op.
Waren dit ten slotte slechts indrukken, meer op intuïtie dan op bewijzen berustend,
een vergelijking van de twee gereproduceerde bladzijden tekst - het vergrootglas
in de hand - met de drie genoemde edities van het Leven van Jezus leidde tot
verrassende en tastbaarder resultaten. Want wat bleek? Het afgebeelde fragment
stemt vrijwel woordelijk overeen met de ‘philologisch onbetrouwbare uitgave’ van
het Luikse handschrift door Meijer (1835), gelijk ze in de Bouwstoffen van het
Middelnederlandsche Woordenboek (no. 862) wordt genoemd. Overal waar Meijer's
editie verschilt van de twee latere en betere, vindt men in het Winkler Prins-facsimile
dezelfde afwijkingen. Treffend is b.v. op de 2e bladzijde in regel 26: ‘si oculos tuus
scandalizat te’. Bij Meijer (op p. 3), waar het natuurlijk een drukfout is, eveneens
het onjuiste ‘oculos’. Het handschrift heeft: ocl's. Op blz. 2, regel 14 heeft het
facsimile, evenals Meijer (op p. 2): ‘wilen de heilighen’, terwijl beide andere edities
‘willen de heilegen’ lezen. Ik zou nog heel wat meer soortgelijks kunnen vermelden.
Mij was het een duidelijke aanwijzing, dat we de illusie van een onbekende 15e of
16e eeuwse uitgave als prototype van het facsimile verder gerust kunnen laten
varen. Een dergelijke letterlijke overeenstemming van een vroege druk met de
gebrekkige editie van 1835, die regelrecht aan het Luikse hs. is ontleend, zou vrijwel
ondenkbaar zijn.
Uit latere correspondentie bleek me, dat ook de heer De Bruin in die dagen een
vergelijkend onderzoek van de tekst met de drie bekende latere edities had ingesteld
en tot dezelfde conclusie omtrent het origineel van het facsimile was gekomen. En
natuurlijk is zijn belangstelling in het duistere geval sterk verminderd, toen de hoop,
een onbekende vroege druk van het Leven van Jezus te vinden, in rook was
vervlogen. Maar ik van mijn kant, eenmaal op de letterjacht, had geen rust, eer ik
het origineel van het vermaledeide facsimile had opgespoord.
Mijn vermoedens gingen in de richting van de firma Enschedé, die, in 't bezit van
wat oude lettertypen, daar meer dan eens kunstiglijk imitatie-antieke zetsels mee
heeft geconstrueerd. Men kan er b.v. vinden in Ch. Enschedé's Fonderies de
o

caractères (a 1908). Daar en elders trof ik ons speciale zetsel, met het Leven van
Jezus, echter niet aan.
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Al was het onbevredigende antwoord, waarmede de heer De Bruin in het riet werd
gestuurd, niet bepaald aanmoedigend, toch waagde ik ook nog een poging bij de
uitgevers van de Winkler Prins. Want is het aannemelijk, dat iemand in 1952 reeds
niet meer zou weten, wat hij in 1949 heeft laten reproduceren? Mijn vraag,
diplomatiek ingekleed, zonder van De Bruin's mislukking te reppen, had gelukkig
meer succes dan de zijne. Na verloop van enige weken meldde Elsevier's Uitgevers
Maatschappij mij hoogst welwillend, dat ‘de bedoelde pagina is uit Proef van
Nederduitse letters, ons verstrekt door de firma Enschedé & Zoon’.
En zo was dan eindelijk het raadsel opgelost. Want inderdaad vindt men in de
Proef van Nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw. - Collection
typographique Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem, 1925 op de pagina's 26-27 het
origineel, nu in zijn volle grootheid, waarvan bij Winkler Prins de sterk verkleinde
reproductie is gegeven. Ook het minder gelukkige onderschrift over de lettertype
en de Collaciebroeders is daaraan ontleend, hoewel bij Enschedé op p. 32 de type
met iets minder zekerheid, doch slechts als ‘waarschijnlijk gemaakt door Cornelis
Henricx’ wordt gekarakteriseerd.
Ofschoon het niet bepaald mijn taak is een Proef van Enschedé, daterend van
1925, te corrigeren, de opmerking, dat deze lettertype, zover mijn kennis reikt, wel
niet uit de 15e eeuw zal stammen, kan ik moeilijk voor me houden. Is ze in de Proef
met enige interlinie gezet? In ieder geval wijkt ze af van de zeer algemene
Lettersnijder-type in de vorm van verscheiden hoofdletters. Zie b.v. A, B, H, I.
Verwante of gelijke typen, maar dan kleiner van maat, ken ik in de 16e eeuw o.a.
bij Doen Pietersz. te Amsterdam en bij Jan Seversz. te Leiden; in de 15e eeuw bij
geen enkele Nederlandse drukker.
Dit is ondertussen een bijzaak. Hoofddoel van mijn betoog blijft, dat het op zijn
zachtst gezegd niet goed is geweest in de Winkler Prins bij het artikel Boek de
reproductie van een quasi antiek zetsel en nog wel zonder behoorlijk onderschrift
te geven. Ze is daar volkomen misplaatst. Men kan slechts de hoop uitspreken, dat
een zevende editie van Winkler Prins dit onding door iets beters zal vervangen. En
mocht men daar soms hardnekkig blijven hangen aan de huidige afbeelding, dan
als eerste eis een beter en volledig onderschrift. Dat zou b.v. aldus kunnen luiden:
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Fragment van het Middelnederlandse Leven van Jezus. Verkleind facsimile
van p. 26-27 uit Enschedé's Proef van Nederduitsche letters.... uit de
XVde eeuw (Haarl. 1925). Blijkbaar door Enschedé ontleend aan de
uitgave van G.J. Meijer (Gron. 1835).
Op die manier verkoopt men tenminste geen knollen voor citroenen en bespaart
ernstige onderzoekers als Dr. De Bruin veel tijd en moeite.
's-Gravenhage, Dec. 1952.
M.E. KRONENBERG.
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Boekbespreking
Pater Dalmatius van Heel O.F.M., Incunabelen berustende in de Goudse
Librye. Gouda, 1952. Gestencilde uitgave van 50 blzz. - Prijs: fl. 1.50.
Het is goed, dat het bezit aan incunabelen van de Goudse Librye thans door Pater
Van Heel's publicatie in wijder kring bekend is geworden. Toch vraagt men zich
even af, of het inderdaad nodig was van deze boeken na Hain, de Gesamtkatalog
der Wiegendrucke, Campbell en andere catalogi opnieuw soortgelijke gedetailleerde
tekstbeschrijvingen te geven en of een verwijzing naar de voorgangers niet ruim
voldoende was geweest. Ook zou men iets meer strakheid in de methode gewenst
hebben. De ene keer wordt de G.W. geciteerd, andere keren - b.v. bij de nos. I en
XXII - weer niet; evenzo de Catalogus Meerman II. Voullième (lees: Voulliéme) staat
bij IV (p. 5) blijkbaar voor diens catalogus der Berlijnse incunabelen, in VII (p. 9) en
XXIII (p. 34) daarentegen voor diens Buchdruck Kölns. Op p. 9, r. 12 v.o. verbetere
men blz. 95 in no. 95. Guil. de Gouda, Expositio misteriorum misse, (Antwerpen),
Gov. Bac, hier onder no. XIV, evenals bij CA. 895, omstreeks 1498 gedateerd, zal
men uit de gelederen der incunabelen dienen te verwijderen. De uitgave is van c.
1503, gelijk ik reeds jaren geleden kon vaststellen (zie NK. 3138 en de aant. aldaar).
Maar ook de overblijvende 28 incunabelen vormen een aardige collectie. Dat
hiervan bijna de helft, 13 stuks, van Goudse drukkers afkomstig is en daaronder
Leeu's mooie eerste druk van de Nederlandse Dialogus creaturarum (4 April 1481),
het Getidenboec van 20 April 1496, door de Collaciebroeders gedrukt, en de twee
eerste Nederlandse uitgaven van Jac. de Voragine's Passionael, in 1478 en 1480
bij Leeu verschenen, zich bevinden, geeft kleur en waarde aan deze kleine, locale
verzameling, waaraan Pater Van Heel zijn zorg en belangstelling heeft gewijd.
's-Grav., Juli 1952.
M.E.K.

F.J. Schellart, Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
o
Amst.-Antw., Wereldbibliotheek 1952. 8 . LVI + 151 blzz. en enige
facsimile's. - Prijs, geb.: fl. 10.90.
De 16e eeuwse volksboeken trekken allerwegen belangstelling. Een herdruk van
de Antwerpse editio princeps der Margarieta van Lymborch van 1516 bood de heer
Schellart stof voor een proefschrift, waarmede hij te Nijmegen de doctorstitel verwierf.
Klaarblijkelijk heeft hij in Ger. Brom geen veeleisende promotor gehad. Want voor
een gewoon sterveling, hoewel verheugd met de bereikbare tekstuitgave van een
hoogst zeldzame post-incunabel, blijft er in deze dissertatie toch nog wel het een
en ander te wensen over, als woordverklaringen, een woordenlijst, een beschouwing
over het dialect. Verder putten de Enkele aantekeningen over de houtsneden aan
het slot, benevens wat hierover verspreid in de Inleiding staat, dit belangrijke
onderdeel lang niet uit. En worden we, op blz. XXXVII lezend, dat het vierde en
zesde capittel ‘een moeilijk omschrijfbare verwantschap’ vertonen met de verzen
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in Mari(e)ken van Nieumeghen, niet enigszins met een kluitje in het riet gestuurd?
Ligt het niet op de weg van een promovendus deze verwantschap, waarvan op p.
XLI nog een ander voorbeeld wordt aangestipt, eens nader te onderzoeken en wèl
te omschrijven?
Terecht wijst Schrijver op de houtsnee afkomstig uit de Mariken, die hier mede
door de drukker Vorsterman is gebruikt, waaruit af te leiden valt, dat de Mariken
vóór de Margarieta moet gedrukt zijn (p. XXXVII). In mijn bespreking der
Mariken-uitgave van Van Mierlo c.s. maakte ik dezelfde opmerking (zie dit tijdschrift
XXXI. 133).
De Inleiding laat zich niet makkelijk lezen en is wat rommelig van samenstelling.
Zonder het onmatig gebruik van alinea's zou ze vermoedelijk al aan helderheid
gewonnen hebben. De mening, dat een der houtsneden misschien van Duitse
oorsprong is, die Schellart aan Gessler toeschrijft (p. XLII), is niet van deze afkomstig,
maar van Frank van den Wijngaert, die tot Gessler's Virgilius-uitgave een hoofdstuk
over de houtsneden bijdroeg. Verder zal men op p. 80, 2e kol. r. 11 v.o. niet moeten
lezen ‘.I. duysent mannen’, maar ‘.l. duysent mannen’, dat is dus 50.000, een
correctie, die ik kon maken, dank zij de reproductie van deze bladzijde, op p. (LVI),
na de Inleiding.
Maar het is misschien reeds te veel critiek op een proefschrift, waarvan de kern,
de publicatie van het volksboek, een verblijdende gebeurtenis is.
's-Grav., Juli 1952.
M.E.K.

Gutenberg-Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des
Gutenberg-Museums in Mainz. Herausgeg. von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 444 blzz. met vele afb. in de tekst.
- Prijs: RM. 60.
Toen ik in mijn bespreking van het jaarboek 1944/1949 schreef, iets minder zeker
te zijn dan redacteur Ruppel, dat het volgende deel weer ‘das gewohnte internationale
Gesicht’ zou tonen, (zie dit tijdschrift XXX. 255), blijk ik verkeerd te hebben
geoordeeld. Het feit, dat van de 58 opstellen in deze feestuitgave er 25, de 7
Oostenrijkse niet meegerekend, van buitenlanders stammen, is een duidelijk bewijs,
hoe snel in de wetenschappelijke wereld bij velen de geslagen wonden schijnen te
genezen. Het 50-jarig bestaan van het Gutenberg-Museum is de aanleiding geweest,
dat dit keer het Jahrbuch tot grotere omvang is uitgedijd. Als recensent kan men
slechts een kleine, en natuurlijk zeer persoonlijke, selectie uit de 58 bijdragen
bespreken.
Nederlanders, die even sceptisch als ik tegenover de Coster-legende staan, zullen
met instemming het opstel van R. Juchhoff lezen, Was bleibt von den holländischen
Ansprüchen auf die Erfindung der Typographie? Gegronde critiek op Zedler en zijn
adept Jan Poortenaar, op Gustav Mori, waardering voor Kruitwagen, en een
volkomen beheersing van het moeilijke onderwerp spreken uit dit sobere en goed
geschreven opstel. Een uitstekende bijdrage is ook die van H.Th. Musper, Die ‘Ars
moriendi’ und der Meister E.S., waarin de verhouding van diens metaalgravures tot
hun voorbeelden in houtsnee, waarschijnlijk van Nederlandse oorsprong, bij mooie
afbeeldingen wordt uiteengezet. Over een andere editie van hetzelfde werk schrijft
Cl. Dalbanne, L'Ars moriendi du Me I.D. Te betreuren valt, dat hierbij slechts
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reproducties van typen en watermerken worden gegeven en niet van de besproken
houtsneden. E. Kyriss behandelt bij enige afbeeldingen Schriftdruck auf Einbänden
des 15. Jahrhunderts, een gebruik, dat typisch Duits schijnt te zijn en al in de eerste
helft van de 15e eeuw voorkomt. Een tweede opstel wijdt dezelfde auteur aan de
nagedachtenis van de voortreffelijke Engelse bandenkenner G.D. Hobson, in 1949
overleden. Beide opstellen zijn meer zakelijk dan boeiend. Onderhoudender schrijft
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Ilse Schunke bij enige afbeeldingen over Begegnungen mit Grolier. Goed is ook
hetgeen E. von Frisch bijdraagt over Ein Buch aus der Bibliothek Ulrich Fuggers,
een boek, dat zich thans in de Studienbibliothek te Salzburg bevindt. Zijn opstel
biedt een levend beeld van de humanist en aartsverzamelaar, die in de jaren
1546-1555 alleen aan boeken 126.118 gulden moet hebben gespendeerd. Over
Unique Spanish incunabula, aanwezig in de Henry E. Huntington Library, schrijft
H.R. Mead. Men blijkt daar het indrukwekkende aantal van 5295 incunabelen te
bezitten, waarbij vermoedelijk 85 unica en hieronder weer 15 Spaanse. Deze worden
bij een drietal facsimile's beschreven. De interessante studie van Luisa Cuesta
Guttiérez, Las impresiones españolas de Erasmo en la epoca imperial werd
geschreven naar aanleiding van een vondst in het Archivo de Simancas van
vergunningen, in 1525 verleend aan enige drukkers, om in de volgende acht jaren
werken van Erasmus te drukken. Verscheidene van de hier vermelde Spaanse
Erasmus-uitgaven ontbreken in de Bibliotheca Erasmiana, naar me bleek. Heel lang
heeft de belangstelling voor Erasmus in Spanje niet mogen duren; later werd hij als
een gevaarlijk schrijver beschouwd. In Notes on the incunabula of Esslingen zet V.
Scholderer, helder als steeds, uiteen, dat een groepje ongesigneerde drukken, tot
heden aan Conr. Ryner aldaar toegekend, doch met een lichtelijk afwijkende type,
veeleer van een nog niet geïdentificeerde drukker te Straatsburg afkomstig zullen
zijn.
Van groot belang voor de Nederlandse incunabelstudie is de bijdrage van L.A.
Sheppard, The Vita Lidwinae printed at Schiedam, 1498, hier onlangs reeds door
mij geciteerd (XXXI, p. 80). Terwijl we in ons land nog altijd reikhalzend uitzien naar
een jongere generatie, die zich het lot van onze incunabelen en hun vele onopgeloste
problemen aantrekt, is het tenminste een kleine troost, dat bekwame Britse
incunabulisten zich hiermede bezighouden. Sheppard schrijft, en naar mij voorkomt
terecht, enige der ongesigneerde Goudse drukken, o.a. de Blaffert (CA. 292) en de
Chevalier délibéré (CA. 1083), toe aan Otgier Nachtegael, de priester-drukker, die
zich later in Schiedam heeft gevestigd. Ook acht hij het waarschijnlijk, dat deze voor
de Collaciebroeders te Gouda heeft gewerkt.
Nog veel meer en veel goeds is in deze feestuitgave te vinden: opstellen over
Papiergeschichte, over Moderne Druckkunst, bij mooie afbeeldingen, en zelfs over
Typographia Tibetana van Joh. Schubert.
's-Grav., Mei 1952.
M.E.K.

Gutenberg-Jahrbuch 1951. Herausgeg. von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 212 blzz. + Taf. I-XVII en afb. in de
tekst. - Prijs: RM. 35.
Tot bescheidener en meer normale omvang teruggebracht na de feestelijke
voorganger bevat toch ook het Jahrbuch 1951 menige bijdrage, die men met
genoegen en profijt zal lezen. Zo Fragments from an unrecorded liturgical psalter,
circa 1473 door L.A. Sheppard, die bij een reproductie twee bladen, gevonden in
het British Museum en waarschijnlijk van Z. Duitse afkomst, behandelt. Voortreffelijk
is ook V. Scholderer's opstel, Problems of early Nuremberg typography. Al kan
Scholderer dan nog geen directe oplossingen geven, de suggestieve vragen, die
hij stelt in verband met de vroege Neurenbergse drukkers en hun producten, bieden
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een soliede basis voor verdere onderzoekingen. Curt F. Bühler behandelt met grote
scherpzinnigheid fijne détailproblemen in Anton Sorg's German Passio Christi of
1480, aanwezig in de Pierpont Morgan Library. J. Vial schrijft over Imprimeurs
parisiens et lyonnais du 15./16. siècles, bij aardige afbeeldingen, en wijst mede op
het Duitse element, dat hieronder sterk vertegenwoordigd was. Met vreugde
constateer ik ook in andere opstellen een groeiende belang-
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stelling voor 16e eeuwse drukken. De Elzasser bibliograaf F. Ritter behandelt
uitvoerig Les successeurs de l'imprimeur Jean Prüss (Père), van 1511 tot 1551.
Goed is wat K. Schottenloher bijdraagt in Untergang des Hauses Habsburg, von
Wilhelm Misocacus aus den Gestirnen für das Jahr 1583 vorhergesagt. Eine
verkappte politische Flugschrift. Merkwaardig is hierin voor wat Nederland aangaat,
dat in dit prognosticum, in 1582 te Dantzig gedrukt, al een waarschuwing aan Prins
Willem van Oranje tegen verraad en moord werd gegeven. Aangenomen wordt, dat
de schrijver een vluchteling uit de Nederlanden was.
Verder noem ik uit de overvloed van belangrijke bijdragen nog een opstel van
Alma Langenbach, Das Wasserzeichen als Objekt der volkskundlichen Forschung,
met veel mooie afbeeldingen. Voor het Pro patria watermerk, oorspronkelijk
Nederlands en vandaar overgenomen in het Rijnland en Westfalen, veronderstelt
Schrijfster een 17e eeuwse Nederlandse haardplaat, door haar gereproduceerd,
als voorbeeld. Ik vermoed, dat zij, zo ‘der letzte Krieg’ haar niet verhinderd had
‘dieser Frage in Holland selbst nachzugehen’, tot een andere conclusie zou zijn
gekomen. De zeer algemene voorstelling, reeds in de 15e eeuw op het grafelijk
zegel en op munten voorkomend, is niet anders dan die van de leeuw in de Hollandse
tuin, een herinnering aan ‘Den ondoorbreekbren Tuin / Om 't sterke Hagestein’
(Staring), de plaats, in 1405-1406 door Graaf Willem VI belegerd en genomen. De
Hollandse papiermaker zal stellig heel wat meer voorbeelden van deze vaderlandse
leeuw, soms, gelijk hier, vergezeld van de Nederlandse Maagd, tot zijn beschikking
hebben gehad dan dat op de genoemde haardplaat. Nog vermeld ik wat onze
landgenoot R.W.P. de Vries Jr. bij vier reproducties naar Veth, Haverman, Bauer
en Van der Valk in het Engels schreef over The Dutch Etching Club. E. Kyriss
bespreekt, bij een reproductie, Ein Grolier-Plakettenband, aanwezig in de
Universitätsbibliothek van Göttingen. Tot besluit: ook voor de keurige band van het
jaarboek, in twee tinten blauw, dit keer niets dan lof.
's-Grav., Mei 1952.
M.E.K.

Gutenberg-Jahrbuch 1952. Herausgeg. von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 237 blzz. + Taf. I-XXIII en afb. in de
tekst. - Prijs: RM. 40.
Ook het Jahrbuch voor 1952 biedt weer een goede collectie opstellen, welgeteld
44 in aantal, volgens de gebruikelijke rubrieken gerangschikt. Amédée Boinet, Le
Psautier carolingien du trésor de la Cathédrale de Troyes, wijst bij twee afbeeldingen
op de invloed, die het Utrechts Psalterium heeft gehad op dat te Troyes en op een
ander uit de school van Reims, te Oxford bewaard. Enige ivoren boekbanden worden
iconografisch tot dezelfde groep gebracht. Een bijdrage in het Duits van Chien Hsuin
Yui is getiteld Eine Studie zur Geschichte der chinesischen Druckkunst. Voor ons,
Europeanen, zoveel later tot ontwikkeling gekomen, altijd een boeiend en
merkwaardig onderwerp. H.T. Musper behandelt bij afbeeldingen Drei Doppelblätter
aus der Urausgabe der niederländischen Biblia pauperum. Met enige critiek op
hetgeen Luc Indestege in 1941 als bezitter ervan heeft gepubliceerd - in De Gulden
Passer - stelt Musper thans helder en overtuigend vast, dat de bladen behoren tot
de oorspronkelijke uitgave van de Nederlandse Biblia pauperum. Victor Scholderer,
een der hechte steunpilaren van het Jahrbuch, schrijft dit keer over The first editions
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of Jacques Le Rouge en vestigt er de aandacht op, dat een groot aantal der uitgaven
van deze drukker, die tussen 1473 en 1489 in Venetië, Pinerolo en Embrun heeft
gewerkt, editiones principes zijn. In een goed gefundeerde studie War Johann Petri
der erste Drucker Wiens? weerlegt Kurt Ohly dit vermoeden van Franz Maschek.
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Niet minder dan vier opstellen handelen over Spaanse incunabelen: van L.A.
Sheppard, A hitherto unidentified Zaragozan incunabulum; van Curt F. Bühler, A
Gerona incunabulum and the press of Diego de Gumiel; van Luisa Cuesta Gutiérrez,
Los tipografos extranjeros en la imprenta Burgalesa, del Aleman Fabrique de Basilea
al Italiano Juan Bautista Varesio, een studie, die zich uitstrekt tot in de 17e eeuw,
en ten slotte schrijft Sebastiano Dueñas Blasco over hoogtepunten der Spaanse
drukkunst in alle tijden in Artifices memorables de las artes de Gutenberg en España.
Hedwig Gollog behandelt Die Stassburger Vorlagen zu Holbeins Totentänzen.
De afbeeldingen, ons ter vergelijking geboden, hebben mij niet altijd overtuigd van
de superioriteit dezer Straatsburgse initialen, door haar verkondigd. Mij komt het
voor, dat juist de wat soberder voorstellingen bij Holbein het vaak winnen van de
iets te overladen en daardoor onrustig aandoende Straatsburger prototypen.
Een zestal goede opstellen vertelt allerlei over boekbanden. In Der Augsburger
Drucker Ambrosius Keller als Buchbinder geeft Ernst Kyriss een lijst van 52 banden,
met de opgave van de stempels, die erop zijn gebruikt, waarvan er 33 zijn afgebeeld
en die aldus tot kostbaar vergelijkingsmateriaal kunnen strekken. Bij het artikel van
Elfriede Leskien, Blattreliefs durch Kopfstempel, met de afbeelding van een mooie
band, mis ik node een definitie van de term Kopfstempel. Misschien is het gemis
aan technisch inzicht, maar mij maakt het verhaal, dat hij ‘einen runden Kopf und
geraden breiten Fuss’ heeft, de constructie niet duidelijker. Kostbaar materiaal voor
stempelstudie levert ook Kurt Holter door de reproductie van niet minder dan 105
stempels bij zijn opstel Zum gotischen Bucheinband in Österreich. Naar de zestiende
eeuw voeren ons twee andere bijdragen, aan de boekband gewijd, van Ilse Schunke,
Der Pariser Marx-Fugger-Meister en van Walter Pongratz, Ein bemerkenswerter
Renaissanceeinband der Universitätsbibliothek Wien.
Op een nieuwe hedendaagse kunstuiting in het typografisch vak wijst de bijdrage
van Harold E. Waite, Typosignets: the work of Albert Schiller. Te oordelen naar de
afbeeldingen levert deze kunst - het gebruiken en samenvoegen van typografische
onderdelen, als randjes, fleurons, lijnen, enz. - naast wat peuterige en gezochte
voorstellingen soms verrassend goede resultaten op.
Tot slot moet de recensente het weer betreuren, dat zij, noodgedwongen, slechts
een deel van de rijke inhoud kon bespreken. Aan belangstellenden in het boek, oud
en nieuw, wordt warm aanbevolen zelf het Gutenberg-Jahrbuch op te slaan. Zij
zullen er zeker nog heel wat meer van hun gading in vinden, dan hier is aangestipt.
's-Grav., Dec. 1952.
M.E.K.

G.A. Cranfield, A hand-list of English provincial newspapers and
periodicals 1700-1760. Cambridge Bibliographical Society, Monograph
o
no. 2. 4 . VIII + 31 blzz. Cambridge, Bowes & Bowes, 1952. - Prijs: 7s.
6d.
Met een enkel woord moet hier gewezen worden op bovenstaande publicatie, die,
hoewel ze misschien slechts weinigen in Nederland belang in zal boezemen, als
voorbeeld, hoe men tot veler profijt een dergelijke titellijst kan inrichten, onvolprezen
is. Alfabetische indeling naar plaatsnamen, opgaven - en vooral dat is bij zulke
ephemere verschijningen als couranten van grote waarde - van vindplaatsen, register
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van drukkers, register van veranderde titels. Voor Engelse historici ongetwijfeld een
uitgave van betekenis.
's-Grav., Maart '53.
M.E.K.
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Volmer Rosenkilde, Europaeiske Bibeltryk. Omkring den Rosendahlske
Bibelsamling. Esbjerg, K. Rosendahls Bogtrykkeri Akts., 13 Okt. 1952.
o
4 . 238 blzz. met verscheiden afbeeldingen. - Prijs: Kr. 38.
Een jubileum van K. Rosendahl - was het zijn eigen 50e verjaardag of die van de
drukkerij? - is de aanleiding geworden tot deze zeer verzorgde en feestelijke
publicatie. Uitgangspunt is de mooie collectie bijbels van de jubilaris, die thans
bewaard wordt in de drukkerij en waarvan een hoekje, een kast met zware
folio-edities, wordt vertoond op p. 6. Volmer Rosenkilde, ons bekend door zijn
inleidingen tot facsimileuitgaven van Deense bijbels (zie mijn bespreking in dl. XXX.
372 v.), heeft een zeer lezenswaard historisch overzicht gegeven van de
bijbeldrukken in Europa. Na een Inledning worden deze met hun wederwaardigheden
behandeld volgens de talen en landen, waarin ze zijn verschenen, alles
onderverdeeld in drie groepen. De eerste omvat de Hebreeuwse, Griekse en Latijnse
bijbels. Dan volgt als tweede en verreweg grootste groep die van de Europese talen
en landen, uitgezonderd de Noordse. Beginnend bij de Polyglotte en Duitsland gaat
het in alfabetische orde van de Baltiske Randstater tot het Vendisk, in 't geheel 22
landen. De laatste groep is die van de Nordiske Sprog, te weten van de drie
Scandinavische landen en van IJsland en Finland. Tot slot een lijst der hier
genoemde bijbeldrukken, die in de collectie Rosendahl voorkomen, een
litteratuuropgave en een uitvoerig Navne-og Sagregister. Goede reproducties zijn
door het boek verspreid.
Natuurlijk gaat mijn belangstelling in de eerste plaats uit naar hetgeen over
Nederlandse bijbels verhaald wordt, de stof, mij in deze veelheid het meest vertrouwd
en die ik dus durf beoordelen. Hetgeen hier in vijf en een halve bladzijde daarover
wordt verteld is een hoogst verdienstelijk overzicht. Heel wat edities, te beginnen
met de Delftse Bijbel van 1477, en lopend tot in de 18e eeuw, worden genoemd.
Men kan nauwelijks van de Deense samensteller der compilatie verwachten, reeds
kennis te hebben genomen van Knipscheer's recente mening, dat Hendrik van
Bommel de vertaler zou zijn geweest van het Evangelie van Matthaeus, in 1522
1)
door Doen Pietersz. gedrukt . Zo wordt dan ook nog de vroeger geldende opvatting,
dat Joh. Pelt de vertaler is, gevolgd (op p. 111).
Ten volle wordt recht gedaan aan de belangrijke rol, die de Nederlandse drukkers
door de eeuwen heen bij de bijbelverspreiding hebben vervuld. Onder meer in de
Hervormingstijd voor de verboden Engelse en Deense bijbels en later in de 17e
eeuw, toen hier te lande de Joden een veilige woonplaats hadden gevonden, voor
de Hebreeuwse bijbels in de Amsterdamse drukkerij, die geleid werd door de
geleerde Portugese rabbijn Menassen ben Israel.
Slaat men het register op, dan is het vleiend voor het nationaal gemoed te zien,
hoe vele malen daarin steden als Amsterdam en Antwerpen en niet minder een
man als Erasmus genoemd worden.
Tot slot een enkele aanmerking. Op p. 114 zal men goed doen Corn. Heywricks
in Corn. Heynricks te corrigeren. Verder zou ik bij de bewering, dat het Platduitse
N. Testament naar de Luther-vertaling, Hamburg, 1523, is gedrukt door een niet
geïdentificeerde drukker (p. 85), willen aantekenen, dat deze ongenoemde drukker
dan toch wel hoogstwaarschijnlijk, zo niet zeker, de Nederlander Simon Corver is
geweest, om den gelove eerst uit Amsterdam en later uit Zwolle verdreven.

1)

Zie Ned. Archief v. Kerkgeschiedenis XXXVI ('s-Grav. 1948), 125 vv. en XXXVII (1949), 16
vv. - Is NK. 369.
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Het is een mooie en waardige jubileum-uitgave geworden, die ook als naslawerk
door de heldere indeling en het uitgebreide register zeker menigeen goede diensten
zal bewijzen.
's-Grav., Dec. 1952.
M.E.K.
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Libri Aurei: Studies published by the Nordisk Tidskrift för Bok- och
Biblioteksväsen on the occasion of the exhibition of illuminated
manuscripts held at the National Museums in Copenhagen and
Stockholm from April to September 1952. - Uppsala and Stockholm,
Almquist and Wiksells Boktryckeri AB.
Het was een uitstekend denkbeeld vier verhandelingen, geschreven in het Engels,
Frans en Duits, als een gedenkboek uit te geven voor de belangrijke tentoonstelling
van handschriften met miniaturen uit Scandinavisch bezit, die in 1952 heeft plaats
gehad. Van deze tentoonstelling, die gehouden is onder het motto ‘Gulden boeken’,
bestaat overigens een voortreffelijke catalogus met een reeks van goede
afbeeldingen, ingeleid door Dr Carl Nordenfalk. Zeker is het de moeite waard hier
enigszins uitvoerig voor de verhandelingen, die in het gedenkboek zijn opgenomen,
aandacht te vragen.
De eerste van deze verhandelingen, samengesteld door Dr Carl Nordenfalk, is
gewijd aan een van de oudste en belangrijkste handschriften van de Koninklijke
Bibliotheek, den zogenaamden Codex Aureus, van Stockholm. Dit manuscript bevat
den tekst van de Evangeliën, gedeeltelijk geschreven op purper gekleurd perkament
met gouden letters, versierd met afbeeldingen van de Evangelisten en hun symbolen
en met rijk gedecoreerde initialen. Zonder twijfel is het een pronkhandschrift, ontstaan
in Engeland in de achtste eeuw, nauw verwant met een Psalterium uit de
Verzameling-Cotton, dat wordt bewaard in het British Museum. Men neemt gewoonlijk
aan, dat het is ontstaan in het belangrijke culturele centrum te Canterbury. Onlangs
heeft men evenwel getracht het toe te schrijven aan een Scriptorium te York of te
Lichfield. De Heer Nordenfalk heeft deze vraag nader onderzocht en tevens een
poging gedaan om tot een nauwkeurige datering te komen. Het vraagstuk naar de
oorspronkelijke herkomst is van bijzonder belang, omdat daarbij niet alleen een
drietal wat jongere manuscripten in het geding komen, maar ook het ‘Evangeliarium
van Sint Augustinus’ te Cambridge (Corpus Christi College, ms. 286) uit de zesde
of zevende eeuw. Wij vernemen, dat dit vermaarde manuscript binnenkort zal worden
uitgegeven door Professor Francis Wormald F.B.A.
Een gegeven voor de datering kan men ontlenen aan de overeenkomst tussen
de decoratie van het genoemde Psalterium en een omlijsting in het Sacramentarium
Gelasianum, behorend tot de bibliotheek van het Vaticaan (cod. Reg. lat. 316, fol.
3), dat in Gallië is ontstaan gedurende de Merovingische periode, zeker niet later
dan het midden van de achtste eeuw. De Heer Nordenfalk merkt terecht op, dat de
versiering van het Sacramentarium het sterk gestyleerde type vertoont, waarbij de
elementen van de decoratie zijn overgebracht in vlakke vormen. In het Psalterium
vindt men evenwel de meer natuurlijke vormen, die dichter staan bij het klassieke
handschrift, dat zonder twijfel als voorbeeld heeft gediend. Het Sacramentarium
moet dus afhankelijk zijn van een Engels manuscript, dat met het Psalterium
overeenkwam. Dit laatste moet dus eerder vóór dan na 750 worden gedateerd.
Voor de Anglo-Ierse illuminatie is het streven karakteristiek de elementen op te
nemen in een gecompliceerd systeem van lijnen, dat de vormen van de letters om
zo te zeggen overwoekert. Iets dergelijks vinden wij ook een enkele maal in den
Codex Aureus van Stockholm, maar op een veel minder ontwikkelde wijze. In het
algemeen is er meer verwantschap met het fragment van een handschrift met den
tekst der Evangelieën, dat is samengebonden met het bekende Psalterium van
Utrecht. Dit fragment behoort tot de Italo-Saksische handschriften van het begin der
achtste eeuw en is nauw verwant met den Codex Amiatinus van de Biblioteca
Laurenziana.
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De Heer Nordenfalk vestigt thans de aandacht op een ander systeem van
decoratie, dat men in den Codex Aureus te Stockholm aantreft. In
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den tekst van dit manuscript zijn de letters telkens met verschillende kleuren
geschreven of geschilderd. Op de niet gekleurde bladzijden heeft de schrijver zowel
zwarte als rode inkt gebruikt, terwijl op de purper gekleurde bladzijden de letters
zijn aangebracht met witte, gouden en zilveren verfstof. Het was daarbij de bedoeling,
met de letters van afwijkende kleur bepaalde, zeer eenvoudige figuren te vormen.
Soms zijn zulke figuren ook tot stand gebracht door geometrische lijnen, die groepen
van letters omlijsten. Het meest opvallend zijn figuren in den vorm van een kruis,
zowel van een Grieks als van een Latijns Kruis. Wat de bedoeling was van dit
merkwaardige gebruik, is niet duidelijk. Wellicht wilde de schrijver alleen de
eentonigheid van den doorlopenden tekst op deze wijze enigszins verbreken. Met
den tekst zelf heeft het niets te maken. Men vindt het, voor zover bekend, niet in
andere handschriften met den tekst der Evangelieën. Wel begrijpen wij, hoe de
schrijver op het denkbeeld is gekomen een dergelijk systeem toe te passen.
Wij kennen het uit de handschriften van een bepaald type der Carmina figurata
van Porfyrius, den hofdichter van Keizer Constantijn den Grote. Als zijn specialiteit
zijn gedichten bekend, verborgen versregels bevattend, die men vindt door bepaalde
letters volgens diagonalen, verticale lijnen of bepaalde figuren tot woorden aaneen
te sluiten. Porfyrius deelt ons mede, dat zijn gedichten, toen hij bij den keizer in de
gratie was, op purper perkament werden geschilderd met gouden letters, terwijl de
verborgen versregels met zilver schrift naar voren werden gebracht. Later, toen hij
de gunst van den keizer had verspeeld, moest hij zich vergenoegen met blank
perkament en zwarte inkt, waarin de verborgen verzen met rode letters kenbaar
werden gemaakt.
Van de gedichten van Porfyrius bezitten wij handschriften uit de negende eeuw,
die in menig opzicht een sprekende overeenkomst vertonen met het zo juist
beschreven systeem van den Codex Aureus te Stockholm. Alleen hebben de figuren
in dit laatste handschrift geen functie, in zoverre dat zij geen woorden of versregels
vormen; de schrijver heeft het systeem blijkbaar alleen gebruikt om het aspect van
den tekst te verlevendigen. Wij weten, dat een exemplaar van de gedichten van
Porfyrius aanwezig was te Canterbury in de achtste eeuw. Dit handschrift was later
in Duitsland, waar het als voorbeeld is gebruikt door Rhabanus Maurus voor een
van zijn gedichten. Van dit gedicht bestaat een handschrift, geschreven met gouden
en zilveren letters op purper gekleurd perkament. Er is dus alle reden aan te nemen,
dat ook de Porfyrius te Canterbury een pronkhandschrift van dien aard was. Op
deze wijze vindt de stelling, dat de Codex Aureus te Stockholm, waarvoor een
handschrift van Porfyrius als voorbeeld moet hebben gediend, te Canterbury is
ontstaan, nog een zeer krachtigen steun.
Over de andere verhandelingen kunnen wij korter zijn. Zeker verdient evenwel het
artikel van den Heer Kjell Boström onze bijzondere aandacht, omdat daarin op zeer
nauwkeurige wijze een Noordnederlands handschrift met miniaturen wordt
gepubliceerd. Het is een klein getijdenboekje, dat onlangs voor het Nationaal Museum
te Stockholm is aangekocht. Elk van de vier afdelingen, die in het boekje aanwezig
zijn, opent met een bladzijde, waarop een grote geschilderde beginletter is
aangebracht, benevens randwerk in den stijl van de Utrechtse handschriften.
Tegenover deze bladzijden waren miniaturen ingebonden, waarvan er drie zijn
bewaard: het Heilige Sacrament op een altaar, Christus aan het Kruis en de Heilige
Katharina, die wordt vereerd door een dame.
De Heer Boström schrijft deze miniaturen toe aan de school van den Meester van
Zweder van Culemborg. Met het werk van dezen miniaturist is er evenwel enig
verschil, in zoverre als de plooien van het kleed in den regel op een meer plastische
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wijze zijn behandeld. Ook vertoont het randwerk het karakter van een wat verder
gevorderde periode. Een
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datering omstreeks 1430 of wellicht 1435 is zeer waarschijnlijk. Op deze wijze vormt
het nieuwe manuscript een belangrijke schakel in de ontwikkeling tussen een oudere
groep, Utrechtse handschriften met miniaturen die omstreeks het midden van de
eerste helft der vijftiende eeuw zijn ontstaan, en een jongere, waarvan de eerste
voorbeelden tussen 1435 en 1440 moeten worden gedateerd.
Een fraaie kleurenplaat geeft ons een uitnemend denkbeeld van het handschrift,
waaraan de Heer Yves Delaporte het derde artikel heeft gewijd. Het is een horarium,
blijkens den kalender bestemd om te Chartres te worden gebruikt. Het moet evenwel,
zoals de schrijver van het artikel opmerkt, zijn vervaardigd in een atelier te Parijs,
tegen het midden van de tweede helft der vijftiende eeuw. Behalve de bladzijde met
Christus aan het Kruis, die in kleuren is gereproduceerd, vindt men in het artikel
een afbeelding van een merkwaardige miniatuur met de voorstelling van de Heilige
Maagschap.
Het laatste artikel, van de hand van den Heer Torben Holck Colding, draagt een
geheel ander karakter, daar het is gewijd aan de betrekking tussen de miniaturen
in de handschriften en de miniaturen uit den tijd van de zestiende tot de negentiende
eeuw, kleine schilderingen op perkament, op metaal of op ivoor, die afzonderlijk
worden bewaard, meestal in een vitrine of althans in een omlijsting achter glas.
Houdt men zich aan het spraakgebruik van de zestiende en de zeventiende eeuw,
toen men met miniatuurschilderkunst een bepaalde techniek aanduidde, - te weten
met gouache op perkament -, dan wordt de betrekking zeer duidelijk. Overigens
kende men ook in de Middeleeuwen miniaturen, die in een lijst als sieraad werden
gedragen. De Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage bezit een handschrift met
een miniatuur, die een plaats in een van de sloten heeft gekregen.
In een Gents document van 1463 wordt vastgesteld, dat miniatuurschilders
gerechtigd zijn behalve de decoratie in boeken ook miniaturen te schilderen, die
afzonderlijk worden bewaard. Wij kennen enkele miniaturen van dien aard, die aan
decorateurs van handschriften moeten worden toegeschreven. Het bekendst is het
zelfportret van Simon Bening uit 1558 in het Victoris and Albert Museum te Londen.
Andere miniaturen zijn voorzien van een omlijsting, die aan het randwerk van de
handschriften herinnert. Het is dus volkomen duidelijk, dat er een onmiddellijk
verband bestaat tussen de miniaturen in de handschriften en de latere miniaturen.
- Tenslotte vermeldt de schrijver een aantal prachthandschriften van de zestiende
tot de achttiende eeuw, die met miniaturen zijn versierd. Zeer opmerkelijk zijn de
afbeeldingen van dieren in drie delen van perkament, uitgevoerd door Hans Bol.
De afbeelding van een vogel is in het artikel gereproduceerd.
Burggravenlaan 24, Leiden.
A.W. BYVANCK

Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de
Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen 1912-12 Juni-1952.
o
's-Gravenhage, Uitgeversfonds der Bibliotheekverenigingen, 1952. 8 .
64 blz.
Misschien heeft het zijn voordelen dat ondergetekende verhinderd was de herdenking
van het veertigjarig jubileum van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
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bij te wonen. Nu kan hij onberoerd door de fanfares van de feestelijke bijeenkomst
meer onbevangen het Gedenkboek beoordelen. En al bladerende valt het hem
direct op hoe jong de NVB ondanks haar middelbare leeftijd nog steeds is: van het
boekje is precies de helft gewijd aan de behandeling van totaal nieuwe
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aspecten uit de laatste tien jaren: de secties, de studiecentra en de kringen. En het
is dan ook door deze veelzijdigheid, dat de NVB, zoals de Voorrede zegt, ‘de
structuur en de organisatie bezit, die overeenstemmen met de plaats door haar in
het Nederlandse bibliotheekwezen vervuld’.
Het Gedenkboek heeft de verdienste dat het in 13 artikelen een bondige
karakteristiek geeft van de vele taken en staken van de NVB. Hieraan vooraf gaat
een beknopt en helder overzicht van het Nederlandse bibliotheekwezen en een
historische beschouwing over de NVB zelve, beide van de hand van de huidige
voorzitter Mr H. de la Fontaine Verwey, die tevens tezamen met mevrouw M.K.Th.
Boeren-Versteegh, Dr A. Kessen, Chr. J. Nissink en G.A. van Riemsdijk de redactie
voerde.
De buitenstaander die kennis wil nemen van wat de NVB betekent in het
Nederlandse bibliotheekwezen wordt door dit keurig verzorgde Gedenkboek
voortreffelijk ingelicht en ook de leden zullen met veel genoegen dit haast volmaakte
overzicht van hun vereniging begroet hebben.
's-Gravenhage, Nov. '52.
A.J. DE MOOY

Dr P.C. Boeren, Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar
o
1472. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 8 . 132 blz. Prijs f 5.-.
Een korte bespreking juist in ‘Het Boek’ van deze publicatie vindt zijn rechtvaardiging
in het onverbrekelijke verband van dit werk met het uitvoerige artikel van dezelfde
1)
schrijver in ‘Het Boek’ over de bibliotheek van Nicolaus Clopper Sr. Clopper Sr
toch was, zoals Dr Boeren reeds in zijn artikel aantoonde, de vader en opdrachtgever
2)
van de auteur van het Florarium temporum .
In dit nieuwe boek beschrijft Dr Boeren het handschrift van de kroniek, bespreekt
hij de bronnen en de wording ervan en behandelt hij het leven van de auteur (of
liever ‘collector’ zoals hij zichzelf noemt) Nicolaus Clopper Jr, priester-donaat van
het klooster Marienhage bij Eindhoven en van zijn vader, de grootkanunnik Nicolaus
Clopper Sr, raadsheer van Brabant.
Bij de uitvoerige beschrijving van het handschrift treft ons vooral de verdeling van
de bladen in lineae, hier horizontale vakken van vier à vijf regels schrift, door rode
lijnen onderling van elkaar gescheiden (het begrip linea dus onderscheiden van een
genealogische linea, zoals wij die kennen uit de Fasciculus temporum van Werner
Rolevinck). Hoewel de schrijver met zijn bespreking van de bladverdeling zeer
uitvoerig is, is het te betreuren dat hij aan zijn werk geen voorbeeld in facsimile juist
van deze eigenaardigheden heeft toegevoegd.
De omvangrijke lijst van bronnen die Clopper Jr gebruikt heeft is door Dr Boeren
bij vele nummers uitvoerig geannoteerd, terwijl hij tevens vermeldt of een bepaalde
bron in de bibliotheek van Marienhage aanwezig was. Wij wachten nu met ongeduld
op een uitgave van de catalogus van Marienhage, gereconstrueerd uit het Weense
handschrift 9373, dat als een centrale catalogus van Nederlandse
kloosterbibliotheken in de 15e-17e eeuw kan worden beschouwd, voor welke taak
zeker Dr Boeren de aangewezen man zou zijn.
1)
2)

De bibliotheek van de Brusselse kanunnik Nicolaus Clopper Sr (1472) in: Het Boek, Dl 30,
blz. 175-225.
a.w., blz. 193.
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In verband met deze geannoteerde bronnenlijst kan ik de verleiding niet weerstaan
even te wijzen op een foutief citaat uit mijn uitgave van
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Willem van Berchen's Gelderse kroniek. Bij bron no. 235 op blz. 38 zegt Dr Boeren
in de betreffende noot: Volgens A.J. de Mooy, De Gelderse kroniek van Willem van
Berchen, blz. XVI, zou Van Berchen's Cronica de Gelria oorspronkelijk gereikt
hebben tot en met 1465. Maar er is geen sprake van dat ik hier over Van Berchen's
Cronica de Gelria handelde, ik noemde een (anonieme) Cronica de Gelria.
Aan het slot van de eerste alinea van dezelfde noot 235 zegt de schrijver dat
Clopper Jr in de bibliotheek van Marienhage het werk van Henricus de Hervordia
bij de hand had (no. 118), maar bij no. 118 zelf vinden wij die vermelding (de sigle
e) niet. Een reden temeer om naar de catalogus van Marienhage te verlangen.
En onze verlangens gaan tevens uit naar de uitgave van het Florarium zelf, al is
een uitvoerig excerpt reeds in 1607 gepubliceerd als het bekende ‘Magnum
Chronicon Belgicum’. Het werk toch nu door Dr Boeren geschreven is slechts een,
zij het dan ook uitnemend gedocumenteerde, Inleiding tot het zeer belangrijke
handschrift Florarium temporum, een van de voornaamste bronnen van de
laat-middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden. Maar voor deze inleiding kunnen
we de auteur voorlopig al zeer dankbaar zijn.
's-Gravenhage, December 1952.
A.J. DE MOOY

Antverpia Mercatorum Emporium actum 1515 (?)
In de Mededelingen van de Academie van Marine van België, deel 6 (1952), p.
171-201 is een studie verschenen over bovengenoemde houtsnede met als ondertitel:
‘Wie schiep die grote houtsnede en andere gezichten op de rede van Antwerpen
uit omstreeks die tijd?’ Schrijver is de Heer O. Buyssens te Antwerpen,
bibliothecaris-penningmeester van de Belgische Academie van Marine.
Wat oude stads afbeeldingen betreft heeft Antwerpen een flinke voorsprong op
de Noord-Nederlandse steden. Terwijl de oudste weergave van een
Noord-Nederlandse stad - de vermaarde vogelvluchtafbeelding van Amsterdam
door Cornelis Anthonisz. - van 1538 dateert, zijn er van Antwerpen niet minder dan
vier afbeeldingen van 1520 en vroeger bewaard gebleven. De kroon spant
ongetwijfeld het prachtige prospect, een houtsnede metende niet minder dan 53 ×
220 cm, waarop men de trotse Scheldestad met haar vele torens en het gewoel van
schepen op de rivier aanschouwt van het Hoofd van Vlaanderen af gezien. Het
enige bewaard gebleven exemplaar is aanwezig in het gemeentearchief te
Antwerpen. De datering van dit stuk lijkt heel eenvoudig, want in de hoek rechts
onder staat het jaartal 1515, waarbij alleen een vlek het laatste cijfer onduidelijk
maakt, zodat misschien 1513 moet worden gelezen. De analyse van de Heer
Buyssens, waarbij hij in het bijzonder de schepen op de Schelde tot uitgangspunt
nam, toont echter aan, dat de plaat een meer gecompliceerde ontstaansgeschiedenis
heeft gehad.
Op de rivier liggen twee Venetiaanse galeien met bijbehorende roeiboten. Tussen
1508 en 1518 kwamen wegens oorlogsomstandigheden geen Venetiaanse galeien
naar Antwerpen en dus moeten deze schepen in 1508 of vroeger afgebeeld zijn.
De galeien op de Antwerpse houtsnede gelijken zeer veel op de galeien afgebeeld
op een houtsnede van Erhard van Reeuwich, een gezicht op Rhodos, in
Breydenbachs Peregrinationes, ad Sepulchrum Christi, voor het eerst gedrukt in
Mainz in het jaar 1486. In ditzelfde boek vindt men een prachtig prospect van Venetië
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vervaardigd door Erhard van Reeuwich, ‘Civitas Veneciarum’, welk stadsgezicht in
vele details overeenkomst vertoont met het prospect van Antwerpen. Dit brengt de
schrijver er toe de oorspronkelijke tekening voor het gezicht op Antwerpen aan
Erhard van Reeuwich toe
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te schrijven. Deze is echter in 1505 of 1506 gestorven, zodat het uitgesloten is, dat
de houtsnede, zoals zij nu tot ons is gekomen, geheel zijn werk is.
Onder de schepen op de Schelde bevindt zich verder een ‘karveel’ van Dirk van
Paesschen, die in de jaren 1511 tot 1519 een viertal reizen naar Palestina ondernam.
Dit karveel en enige andere schepen, die, zoals de schrijver aantoont, met een
andere wind varen als de Venetiaanse galeien en dus niet tegelijk met deze kunnen
zijn afgebeeld, zijn zeer nauwkeurig getekend, behoudens enige kleine fouten, die
aan de graveur moeten worden geweten. De enige kunstenaar, die de schrijver
bekwaam acht deze nauwkeurige en fraaie afbeeldingen te hebben vervaardigd is
Jacopo de Barbari, die in 1500 een prachtig vogelvluchtpanorama van Venetië
maakte, dat volgens prof. van Regteren Altena het voorbeeld was voor Cornelis
Anthonisz' gezicht op Amsterdam. De Barbari was in de eerste decennia van de
zestiende eeuw in de Nederlanden (hij overleed in 1515 of 1516) en het is dus zeer
goed mogelijk, dat hij de oorspronkelijke tekening of houtsnede heeft gewijzigd en
aangevuld.
Het artikel van de Heer Buyssens is met aardige - maar helaas te kleine en
onduidelijke - reproducties geïllustreerd. Betere afbeeldingen vindt men in A.J.J.
Delen: Iconographie van Antwerpen (Brussel 1930), plaat 5, terwijl men een prachtige
reproductie op de ware grootte van het origineel aantreft in Wouter Nijhoff's
Nederlandsche houtsneden 1500-1550. Het betoog van de Heer Buyssens kan men
eigenlijk alleen volgen, als men zulk een fraaie reproductie bij de hand heeft.
B. VAN 'T HOFF

A.N.L. Munby, The family affairs of Sir Thomas Phillipps. Cambridge
University Press, 1952. = Phillipps Studies: 2.
In de reeks van omstreeks twaalf monographieën, waarin de bibliothecaris van
King's College te Cambridge zich voorstelt een overzicht te geven van leven en
werk van Sir Thomas Phillipps (1792-1872) en vooral van de geschiedenis van diens
vermaarde boeken- en handschriftencollectie, is thans het tweede deeltje verschenen.
Hierin worden die aspecten van Ph.'s leven behandeld, welke niet rechtstreeks in
betrekking staan tot zijn werkzaamheid op bibliophiel en wetenschappelijk terrein,
d.w.z. voornamelijk zijn familieleven en zijn politieke activiteiten. De schrijver heeft
hiervoor uit wel zeer rijke bronnen kunnen putten. In de eerste plaats is daar het
omvangrijke particuliere archief van Ph., thans, met het nog niet verspreide gedeelte
van zijn bibliotheek, in het bezit van het antiquariaat Robinson te Londen, voorts de
nagelaten papieren van zijn schoonzoon James Orchard Halliwell en de dagboeken
van Sir Frederic Madden, conservator van de Westerse handschriften aan het British
Museum, die jarenlange vriendschappelijke betrekkingen met Ph. heeft onderhouden.
Uit dit materiaal heeft Munby een sober, boeiend relaas opgebouwd, waarin hij
zoveel mogelijk de stukken zelf, tezamen met enige welgekozen illustraties, laat
spreken. Wij krijgen een indruk van de opvoeding van de jonge Thomas door zijn
vader, in wie wij dezelfde karaktereigenschappen menen te onderkennen, die later
in de zoon naar voren komen. Wij zien bij de student belangstelling voor genealogie
en topographie ontwaken en lezen verontwaardigde brieven van de vader over de
schulden, waarin de zoon zich stak door grote boekenaankopen. Die schulden waren
het voorspel van de financiële moeilijkheden, die Ph. zich terwille van zijn boekerij
levenslang getroost heeft, en die ook
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voor zijn gezinsleden, die zich in het algemeen met bewonderenswaardige
lankmoedigheid naar zijn wil schijnen te hebben geschikt, het leven niet gemakkelijker
maakten. Een oorzaak van blijvende verbittering was voor hem het huwelijk, dat
zijn oudste dochter tegen zijn wil gesloten had met James Orchard Halliwell,
historicus en bibliophiel, wiens naam later genoemd werd in verband met een diefstal
van handschriften uit Trinity College te Cambridge. Na een korte vriendschapsperiode
had Ph. haat en een - vermoedelijk niet ongerechtvaardigd - wantrouwen tegen
Halliwell opgevat. Een groot deel van zijn energie heeft hij verbruikt aan allerlei
campagnes tegen zijn schoonzoon en aan maatregelen om te voorkomen, dat de
verzameling na zijn dood op Halliwell zou overgaan. Wij zien hoe zijn haat tegen
de Rooms-Katholieken hem tot dwaasheden brengt, hoe, bij het ouder worden, zijn
stuursheid, inhaligheid en autoritaire neigingen toenemen. Het beeld, dat de lezer
van dit deel van de Studies zich van Ph. vormen moet, is dus wel heel weinig
innemend. Terecht wijst echter de auteur in zijn voorwoord erop, dat Ph. vermoedelijk
is ‘one of those unfortunates who appear at their worst on paper’ en ook dat ‘the
ruthlessness and meanness’ in zijn particuliere leven grotendeels voortkwamen uit
zijn opofferen van alle andere belangen aan de vorming van zijn zo uiterst
waardevolle collectie.
Aan de geschiedenis van die collectie zullen de drie volgende delen van de
Phillipps Studies gewijd worden. Verder worden in het vooruitzicht gesteld: een
bloemlezing uit Ph.'s uitgebreide briefwisseling met geleerden en verzamelaars (4
dln.), een beschrijving van zijn relaties met het British Museum en in het bijzonder
met Sir Frederic Madden (1 dl.), een lijst van Ph.'s publicaties (1 dl.) en indices (1
dl.).
In 1951 verscheen reeds het eerste deel: ‘The catalogues of manuscripts and
printed books of Sir Thomas Phillipps. Their composition and distribution’, een
geschiedenis dus van de door Ph. zelf samengestelde en uitgegeven catalogi van
zijn bibliotheek. Hierbij wil ik slechts het volgende aantekenen. Munby geeft in dit
deel een lijst van opgespoorde en niet-opgespoorde exemplaren van Ph.'s
handschriftencatalogus. Als nr. 70 van deze lijst staat vermeld het niet-opgespoorde
exemplaar van Viscount Strangford. Dit kan zonder enige twijfel geïdentificeerd
worden met het in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage aanwezige, door
Munby niet vermelde, exemplaar, en wel op grond van uitgevlakte, maar nog duidelijk
leesbare, in Ph.'s hand geschreven potloodaantekeningen: ‘Lord Strangford’ (titelblad
en blz. 129) en ‘Lord Strangford with Sir TP's Compliments’ (blz. 125). Vergelijking
met de door Munby blz. 13-14 gegeven beschrijving van diens eigen, vermoedelijk
volledige, exemplaar leert, dat het Haagse vrijwel compleet moet zijn. Er ontbreken
slechts blz. 13*-16* (1 vel), Index to the Sources of the Mss. in Part 2..., idem in
Part 3 (½ vel) en Index Nominum... dl. 2-3 (7½ vel). Het werd in 1886 bij het
antiquariaat Bernard Quaritch aangekocht.
Zowel de opzet van het werk als de door de schrijver in de reeds verschenen
delen betrachte nauwkeurigheid en objectiviteit, gepaard aan artistiek
inlevingsvermogen, doen verwachten, dat de Phillipps Studies een belangrijke
bijdrage zullen vormen tot de geschiedenis van de bibliophilie in het algemeen en
die van het handschriften verzamelen in het bijzonder.
A.F. DEKKER
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Bij het ter perse gaan van de aflevering vernamen wij met leedwezen het
overlijdensbericht van Pater Dr Bonaventura Kruitwagen, † 11 Mei 1954.
In ons volgend nummer hopen wij deze Grootmeester waardig te herdenken.
De Redactie
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Noord-Hollandse boekbanden
*)

Haarlemse banden

De Stadsbibliotheek te Haarlem, gevestigd in het voormalig Predikherenklooster,
later ook genoemd Prinsenhof, heeft een vrij groot aantal handschriften, incunabelen
en postincunabelen, die haar eerste bezit en haar kern uitmaken: zij komen voort
van de Haarlemse kloosters, wier bezittingen in de 16de eeuw verbeurd werden
verklaard. Vooral de bibliotheek van de Commanderij van de Sint-Jansorde - in de
kloosterkerk is nu het Stadsarchief gevestigd - bleef sterk vertegenwoordigd; hele
rijen boeken uit dat huis staan in de Stadsbibliotheek en vele zitten nog in hun
oorspronkelijke banden met ongeveer dezelfde, karakteristieke versiering, zodat
men er een groep Haarlems bindwerk kan in herkennen. De elders gebonden
boeken, die door de Sint-Jansheren werden gekocht of die hun ten geschenke
werden gegeven, kan men er wel uithalen: die enkele Utrechtse, Antwerpse,
Leuvense, Duitse banden zien er immers heel anders uit.

*)

Een jaar voor zijn overlijden (21 Aug. 1948), vertrouwde Prosper Verheyden mij zijn gehele
documentatie toe betreffende de geschiedenis van de Nederlandse Boekbanden, en verzocht
hij mij dringend het werk over de Boekband in de Oude Nederlanden, vóór 1600, waarvoor
hij sedert vele jaren materiaal verzameld had, te willen voltooien.
Daar ik Prosper Verheyden, in vriendschap en verering, twintig jaar lang terzijde had gestaan
bij zijn opzoekingen en speurtochten, heb ik gemeend die opdracht niet te mogen van de
hand wijzen. Al hebben de omstandigheden tot nog toe de uitvoering van het plan in de weg
gestaan, er bestaat gegronde hoop dat binnen afzienbare tijd Verheydens wens in vervulling
zal kunnen gaan.
Het stuk dat hier thans verschijnt lag nagenoeg kant en klaar in de nalatenschap. Het leek
mij aangewezen er wat de inhoud betreft, niets aan te wijzigen; enkel de spelling werd
aangepast aan het hedendaagse gebruik.
Misschien mag ik de lezers van dit tijdschrift dat zo vaak aan Prosper Verheydens bijdragen
gastvrijheid heeft verleend, nog even bij deze gelegenheid herinneren aan het In Memoriam
P.V., dat Mejuffrouw Dr M.E. Kronenberg heeft laten verschijnen in Het Boek, XXX, blz. 65-71;
en aan een In Memoriam van mijn hand, in De Gulden Passer, XXVI, bl. 1-28.
Luc Indestege
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Om met een paar woorden het Haarlemse van die Johannieterbanden aan te duiden,
terwijl er toch nog zoveel verscheidenheid is in de details: in de mazen van een
netwerk, getekend met filets, staan kleine stempels tot groepjes verenigd die een
ornament vormen: een soort bloem, een ster, waaromheen weer stempeltjes kunnen
geschaard worden. Nu zou dit er waarschijnlijk niet zo bijzonder Haarlems uit zien,
want nog wel elders wordt er door binders een vriendelijk spel gespeeld met kleine
stempeltjes, als niet dit siergerief toch wel erg speciaal en onder zoveel ander te
herkennen was: ik bedoel niet de kernstempel, noch de gewone satellieten, die zelf
niets anders zijn dan kringetjes om een middencel geschaard en aldus rozetten
vormend van enkele millimeters tot zowat een centimeter groot, maar wel de twee
elementen waarmede die Haarlemse binders heel wat afwisseling brengen in hun
kransjes-vlechten en bandvlak-vullen: een boogje, het kan twee, het kan wel zes
millimeter groot zijn; en een ongesteeld blaadje, het kan, naar de vorm, van eik zijn,
van beuk, berk, linde, van pereboom of rozelaar, maar groter dan een halve
centimeter wordt het niet.
Met zo luttel en zo minuskuul gereedschap doet de Haarlemse binder wonderen,
en gemakkelijk maakt hij het zichzelf niet. Laat hij vier stempeltjes hebben: rond het
bloempje schaart hij beurtelings vier kruisjes en vier boogjes, en zijn centraal fleuron,
zijn ster, zijn molentje, zijn zonnewiel is klaar; in de vier hoeken van de ruit nog het
blaadje gedrukt, en dat alles zoveel malen herhaald als het bandvlak in ruiten is
verdeeld, en wellicht ook op de hoeken van de omlijsting en in de randen: 616
stempelindrukken, minder of meer, eer de band is versierd, gezwegen dan nog van
het filet-werk. De binders in den vreemde, die, nog vroeger, rijen aaneengesloten
figuurstempeltjes in het hele bandvlek moesten prenten, hadden het zeker niet
gemakkelijk, maar toch hadden zij minder overleg en zorg bij het schikken te betonen
dan hun Haarlemmer vakgenoot. En werkelijk schitterend is dezes werk, bij het licht
dat over al die kransjes, sterren en strepen speelt, glijdend over het helder- of
donkerbruine, goedbewaarde kalfsleder, waarin de boeken van deze niet al te vaak
verporde, oude bibliotheek uit het bezit van de Haarlemse Commanderij van de
Sint-Jansorde werden gebonden.
Een aantal van die boeken werden aangeschaft door een van de knapste oversten
van dit huis, door commandeur Jan Willem
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Janssen (1484-1514). Dit werd, vermoedelijk nog onder zijn bestuur, op het eerste
schutblad aangetekend, met geringe varianten in deze vorm: ‘Hunc librum comparavit
magister Johannes Wilhelmus filius Johannis, frater ordinis sancti Johannis Baptistae
Jherosolomitane Ac domus cuiusdem in Haerlem, Curatus ecclesiae in
1)
Zoeterwouda’ . Volgt het bibliotheeknummer: cijfer, letter en cijfer.
Jan Willem liet al deze op ongeveer dezelfde wijze versierde banden van
handschriften en incunabelen maken, te Haarlem zelf: er is geen reden om dat te
betwijfelen. Een boekbinder vond hij te Haarlem, toen hij, in 1493, een accoord
maakte met ‘heer Jan van Delf, confessoer der nonnen regularissen des convents
van sinte Barberen binnen Amersfoirdt’, die hem zou schrijven ‘een heel antiphonier
in fractuer mit noeten’, daarin ook ‘dat roe schrift mit die elevaten’, echter ‘sonder
2)
enich floracy of illuminaci, ende sonder bindinghe ende hoir toebehoir’ . Verluchter
en binder zal hij dus te Haarlem en bij de hand hebben gehad, al moet hij een
specialist in het schrijven van zangboeken aanspreken te Amersfoort.
Er waren kopiisten en boekbinders te Haarlem, ook vóór Jan Willem Janssen
over de Johannieters in die stad regeerde, en de banden uit het midden van de
15de eeuw zien er uit als die van de Commanderij.
o

‘Bidt voer den scriver. Dit boec is ghescreven int jaer ons heren M cccc ende
xxxv te haarlem’, zegt het onderschrift aan het slot van een later herbonden
3)
getijdenboek .
Vermoedelijk te Haarlem zelf werd het handschrift met de Nederlandse tekst van
4)
de Evangeliën geschreven (in het Brits Museum, Add. Ms. 126659), dat eindigt
met de volgende vermelding: ‘Dit boec hoert toe den Susteren van Sinte Marien

1)

2)
3)
4)

Hij was priester in de Haarlemse Commanderij in 1473, toen zijn overste hem aanstelde tot
pastoor te Zoeterwoude: het klooster had het patronaatsrecht gekregen van de graaf van
Holland, in 1328. Nadat Jan Willem Janssen tot commandeur was gekozen, behield hij, met
dispensatie, zijn pastoorschap; later werd de kerk van Zoeterwoude verenigd met de Haarlemse
Commanderij.
Zie de tekst van het accoord, volgens het Utrechts Cartularium, bij C.J. Gonnet, De
Commanderij van St. Jan te Haarlem, blz. 51.
Zie Willem de Vreese en Edw. Gaillard, Dietsche Kalenders, nr 20, in Jaarboeken der Kon.
Vlaamsche Academie.
Zie K. de Flou en E. Gaillard, Beschrijving van Middelnederlandsche Handschriften die in
Engeland bewaard worden, in Versl. en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, 1ste
Verslag, Mei 1894, bl. 64, nr 10.
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convent in Sinte Jansstraat binnen Haerlem. Ende heeft becosticht Reymerich Claes
dochter Kathrijn Claes dochters onser professider susters moeder’. Ook dit boek zit
niet meer in zijn oorspronkelijke band.
In 1480 werd geschreven ‘per manus allardi filii reyneri oriundi de akersloet
quondam custodis in velsen’, dus in de Haarlemse buurt, een ‘Dirc van Delft, Tafel
van den kerstenen gheloven’ (Kon. Bibliotheek, Den Haag, 73 E 27) voor het Sinte
Katherinenklooster ‘opten voircroft’, binnen Haarlem; in 1469 had dezelfde Allart
Reynerszoon geschreven een ‘Dirc van Delft, Tafel van den kerstenre ghelouen’
en een ‘Thomas van Cantimpré, Boek der Byen’ (Kon. Bibliotheek, Den Haag, 73
E 26), dat in dezelfde tijd behoorde aan twee Haarlemse begijnen. En in 1476
kopieerde Scheeuwissenz. van Kercwerff een Hollandse Kronijk
(Universiteitsbibliotheek, Leiden 76 C), welk boek aan ‘de Magdalenen opt
Crayenhorst’, te Haarlem, heeft toebehoord. De banden van deze drie handschriften
zijn versierd op dezelfde wijze als die van de boeken uit de Commanderij van
Sint-Jan. Ook twee handschriften ten gebruike van het Clarissenklooster te Haarlem
zijn met dergelijke banden voorzien: het betreft de handschriften in Leiden,
Maatschappij Ned. Letterk., 265; en in Brussel, Kon. Bibl., II 3809, dit laatste
1)
geschreven door of voor Clarissen zo laat als 1505 . (Zie afb. A)
Drie banden van dezelfde aard hebben toebehoord aan een priester, Ds Florencius
Arnoldi, een daarvan in 1451; eigenhandig geschreven in 1439 had hij het boek dat
zit in de derde band (Kon. Bibl. Brussel, nummers 11777; 11776; 11809). (Zie de
afb. 1-2.) Wij zullen deze Florencius Arnoutsz. wel te Haarlem moeten zoeken, en
is de priester-scriptor misschien ook binder, als zovelen zijner ambtgenoten?
Ave Pietersdochter kopieerde in 1481 een Tweesprekinghe des monics totten
novicius (uit Cesarius van Heisterbeek) (Haarlem, Bisschoppelijk Museum,
Aanwinsten 1937) welk boek, in een Haarlemse band, later heeft toebehoord aan
het Maria-Magdalenaklooster te Amsterdam.
Ook Haarlemse incunabelen vindt men in karakteristiek Haarlemse banden: de
Stadsbibliotheek te Haarlem kocht ze

1)

Aan de voorste snede zijn tal van klavieren, helder gekleurde knoopjes, rood, groen, geel,
blauw, van gevlochten leder; aan de bovenste snede, een kapittelstok bewerkt met grauw
garen, waaraan draden hangen als leeswijzers.
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in de veiling (6-7 December 1867) van de merkwaardige achttiende-eeuwse
verzameling der boekdrukkers Izaak, Johannes en Dr Johannes Enschedé, te
Haarlem: het waren daar de nummers 481 en 278, uitgaven van Jan Bellaert, 1484
en 1486.
Waren niet, bij het herstellen van banden, de oude schutbladen verloren gegaan
en daarmede de aantekeningen van de eerste eigenaars, men zou ongetwijfeld de
Haarlemse oorsprong kunnen lezen in boeken die daarvan thans geen andere
getuigen meer hebben tenzij de duidelijke en onmiskenbare van hun band. Dit is
het geval met handschriften en incunabelen in de Stadsbibliotheek te Haarlem zelf,
en in de grote bibliotheken te Amsterdam, Leiden, Den Haag, Maastricht, Brussel,
Cambridge.
Wensen wij echter de binders of de binderijen te kennen die deze Haarlemse
banden in de jaren 1439-1505 hebben afgeleverd, dan laten de geschreven
aanduidingen ons in de steek.
Er was, even buiten de stad, het Windesheims klooster van Onser Vrouwen
1)
Visitatie , gesticht in de allereerste jaren van de 15de eeuw door Hugo Goutsmit,
priester, een ‘volgeling van Geert Groote’, die rector van de Haarlemse begijnen
werd. Is Goutsmit wel een familienaam, of betekent hij dat Hugo een ambachtsman
is, als andere broeders, die priester werd en in staat was, zoals andere goudsmeden,
zegels en stempels te snijden?
De prior van ‘Nieuwlicht’, bij Hoorn - zie verder, blz. 207 - was door Windesheim
gelast geworden met het onderzoek over de vraag tot opname in de Congregatie;
en in 1407 werd een overeenkomst gesloten, ook met de Haarlemse parochie. Het
klooster van Onser Vrouwen Visitatie zal onder zijn vroege priors twee ervaren
Windesheimers tellen, Jan van Kempen, Thomas' broeder, en Jan van Soest, vroeger
prior te Leiderdorp. Al zijn er geen berichten over scriptorium en binderij bij deze in
Deventerse en Windesheimer traditie zo goed gevestigde regulieren, toch mogen
we vermoeden dat zij hebben gewerkt voor de bibliotheken van Haarlemse kloosters.
Voor de laatste twintig jaar van deze periode is men geneigd te denken aan een
werkplaats bij de Sint-Jansheren zelf; dan zouden, ook vroeger, Haarlemse scriptores
en kloosters aldaar bediend zijn geworden, want gerief en werkwijze bleven zo goed

1)

Zie J.G.R. Acquoy, Het Klooster te Windesheim en zijn invloed, III, 51-53 en II, 208.
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als ongewijzigd tijdens die ruim zestig jaar. Evenals elders in de Nederlanden zullen
echter zowel leke ‘boecscrivers’ als kloosterlingen boeken hebben gebonden, zodat
er een Haarlemse bandversiering-traditie heeft bestaan, die tot uiting is gekomen
in een opvallende, zij 't ook niet volkomen strenge gelijkvormigheid. Zo kan men bv.
ook over het algemeen Gentse en Brugse banden onderscheiden van alle andere,
ook waar zij alleen met kleinere stempels werden versierd, zonder dat er
paneelstempels bij te pas werden gebracht.
Betrekkelijk eenvoudig, maar toch Haarlems gemerkt, is de band van een
Ludolphus, Leven van Jezus, in het Nederlands (Cambridge, Fitzwilliam Museum,
hs James 25), dat aantekeningen van zijn eerste eigenaars heeft: fol. 1, ‘Dit boec
hoert toe Beatrijs Gherijts dochter van Assendelf’, en op het schutblad: ‘Dit boeck
hoert toe die Regulierissen te Ziil binnen Haerlem. Ende is gecomen van suster
1)
beatris geriitsd. van Assendelff’ .
Vier kleine stempels worden gelijkmatig gezaaid over het in ruiten verdeeld
middenvak van elk plat: een Godslam in een cirkel, een rozet van zeven kringetjes,
een lisbloem op ronde grond en een ongesteeld blaadje, 8 mm lang, ongelijk gevind,
zo dat het drie dubbele lobben heeft. Terwijl men de drie eerste stempels overal
zou kunnen aantreffen, behoort het blaadje tot de botanische stempelgroep van het
Haarlems boekbindersambacht. Byvanck en Hoogewerff, die de verluchting
beschrijven, wijzen ze toe aan ‘Delft of Haarlem, ± 1475’, en merken aan dat het
Haarlemse Sint-Mariaklooster Ter Zijl, evenals dat van Sint-Agnieten te Delft,
2)
behoorde tot de Congregatie van Sion, het ‘Hollands kapittel’ .
Het boogstempeltje, van een vierde tot de helft van een cirkel, niet veel meer dan
een haakje uit de zetkast, - en de Haarlemse binderijen hebben zulke boogjes van
verschillend corps - is ook in de buurt van Haarlem gaarne gebruikt geworden, liefst
nog de kleinere soort, iets als een aanhalingsteken, een komma: banden van
Beverwijk en van Nieuwlicht te Blokker bij Hoorn,

1)

2)

‘Beatrix van Assendelft kwam in het klooster Ter Zijl in 1485. Zij zou zelf het handschrift
hebben geschreven en verlucht, hetgeen voor haar professie kan geschied of begonnen zijn’.
(Zie Byvanck en Hoogewerff, Noord-Nederlandsche Miniaturen, 1925; Tekst, N. 128.
Zie over de kloostercongregatie van Sion, d.i. van het Sionklooster bij Delft, Acquoy, t.a.p..
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van Egmond ook, hebben hun toevlucht er toe genomen bij het samenstellen van
stempelgroepjes; de haakjes wentelen om een kernstempel.
Te Beverwijk is gevestigd, sedert 1427-'39, het Windesheimer regulierenklooster
Domus B. Mariae in Sion, gesticht door leden van de fraterhuizen te Hulsbergen bij
1)
Hattem en te Zwolle ; bekende Windesheimer broeders hebben er gewerkt in die
eerste jaren, Godfried van Tiel, Johan Busch en Hendrik Mande, de mystieke
schrijver die zelf een goed verluchter was, en er stierf in 1431.
Aan de abdij van Egmond was het klooster veel geld schuldig. Zal het dan niet
voor Egmond hebben gewerkt, ook bij het maken van boeken? En inderdaad, er is
een band uit de bibliotheek van Egmond overgebleven die een Beverwijks uitzicht
heeft - ten ware het er een Nieuwlicht-Hoorns zou zijn, en zoals wij zullen zien is er
niet veel verschil tussen het bindwerk van die twee grote Windesheimer instellingen
uit dezelfde streek. Bedoelde band bevat codex lat. 102, in de Universiteitsbibliotheek
te Leiden, waarin men leest, fol. lv.: ‘Hunc librum religari fecit dominus gherardus
o

o

o

de poelgheest, venerabilis abbas egmondensis xxxij9 Anno domini m cccc lxv ’.
Hoe karig de versiering ook weze - dubbel raam en dwarsstrepen, een drietal zeer
kleine stempels, afzonderlijk en in groepjes geprent - de vijf stempelgroepjes zijn
de Haarlemse molentjes, waarin het boogje echter de ‘komma’ is, die Beverwijk en
2)
Nieuwlicht-Hoorn gebruiken .

1)
2)

Zie Acquoy, III, blz. 94-96.
Abt Geeraard van Poelgheest heeft, in 1465, een groot aantal boeken laten herbinden; dit
werd aangetekend, met een chronogram erbij, in een 11de-eeuws handschrift van Lucanus
Pharsalia (Leiden, U.B., XXI, Burm. Q. 1) f. 2:

‘Abbas gherardus poelgheest venerandus in egmondt
Istum cum multis librum reparavit honeste.
InspICIs hIC LeCtor qVo teMpore rVpta refeCIt’
En daaronder, in arabische cijfers, nog eens ‘1465’.
De band is nog eenvoudiger versierd dan de vorige: alleen met een raam van filets en een
paar dwarsstrepen. Het beslag echter geeft aan die Egmonder banden een monumentaal
uitzicht. In sommige gevallen werden de dikke, platte eiken berderen van de veel oudere
banden, ca 1465 met nieuw leder overtrokken; er zijn een of twee sluitriemen die met een
bronzen oogplaatje op een doorn, in het midden van een plat worden vastgelegd; de
geschreven titel wordt bevestigd op het achterberd, in een metalen lijstje, onder een hoornen
blaadje; de hoeken zijn beslagen, er zijn vier of vijf doppen op elk berd en metalen staanpootjes
onderaan; en bovenaan het achterberd zit de klamp, met een oog, waaraan de keten hangt.
Zijn er, na het herbinden op last van Geeraard van Poelgheest, nog oudere banden uit de
bibliotheek van Egmond overgebleven? Die van een 13de-eeuws handschrift (Leiden, U.B.
Publ. Lat. codex nr 154) kan ouder zijn dan uit 1465: hij lijkt niet op de twee andere, noch wat
het leder betreft, noch wat aangaat maaksel en versiering. Hij heeft twee stempels; een grote
ruitvormige bloem en een lopend leeuwtje, in een rechthoek.
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Zeven en twintig jaar lang, van 1449 tot 1476, heeft het klooster een voortreffelijke
prior gehad, de Amsterdammer Bero Willemsz een profesbroeder van
1)
Sint-Agnietenberg . Als wij dan vernemen dat het, tot grote bloei en welstand
gekomen, behalve boter, honig, was en lijm, ook perkament verkocht, zullen wij dan
niet verstaan dat, naast de opbrengst van het grondbezit en de landelijke nijverheid,
onder de bronnen van inkomsten in dit huis, opgeleid in Windesheimer en
Agnietenbergse tradities, ook dienen gerekend het schrijven en het binden van
boeken?
De Beverwijkse boekbinder in het Sionklooster werkt met één of twee stervormige
bloemstempeltjes, kersouwkens, per band; in elke ruit, soms op de snijpunten van
de filets en in de randen, schaart hij de stempeltjes in groepjes van drie, zes, zeven.
De Stadsbibliotheek te Haarlem - de stad kreeg immers in de 16de eeuw de helft
van de Beverwijkse kloostergoederen - bezit handschriften en incunabelen waarin
men een ex-libris leest van de Beverwijkse regulieren, ‘Liber domus Regularium in
Syon prope Beverwyck’, of van de nonnen van Nazareth te Beverwijk, ‘dit boeck
hoert toe die nonnen in die beverwijck’, die Augustijner kanonikessen werden, onder
toezicht van hun buren en congregatiegenoten, de regulieren.
Zeven onder die boeken met Beverwijkse banden worden hier aangetekend:
1. Haarlem, Stadsbibliotheek 183 B 11: Rob. Holkot, Opera, z.p. n.j.; Fol. 1.: ‘Liber
domus regularium in Syon prope Beverwijck’. Onderaan het laatste blad, een
aantekening, gerubriceerd, waaruit blijkt dat ‘pater noster Bero’ het exemplaar kocht
tot vervanging van datgene dat aan het klooster werd nagelaten door Zybold, pastoor
te Wijk-aan-Zee, en dat destijds om goede redenen werd verkocht aan de prior van
2)
Blocker bij Hoorn, namelijk aan Nieuwlicht . Als bandversiering zien we

1)
2)

Acquoy, II, blz. 329.
Betrekkingen tussen Beverwijk en Nieuwlicht-Hoorn, beide Windesheimer huizen in dezelfde
streek gelegen, blijken uit het feit dat een onbekende kloosterling uit Nieuwlicht een werk
schrijft dat hij naar prior Bero noemt: Berologion, de correptione pravorum. (Zie hiervoor
o

Acquoy, t.a.p., II, 329, n 6).

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

205
groepen van achtbladige bloempjes, drie in de ruiten, een op snijpunten en een in
de halve ruiten, zeven in de randen. De zware folio-band heeft vier loden doppen
op elk berd, en de titel in een ‘venstertje’.
2. Dezelfde bibliotheek, hs 187 D 1: werken van Joh. Damascenus, Gregorius
Naziacenus, Sint Augustinus; op perkament, 15de eeuw; randverluchting,
gehistorieerde initiaal. Bandversiering als nr 1, evenwel een bloempje met 9
bloembladen. Loden doppen.
3. Dezelfde bibl., 56 B 1, Stellarum Coronae B. Mariae Virg., Hagenau, H. Gran
voor J. Ryman, 1498. Vooraan: ‘liber domus canonicorum regularium prope
beverwijc’. Groepen van zeven bloempjes, dezelfde als op nr 2, in de ruiten; groepen
van drie in de randen.
4. Dezelfde bibl., 183 B 9, G. Hollen, Preceptorium, Coloniae, Joh. Guldenschaeff,
1484. Op eerste schutblad: ‘Dit boeck hoert toe die nonnen in die beverwyck. Item
die dit boeck vynt die geeft hoer luyden weder om gods willen off die duvel zal hem
villen’. Groepen van zeven bloempjes op de snijpunten en op de hoeken; van drie,
dààr waar de dwarsstrepen de randen raken.
5. Dezelfde bibl., 56 C 17, Jo. Synthis, Glosa super Magistr. Alexandr., Deventer
1488, 22 Oct., samen in een band met Rob. de Evremodio, Rich. Paffraed, z.j. Op
eerste schutblad: ‘Liber domus canonicorum regularium prope beverwijck’. Groepen
van zeven zesstralige sterretjes in de vier middenste ruiten; van drie, in de andere,
één op de snijpunten.
6. Dezelfde bibl., 56 C 5, Speculum humane vite, z.p.n.j. Op fol. 1: ‘Liber domus
o

Regularium in Syon prope beverwyck Anno lxxiij .’ Groepen van vier en van drie
zesbladige bloempjes (2 mm).
7. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, hs 19 (zie B. Kruitwagens Catalogus),
Hermannus Galigaen, Collectorium rationalis Guilielmi Durandi, 1407; B 1. 146a 2:
‘Explicit hoc collectorium libri... pertinens monasterio regularium in syon prope
beuerwijc’. In de randen en in de ruiten van het bandvlak, driehoekige groepen van
twee zeer kleine stempels: een zesstralig sterretje, een kruisje. Koperen hoeken,
loden doppen.
8. Haarlem, Stadsbibl., hs 187 C 2, Biblia (Ysaias-Ecclesiasticus), op perkament;
randverluchting, keurig pennewerk,
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N.-Nederl.; verluchte en gouden initialen. Groepen van drie achtstralige sterren en
drie boogjes in de randen van het bandvlak; een achtbladig bloempje in elke ruit;
een kruisje op de snijpunten. De hele band is tenslotte met slechts vier stempeltjes
bewerkt. De zware foliant is geketend geweest; onderaan elk berd zijn twee metalen
pootjes bevestigd. De schutbladen werden vernieuwd.

Bladstempels: Haarlemse en andere
Ongesteelde bladertjes, bladschijfjes, hebben de Haarlemse binders bij voorkeur
o

gebruikt bij het versieren van in-4 en infoliobanden. Waren zij niet gebleven bij
enkele vormen en zeer kleine afmetingen voor dit soort stempels, het zou moeilijk
vallen een Haarlemse band te herkennen uit enig andere.
's-Hertogenbosch heeft stempels gebruikt die een vindelig, s-vormig blaadje
1)
voorstellen . Diepenveen siert en merkt tevens zijn banden met een soort rozenblad,
2)
15 mm lang, 10 breed . Eemsteyn, het Fraterhuis bij Dordrecht, gebruikt naast ander
siermateriaal, een groot aardbeiblad, 22 bij 23 mm, dat slechts zijn omtrek in het
3)
leder prent . Klaverblaadjes treft men aan op banden in heel de streek van Utrecht,
maar ook in Brabant, in het Land van Loon en het gebied van Overmaas, van
4)
's-Hertogenbosch tot Maastricht toe; ook te Stablo, te Korssendonk, te Antwerpen .
Een eikenblaadje, gebruikt in een stempelgroep, vinden we op de voorzijde van een
5)
band van de Maastrichtse Matias-binder . Mariënhage te Woensel bij Eindhoven,
een

1)
2)

3)

4)
5)

Zie Boekbanden uit 's-Hertogenbosch, in Het Boek, XXI, blz. 236 en pl. 12.
In een band die bevat een incunabel, Augustinus super Johannem, z.p. n.j., leest men op
een strook van een tegen het eiken achterberd geplakte acte in perkament, onder meer: ‘Wy
Herman budeloeffs en.... als ghecoeren.... vanweghe der.... priorynen ende des geheelen
conventz van Diepenveen by Deventer geleghen Regularissen.... 13 Dec. 1493’. Het boek
maakt deel uit van de verzameling Kan. Edm. Puissant, in Bergen (Henegouwen).
Naast drie andere stempels, het merk Eemste (23 bij 9 mm), een met een pijl doorschoten
hart, attribuut van Sint-Augustinus, in een ruit (25 bij 20 mm) en een los waaiervormig blaadje
(8 mm). Op de band waarin Joh. Roffensis (Fisher), Defensio Regie assertionis contra
Babylonicam captivitatem, Keulen 1525. ('s-Hertogenbosch, bibl. der PP. Capucijnen).
Voor Antwerpen bij voorbeeld, op de banden met het losse stadswapen; zie Weale,
Bookbindings and Rubbings of Bindings...., II, nr 322.
Zie Boekbanden uit Maastricht, in Het Boek, XXII, blz. 159 en pl. 10. Het betreft de incunabel
Petrus de Palude, Scriptum in quartum sententiarum, Venetië, 1493; Kon. Bibl. 's Gravenhage,
nr 169 D 18.
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Windesheims mannenklooster, heeft onder de stempels van zijn boekbinderij twee
losse bladertjes, een langwerpig (8 mm) en een eirond, getand (9 mm); die zou men
wel eens voor Haarlemse stempels kunnen houden, maar op de band van een
1)
Haarlems boek ziet men ze niet .

Nieuwlicht-Hoornse banden
Van de Haarlemse eigenaardigheid, het boogstempeltje, wordt een reductie gebruikt,
nog kleiner dan de Beverwijkse, in Domus Novae Lucis B. Mariae, d.i. Nieuwlicht,
2)
te Blokker bij Hoorn . Dit klooster is de tweede filiaalstichting van Windesheim, het
heeft zijn ontstaan aan twee leerlingen van Geert Groote te danken, drie van zijn
priors kwamen uit Windesheim, het is een der vier eerste kloosters van het
Windesheims kapittel.

1)

2)

Ze worden niet samen gebruikt; beide tekenen ze accenten in de hoeken van de ruiten waarin
de bandvlakken zijn verdeeld. Het langwerpig blaadje dient aldus op een voorberd van de
incunabel (Stellarium Corone benedicte Marie virginis, Hagenau, H. Gran, 1498; (Kon. Bibl.
Den Haag, 170 C 20), dat onderaan het middenvak is gemerkt, in losse canongrote, gotieke
minuskelen: In: dumo: b: m; andere stempels; dubbele arend in vierkant, waaier in cirkel,
leliebloem in cirkel, draak in vierkant, twee vechtende hanen in rechthoek, en op de hoeken
van het bandvlak: een strik in een cirkel (een stempel zoals ook op Romaanse banden
voorkomt), en een t, een Tau, een Sint-Antoniusstaf. Patroon van het klooster is immers,
naast Onze Lieve Vrouw, de H. Antonius. (Zie Acquoy, t.a.p., III, 80-82). Bovendien staan op
voor- en achterzijde de letters a en o, ontleend aan hetzelfde alfabet waarin de naam van het
klooster werd gezet; op de achterzijde ook een eigenaardig, groot bladornament in omtrekken,
dat men op het eerste gezicht voor een eekhoorntje zou houden. En een fraai gegraveerd
koperen beslag.
Het ovale, getande blaadje, en bovendien in hoofdzaak dezelfde stempels komen voor op de
band van een Albertus Magnus, Arn. ther Hurnen, Keulen 1474 (Kon. Bibl. Den Haag, 170 B
13), insgelijks met beweegbare letters gemerkt In dumo ma, en met een oude aantekening,
uitgeknipt en op het nieuwe perkamenten schutblad geplakt: ‘Istud volumen pertinet monasterii
beate marie virginis in dumo juxtam Endhoviam emptum per fratrem paulum de zoemen
tempore sui prioratus’.
Eveneens op de band van Bapt. de Salis, Summa casuum, A. Koberger, Nurnberg, 1488
(Kon. Bibl. Den Haag, 169 C 34), waarvan het voorberd een geschreven titel en ex-libris onder
een hoornen plaatje vertoont: ‘Summa baptiste. In dumo prope Eyndo'.’ Aan weerskanten
van dit raampje staat een b, gestempeld met de letter uit het grote alfabet.
Een vierde band uit Mariënhage bevindt zich in de bibliotheek van Stonyhurst (Sermones
Sensati, Gouda, G. Leeu, 1482); hij heeft geen merken van herkomst en wijl bij het vernieuwen
van de rug, de schutbladen werden vervangen, is ook de kans verzwonden om nog een
ex-libris te lezen. Overigens echter vertoont hij al de karakteristieke stempels van Mariënhage,
o.a. het getand blaadje en het ‘eekhoorntje’, en in dezelfde opstelling, zodat men het boek
als vroeger eigendom van Mariënhage herkent alleen aan de band.
Acquoy, III, 24.
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Sedert 1573 is het afgebroken; geen wonder dat men van de bibliotheek haast niets
meer vindt. Toch zal men er, als in elk rechtgeaard Windesheimer huis, boeken
hebben afgeschreven. Dat men er heeft gebonden, vertelt ons een aantekening uit
1519, in een getijdenboek uit het einde der 15de eeuw (Amsterdam, Univ. Bibl., hs
I F 14; catalogus nr 570): ‘Dit boeck hoert toe den susteren van sinte marien convent
binnen hoern ende is anderwerf ghebonden inden cloester te nijelicht totten regulieren
1)
in blocker buten hoern. Als men screven m ccccc ende xix’ .
Het boek is nog eens, nu voor de derde maal, gebonden, namelijk tijdens de 18de
eeuw, en wel in glad, gevlekt leder.
De vier delen van een Summa Antonini, (Straatsburg, Joh. Gruninger alias
Reynardi, 1490), bewaard in het Berchmanianum van de Paters Jezuieten te
Nijmegen (85 A 8-11), hebben elk een ex-libris in vijftiende-eeuwse calligrafie: ‘Liber
monasterij beate marie nove lucis in blocker prope hoern in hollandia’. Dat de banden,
zo goed als gaaf, onderling verschillen in details, treft minder dan dat ze blijkbaar
uit hetzelfde werkhuis komen. Met prachtig bruin geitenleer zijn de berderen van
het derde deel overtrokken, met kalfsleer die van de andere delen; om de binnenzijde
van de berderen te beplakken werden, in de vier delen, bladen perkament gebruikt
die aan een en hetzelfde liturgisch handschrift uit de 12de-13de eeuw hebben
toebehoord. Op de voorzijde van elke band is de geschreven titel aangebracht onder
een hoornen schijfje, in een koperen lijstje (zie de afb. 3). Deel I heeft een hoekbeslag
van koperen plaatjes waarin zijn geperst een knop en daaromheen een ornament;
de plaatjes op de buitenhoeken hebben bovendien een randschrift in gotieke
minuskelen: hilf ritter || sant ior9. Deze Duitse toevoegsels zijn ingevoerde koopwaar,
of werden van een oudere Duitse band afgenomen, want zelfs die éne band die er
mede beslagen werd, is even Noord-Hollands als de drie andere. De drie andere
delen hebben loden doppen. Het middenveld is op de acht platten in hetzelfde aantal
ruiten verdeeld; bij delen II en IV zijn zelfs de afmetingen daarvan dezelfde. Bij I en
II staan, in de omlijsting van de middenvelden, zeer fraaie stempelgroepen van
dezelfde aard: een ronde stempel, 9 mm doorsnee, en daar om-

1)

Over het Hoornse klooster van de H. Maria, zie Bots, De oude Kloosters en Abdijen van het
tegenwoordig bisdom van Haarlem, 1883, blz. 250.
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heen achtmaal een roosje, of een vierblaadje, regelmatig tussen deze kleine
elementen gezaaid de bekende boogjes, een komma groot, en verder puntjes niet
groter dan speldeknopjes. De 9 mm-stempels, die de kern vormen van het kleine
zonnestelsel, zijn drieërlei: een scherp gegraveerde doornenkroon van zeven takken,
een ihs̄ en een mā. In de buitenrand van het achterberd van deel I, veroorlooft de
binder zich iets als probationes pennae, wat ten slotte goed uitvalt: hij prent het
boogje een tiental keren onder de doornenkroon-groep en tekent ermede iets wat
lijkt op de voet van een kelk of een monstrans. Het boogje komt, met vierblaadje en
speldeknop, kransjes maken in de randen van de vier banden. Voor het midden van
elke ruit wordt telkens een ander stempeltje gebruikt, een van de grotere soort:
éénkoppige adelaar in een ruit op I, lelie in ruit op III, sterretjes op II en IV. Maar
ook een volle bladzij cristallografie, als bij de beschrijving van deze fijn-bewerkte
banden zou te pas komen, zal minder duidelijk blijven dan een reproductie; zie dus
afb. 3, naar Pars prima.
Een Tabula Summe Anthonini (index op de uitgave van 1490) bewaard in het
Jezuietenklooster te Leuven, werd gebonden op ongeveer dezelfde wijze en heeft
hetzelfde oud ex-libris van Nieuwlicht-Blocker.
Zou een binder die zijn brood moest verdienen, tijd besteden aan een zo ver
gedreven spel met die uiterst kleine stempeltjes?
Kenden wij ook maar werk van Hoornse binders... Wel is er een vermoedelijk
Hoornse scriptor bekend: ‘Dit boeck hoert toe die susteren van sinte claren te hoirn
opt Noirt bi onser vrouwen kerck. Ende is ghescreven by handen Syvert Allertszoen
v

m cccc ende xc. Deo gracias’. (fol. 131 in hs 9 in de Univ. Bibl. Groningen; zie H.
Brugmans, Catalogus Codicum manuscriptorum Univ. Groning. Bibl., p. 289); maar
een kartonnen band heeft de oorspronkelijke vervangen. Een non uit het
Sinte-Katharinaklooster heeft een getijdenboekje dat gebonden is in de buurt, te
Nieuwlicht (Zie onder Lam Gods-paneel III B, blz. 231). Maar het Sinte Cecilia-huis
bezit een in een band gemerkt met het Antwerps stadswapen (Mariemont). Dit is
wel kloosterarbeid. Maar evenmin als voor Broeder Boekbinder zijn speldewerk, is
het voor ons verloren tijd, als wij bekijken wat hij met de priemen en naalden die hij
zijn stempels gelieft te noemen, op het bandleder tot stand brengt. Krijgt hij een
paneelstempel
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te behandelen, zijn kunstjes wil hij niet helemaal laten en waar we zo graag wisten
waar zijn paneelstempel, een hele prent met figuren en tekst, wordt gebruikt, is er
kans dat hij zichzelf eens zal verraden...

Lam Gods-paneelstempels
Het Lam Gods met nimbus, dat de kruisvlag van de Verrijzenis voert en een symbool
1)
is van Christus, wordt reeds op stempels van romaanse boekbanden afgebeeld
en soms worden de vier evangelisten-symbolen, insgelijks op afzonderlijke stempels,
2)
er bij gesteld . Het gebeurt dat de 12de-eeuwse Lamstempels een randschrift
hebben, AGNUS DEI, en de evangelistentekens driehoekige stempels zijn, zo
gesneden dat ze samen met het Lam, het zinrijk middenvak van een bandvlak
kunnen uitmaken.
Als een herinnering aan de figuren van romaanse stempels, en overigens
ingeburgerd in het laat-middeleeuws siermateriaal, verschijnt het Lam Gods, louter
een stukje ornament geworden zonder duidelijk godsdienstige betekenis in het
geheel, in afzonderlijke stempels en in Zuid- en Noord-Nederlandse paneelstempels
van de 14de en de 15de eeuw; het staat er in de bochten van slingerende takken,
samen met allerlei andere figuurtjes: de meermin met spiegel en kam, de Melusine;
de simme, ook met een spiegel; draken, vogels, viervoeters allerlei.
Een Tongers binder uit de 15de eeuw, Heinricus, die een lelie onder zijn naam
stelt, heeft drie andere merkwaardige stempels: een daarvan is een Lam
3)
Gods-penninkje, met randschrift Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi .
Ook op Haarlemse banden, en overigens op hoevele Nederlandse en vreemde,
staan ronde stempels, een tot twee centimeters groot, met het Lam Gods erin. Maar,
dit symbool tot onderwerp te nemen van een paneelstempel, belangrijk genoeg om
op zichzelf als versiering te dienen van de band van een

1)
2)

3)

Zie Karl Künstle, Ikonografie der christlichen Kunst, I, 126, 557, 609.
b

Zie G.D. Hobson, English Binding before 1500, 3, 6; pl. 11, 21 , 25; en zie ook Hobson's
Further Notes on romanesque Bindings, in The Library, 1934, pp. 192-210; pl. I & II; en ook
zijn A newly discovered romanesque Binding, in Bodleian Quarterly Review, VIII (1938), n.
96.
Zie Weale, op. cit., R. 319; en over dezelfde band, met reproducties: Hulshof en Schretlen,
De Kunst der Oude Boekbinders, blz. 12, pl. V; en J. Brassinne, La Reliure mosane, pl. XXXI.
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getijdenboek, dit werd alleen gedaan in het Graafschap Holland, in Noord-Holland.
Het Lam wordt meteen het acocalyptisch beeld van de Majestas Domini, het
verschijnt in een glorie, een mandorla - waarvan de rand een tekst heeft - tussen
de vier gevleugelde ‘levende wezens’, die symbolen zijn van de betuigingswijzen
van de Zoon Gods, nadien geworden de symbolen van de evangelisten. Een
voorbeeld vonden de Haarlemse stempelsnijders niet in Noord-Nederlandse
miniaturen, niet in de schilderkunst. Wij moeten dus wel aannemen dat zij een
romaanse boekbandtraditie volgden, waarvan ons geen Nederlandse voorbeelden
meer bekend zijn.
Vijf typen van paneelstempels, die voorstellen het Lam Gods, kan men
onderscheiden naar details in de tekening, naar tekst en afmetingen. Daarbij dient
te worden aangestipt dat het derde type, Lam Gods III, drie ‘uitgaven’ heeft gehad,
A, B, en C, waarvan de exemplaren wel eens moeilijk te onderscheiden zijn; het
gaat om een paar millimeter verschil in grootte en men weet hoe moeilijk het vaak
is, wegens de staat van het bandleder en de indruk zelf, een paneelstempel
nauwkeurig te meten, zowel op de band zelf als op een wrijfsel. En verder gaat het
1)
om zo geringe dingen als een parelrandje, wel of niet , en het parelrandje kan
immers in een wrijfsel, en zelfs in het leder, onduidelijk gestippeld staan en er uit
zien als een volle streep. Zekerheid krijgt men slechts naarmate het aantal
exemplaren groter wordt, en het samengaan van dezelfde kentekenen vaster.
Deze vijf paneelstempels worden gebruikt in Noord-Nederland, of liever in het
noorden van het Graafschap Holland (de vijfde hoort misschien thuis in
Noord-Brabant, maar zeker is dit niet). Zij dienen tot versiering van banden van
handschriften, nooit, op een enkele uitzondering na, van gedrukte boeken; die
handschriften zijn getijden- en gebedenboeken op perkament, en, op enkele
uitzonderingen na, steeds in de volkstaal, want zij zijn bestemd voor vrouwen, zowel
kloosterzusters als leken. Doorgaans worden de Lam Gods-paneelstempels op
voor- en achterzijde geprent; het gebeurt echter bij drie van de vijf typen (de
varianten, de ‘uitgaven’, de ‘staten’ van eenzelfde patroon buiten beschouwing
gelaten), dat zij samengaan met

1)

Wat ik hier een parelrandje noem, is dikwijls een stippellijn, een getande, of een zig-zaglijn
tot afsluiting van de samenstelling in de matrijs.
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een andere paneelstempel, en de keuze is beperkt, zoals wij verder zullen zien.
De grootste paneelstempel (116 bij 75 mm), die voorstelt het Lam Gods, wijkt af
van het plan der andere typen. Hij behoudt alleen het Lam, nu met kruisnimbus en
de tekst, en schikt ze als bestanddelen van een grote penning (doorm. 55 mm), met
omschrift in stevige lombarden: + SIET . DAT . LAM . GODS . DAT . OPBVERT .
DIE . ZOND'. Boven en onder deze penning zijn er twee kleinere tegenaan
geschoven: één met de heraldische eenkoppige adelaar, één met de klimmende
liebaart. Een omlijsting van ranken met bloemtrossen omsluit deze drie elementen
en voegt er zich, smijdig de in- en uitsprongen volgend, bevallig tegen aan. Aldus
krijgen we een aanpassing van de mandorla met tekst, die de overige Lam
Gods-panelen hebben; toch blijven er nog zwikken te vullen: met spitsboogjes tegen
de penningen aan, met vrij zware en toch sierlijke ornamentstukken in gebogen
lijnen op de hoeken van het paneel.
Weale heeft deze plaat beschreven (R. 294), naar de band van een getijdenboek
in de verzameling van wijlen Prof. Schrant, te Leiden. (Waar is dit boek nu?).
De vier andere banden, die alle op voor- en achterzijde met deze paneelstempel
zijn versierd, bevatten insgelijks getijdenboeken in het Nederlands, elk met een
kalender voor het Bisdom Utrecht; twee hebben aanduidingen die verwijzen naar
Noord-Holland als herkomst. De vier banden hebben echter, behalve de grote
stempel, nog andere kentekenen, en die nog beter aantonen dat zij uit dezelfde
werkplaats komen, en in dezelfde periode. (Zie de afb. 4). Bij de hoeken van het
paneel, daar waar de driedubbele filets die het omvatten, elkaar snijden, staat een
‘Haarlems’ groepje van zeer kleine stempels: driemaal een vierblaadje en driemaal
een boogje; het bloempje wordt ook op de rechte zijden van de omlijsting geprent,
op afstanden van 15, van 20 mm.
Dit ‘Haarlems’ moet hier enigszins breed worden opgevat. Nader bekeken, zijn
de stempelgroepjes nog veel kleiner dan die welke we op uitgesproken Haarlemse
banden zien; maar op banden van Beverwijk en van Nieuwlicht, te Blokker bij Hoorn,
zien wij wèl zulke groepjes, gevormd bij middel van soortgelijke, zij het ook niet
helemaal dezelfde stempeltjes.
1. Wij bekijken eerst het getijdenboek dat ons meer bepaald
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1)

zijn herkomst aanwijst. Het is hs 133 D 3, in de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage ; aan
het einde van de tekst staat in rood, geschreven door dezelfde hand die het horarium
schreef,: ‘Hier eyndt dit scone boec dat hoort toe diewer alberts wijf’.
Op de perkamenten schutbladen, vooraan, werden familiegebeurtenissen
c

opgetekend: ‘Int iaer ons heren xiiij ende xcij nae sinte maerten smaendaechs op
sinte serapion dach ter derde ure nae middach wert geboren albert albertszoen’;
c

en ‘Int iaer ons heren xiiij xciiij donersdaechs nae sinte gummer ter twide ure nae
middach wert boeren ysbrant albertsz(oen)’; met een aantal latere aantekeningen
c

van dezelfde aard; ten slotte: ‘Int Jair ons heren xv ende xliiij den x dach Julij worden
gefirmt alijt henricks ende Intgin henricks vanden eerwairgen heere Nicolais de nova
terra biscop Hebronensis int Choir van s. gummors kerck ontrent ix ore voir noen’.
In deze laatste aantekening, uit 1544, zal wel de Sint-Gummaruskerk, de
‘Westerkerk’ te Enkhuizen bedoeld zijn. Was het ook te Enkhuizen dat Diewer Alberts
wijf woonde, voor wie het getijdenboek werd geschreven, en wier eerste zoon Albert
in 1492, wier tweede, geboren werd in 1494, - zodat wij meteen kunnen gissen dat
boek en band veeleer uit c. 1490 zijn? Op fol. 166, het voorlaatste blad van de tekst,
vindt men een gebed ‘van sinte gommer’: O eerwaerdighe patroon gummare
weerdich nae te volghen mit allen love...’, dat wel ten gerieve van de vrome mensen
uit de Enkhuizen parochie - niet van de Lierenaars! - zal opgenomen zijn. En het
trouw blijven aan de voornaam Albert-Adelhert, de heilige diaken van Egmond - zal
toch vooral bij Noord-Hollanders worden gevonden.
Werd het boek misschien geschreven - en gebonden - te Enkhuizen zelf? Het
klooster van de Augustijnen aldaar werd gesticht door vier geestelijken, die ‘hun
2)
brood zouden winnen met boekbinden of perkament maken’ . Het zou natuurlijk
zijn dat die binders Haarlemmer gewoonten in het versieren met

1)

Zie Catalogus codicum manuscriptorum, Libri theologici, nr 300:133 D 3. Getijdenboek (met
Utrechtschen kalender). Perk. 170 bl. 165 × 120 Midden 15e eeuw. Geschreven in de
Nederlanden. Met versierde beginletters en randversiering in Noord-Nederlandsche stijl (type
B, gestyleerde randversiering van stengels, bladen, kelken, enz.; vrgl. Vogelsang, t.a.p., blz.
25-28). Gemaakt voor Diewer Alberts wijf. - Was in 1858 in de Openbare Bibliotheek te Arnhem
o

2)

(Vgl. Cat. 1858, blz. 243). Aangekocht in 1896 - Vgl. Verslag Kon. Bibl. 1896, blz. 9 v., N .
3)’
Bots, blz. 152.
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stempelgroepen meebrachten, laat het dan zijn uit Haarlem, Beverwijk of
Nieuwlicht-Hoorn. Over Enkhuizer banden is mij verder niets bekend. Voorlopig
kunnen we de vier - of vijf - banden met het grootste Lam-Godspaneel (en de
handschriften) veeleer toewijzen, wegens de zeer kleine stempels, aan Nieuwlicht.
En we stellen ons voor hoe Albert c. 1490 van Enkhuizen naar Blokker reed om het
getijdenboek voor zijn bruid te bestellen: in heel de streek voor elke jonge man die
er goed voor zat, een even blij verrichte boodschap als het kopen, bij de goudsmid,
van een trouwring!
De drie volgende banden spreken de Nieuwlicht-Blokkerse, de Hoornse herkomst
niet tegen:
2. Cambridge, Fitzwilliam Museum; Mc Clean Ms 94; zie M.R. James'catalogus
van deze verzameling, blz. 207, waar ook de band met het Lam Gods-paneel wordt
beschreven en de rood geschreven feesten in de kalender, een Utrechtse, worden
vermeld; dus ook Adelbrecht; en op 1 October wel Remigius enz., maar niet Bavo.
Het handschrift wordt ook beschreven door Byvanck en Hoogewerff,
Noord-Nederlandsche Miniaturen, blz. 56, als een Nederlands getijdenboek, ± 1480;
op perkament, 229 bladen 180 × 126 (96 × 59), 20 regels, met ‘oorspronkelijken
stempelband’, en opgave van inhoud en verluchting.
3. Brussel, in de verzameling Generaal J. Willems. (Zie de afb. 5). Het getijdenboek
bevat 203 bladen perkament, 20 regels per bladzijde; vóór de kalender en na de
tekst, perkamenten bladen die afgeschreven zijn zoals de overige; het eerste en
het laatste blad dekken de binnenzijde van de berderen; vermoedelijk werd het boek
dus gebonden in het scriptorium. Op toegevoegde bladen werden, reeds vroeg,
gebeden geschreven, b.v. op fol. 1: ‘Van sinte herasmus eyn gebet’. In de (Utrechtse)
1)
kalender staat op 25 Juni, in rood, ‘S. Adelbrecht, conf.’ .
4. Parijs, verzameling Mevr. G. Whitney-Hoff. Amédée Boinet heeft er een
beschrijving van gegeven in zijn werk: ‘La Bibliothèque de Mme G. Whitney-Hoff,
Paris, L. Gruel, 1933. De band bevat een getijdenboek in het Nederlands, tweede
helft der 15de eeuw. Het telt 155 bladen, 165 bij 118 mm, 23

1)

Het boek werd aangekocht door Gen. Willems in Dec. 1936 (het was toen nummer 285 in de
veiling Mensing, bij Sotheby & Co., London. In Mei 1911 en in Juli 1912 kwam het voor in
twee veilingen bij Fred. Muller, Amsterdam.
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regels per bladzijde. De kalender is Utrechts: Ponciaen, Aechten, Odulphus, Geroen,
Albaert, enz. Het bevat twee grote miniaturen met randversiering; een aantal mooie
initialen en lettrines, het alles ‘de style nettement hollandais’, zoals Boinet zich
uitdrukt. De band is in goede staat, met twee koperen sloten waarvan een is
overgebleven. De snede is verguld. Het boek is nog voorzien met het gedrukt ex-libris
van George Dunn, of Woolley Hall near Maidenhead, en werd samen met de overige
manuscripten en incunabelen van de ongemeen rijke collectie Dunn, geveild te
Londen, van 1913 tot 1917.
Een band die ik niet heb gezien en waarvan ik niet weet met welke van de
verschillende Lam Gods-paneelstempels hij is beprent, is die van een getijdenboek
in de collectie de Wykerslooth, te 's-Gravenhage; het wordt beschreven door Byvanck
en Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Miniaturen, blz. 31, nr 69; (met verwijzing
naar het Gildeboek, VI (1923-24) blz. 180; over de band wordt enkel gezegd:
‘Oorspronkelijk lederen stempelband (met het Lam Gods) over eikenhout. Onder
de opmerkelijke roode feesten in den kalender is S. Adelbrecht conf., 25 Juni. Het
getijdenboek werd geschreven te Amsterdam. Het is in het bezit geweest van de
familie van Adrichem te Haarlem’.

Het Lam Gods-paneel van dominus Hugo Filius Symonis Hugonis,
priester
In plaats van de evangelietekst ‘Siet dat Lam Gods...’, vinden we op een
paneelstempel de naam en de toenamen van de boekbinder op de dubbele
spitsboog, om de Lam Godspenning heen. Aldus:
Dns.Hugo.fi || li (9). Sym || oīs.hugoīs.me || fecit
Het plaatje is 69 bij 48 mm groot en heeft, zoals de andere van die aard,
evangelistentekens op de hoeken en verdere zwikvulling en versiering; het Lam is
naar links gewend, naar begin en einde van de tekst, en kijkt naar rechts; andersom
dus dan in de twee middelbaar grote Lam Gods-panelen, maar zoals in het grootste
en in het kleinste; er staat een ster voor de kruisvaan; verdere grond- en zwikvulling
als bij de andere. De randen van het plaatje hebben schuine dwarsstreepjes, zodat
ze enigszins gepareld, of als een touw gewrongen voorkomen.
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Zo volkomen goed gegraveerd als de andere Godslam-panelen is deze stempel
niet; de gebogen lijnen verlopen aarzelend, gekrenkt; de gotieke minuskelen zijn
wat ongelijk, te vet en vereenvoudigd, als met een onwillige pen door een zware
hand geschreven; geen haaltjes verbinden de loodrechte letterbenen; de woorden
zijn gescheiden door een ruitvormige punt. Maar boven alle andere Hollandse
paneelstempels is deze merkwaardig om zijn opschrift. Een naam op een
boekbindersstempel is in Noord-Nederland uiterst zeldzaam. Zijn er nog twee
1)
andere , ze behoren tot de 16de eeuw.
Het paneel staat in het midden van een vak dat in een dubbel raam van drie filets,
niet steeds haaks, op elkaar wordt gesloten; op de snijpunten van de filets wordt
een zeer kleine stempel geprent, een vier- (of vijf-) blaadje, 2 à 3 mm groot. De
boekbinderspers heeft de paneelstempel niet overal gelijkmatig kunnen prenten;
het kalfsleder is bij plaatsen vrij dun, zodat in een wrijfsel de draad van het eiken
berd al vlug te voorschijn komt, juist daar waar de stempel onduidelijk wordt.
Tot dusverre (1940) zijn er twee banden, met deze paneelstempel beprent, bekend.
1. De eerste is in het bezit van de heer Proost, te Amsterdam. Hij is normaal
gebouwd en goed bewaard; al werd de rug vernieuwd, en wel in de 17de eeuw, de
oorspronkelijke perkamenten schutbladen zitten nog vast aan de oude berderen en
het handschrift zelf is volkomen gaaf.

1)

De paneelstempel van Pieter Heynricsz, te Amsterdam, met zijn merk en het stadswapen:
zie de reproductie bij L. Gruel, Manuel de l'amateur de Reliures, II, na p. 92; en verder een
Sint-Franciscus, staande, met omschrift ontleend aan Paulus'-brief aan de Galaten (VI, 17):
Ego enim stigmata dni nri ihesu xpri || in corpore meo porto en onderaan een naam, die in
de matrijs zelve gedeeltelijk onleesbaar werd gemaakt door wegschaven: henricus morinck(?).
Buiten deze twee gesigneerde paneelstempels uit de 16de eeuw, ken ik, behalve enkele
bindersmonograms, slechts een naamstempel van een Noord-Nederlandse binder: een ‘rolle’,
met valkendal, (Kon. Bibl. Den Haag, 170 C 19, M. Loebmayr, Sermones; Hagenau 1497)
met een driemaal herhaalde aantekening ‘Liber domini Gherardi de bueren, Canonici ecclesie
sancti Salvatoris traiectensis’; dat is Nicolaus de Valkendael, te Utrecht, 1492, over wie Hulshof
en Schretlen (De Kunst der Oude Boekbinders, Utrecht 1921) berichten vonden in
archiefstukken, alhoewel ze geen van zijn stempels konden reproduceren: de U. Bibl. Utrecht
blijkt geen band van Valkendal te bezitten.
Jan Veldener hoeft hier niet te worden vernoemd: de bekende band met zijn naamstempel
(Holtrop, Monuments..., pl. 131; Weale, R. 318), is uit zijn Leuvense tijd en is bewerkt met
stempels waarvan men de weerga vindt op andere Leuvense banden.
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Het telt 160 bladen perkament, 181 bij 130 mm, bladspiegel 94 bij 67 mm, 20 regels
schrift per bladzijde. Het geschrift is zeer regelmatig, tamelijk smal; de
aanvangsletters zijn beurtelings rood en blauw. Waar getijden beginnen, is er een
groter initiaal, rood en blauw gekleurd, met penwerk rood en groen ingevuld; daar
ook zijn randversieringen aangebracht: penwerk, rood, blauw, groen. Rubrieken
van dezelfde hand als de ganse tekst. (Zie de afb. 6-7).
De tekst bestaat uit kalender-getijden en gebeden in het Nederlands: 1. die seven
getyden van onser liever sueter vrouwen marien (daarop volgt een gebed ‘an onsen
engel’); 2. die seven getyden vander ewiger wysheit; 3. die seven getyden van den
waerden heiligen cruce; 4. die seven getyden van den heilighen gheest; 5. die seven
salmen van penitencien in duutsche mitten lange lettenien etc.; 6. die langhe vigelie
mitten neghen lessen; 7. gebeden bij de H. Communie; 8. Dese scone sequencie
ende lovesanc van onser liever vrouwe marien die daer hiet ave preclara maecte
een man die croepel was ende doe hi se sanc wert hi synre leden machtich; 9. Dit
is die suete sequencie Ave mundi spes maria die meester aelbracht die grote maecte
vander predicaer orden; 10. Verschillende stukken in het Nederlands: Anima Christi,
Credo, hymnen, begin van het Evangelie van Johannes, twee gebeden tot de H.
Katharina.
De kalender vermeldt voor elke dag de naam van een heilige; de karakteristieke
1)
heiligen van het bisdom Utrecht zijn zonder uitzondering rood geschreven .
Bovendien staan in rood: 17 Aug., Geroen martelaer, wat naar Noordwijk bij Leiden
en Noord-Holland wijst; 10 Oct., Victor ende Gereon, mrs. Zwart geschreven staan
o.a.: 3 Juni, Herasmus mart(elaer); 20 Juni, Engelmont biscop; 8 Aug., Cyriacus
mr.; 13 Aug., Ypolitus m(a)r(telaer); 28 Aug., Augustinus biscop: 17 Sept., Lambrecht
biscop, 1 October, Remyn ende Bave; 4 October, Franciscus conf(essoer); 11 Oct.,
Augustyn biscop; 21 Oct,. xim maechden; 4 Dec. ‘Barbare ioncf’. De kalender is
dus noch bijzonder voor Augustijner, noch voor Franciscaans gebruik geschreven.
Op 6 Aug. staat aangetekend Ons heren transfiguracie. Een pauselijke bulle van
6 Aug. 1456 stelde dit feest op die dag. Het

1)

Zie B. Kruitwagen, O.F.M., De betekenis van den Middeleeuwschen Heiligenkalender, en de
kalenders van Utrecht, Toulouse en van de Karmelieten, in Het Boek, XXV, blz. 28 e.v.
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getijdenboek zou dus na 1456 geschreven zijn. Pater B. Kruitwagen waarschuwt
ons echter: ‘Met de Transfiguratio Domini als dateeringsmiddel moet men voorzichtig
zijn. Het feest werd in 1456 door Calixtus III tot de geheele Kerk uitgebreid, doch
1)
vóór dat jaar werd het reeds op tal van plaatsen gevierd’ .
In de litanie staat bij de heilige confessoren, Adelbaert (Adalbertus, diaken te
Egmond), die niet in de kalender genoemd wordt.
De maanden heten hier: Loumaent, Selle, Maerte, Aprille, Meymaent, Weymaent,
Hoymaent, Oegstmaent, Gherstmaent, Slachmaent, Smeermaent, Heremaent.
Er zijn een paar aantekeningen van vroegere eigenaars in het boek: op het eerste
schutblad schrijft J. Welckinckhoff zijn naam en 1617. Veel ouder is een prijsopgave
onderaan datzelfde blad: 30 st. Op het laatste schutblad leest men: Henricus
schonmannus, in een laat 16de, of een 17de-eeuws geschrift.
Geen enkele aanduiding evenwel van plaats of tijd, geen enkel gegeven omtrent
de man die zich in de paneelstempel als de maker van de band noemt. Heeft hij
misschien bedoeld: van het gehele boek en is hij scriptor èn binder geweest?
Me fecit laat de Brusselse scriptor Godevaert de Bloc op zijn grote paneelstempel
graveren, c. 1380: hij heeft de Hadewych-codex, die hij bindt, ook geschreven; het
boek is van zijn boekwinkel en -binderij in de Bergstraat te Brussel, overgegaan, in
2)
1384, naar Rodeklooster in het Zoniënbos .
Maar zullen we ook mogen veronderstellen, dat scriptor en binder een en dezelfde
persoon zijn geweest voor de band in het Stadsarchief te Leuven, uit 1367, die een
paneelstempel heeft met de tekst: Lambertus de Insula seriptor (voor scriptor) me
fecit?
2. Er is een tweede band met de paneelstempel van Heer Hugo en hij wordt
bewaard in het kasteel te Mariemont, in Henegouwen, dat Raoul Warocqué, met
de kostbare verzamelingen en de bibliotheek, bij erfgift heeft nagelaten aan de
Belgische Staat.
Het werd aangekocht bij Sotheby, London, in 1913, uit de veiling George Dunn
(het was nr 490 in het eerste deel van de

1)
2)

Zie ibid., blz. 26.
Zie mijn artikel Huis en Have van Godevaert de Bloc, scriptor en boekbinder te Brussel,
1364-1384, in Het Boek, XXIV, blz. 129 e.v.
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1)

catalogus) door wijlen Georges van der Meylen, voor zijn vriend Raoul Warocqué.
Het is een Nederlands getijdenboek in volkomen gave band. Het heeft dezelfde
afmetingen als het Amsterdamse en gelijkt daar overigens op in vele opzichten. Al
telt het 190 bladen en 19 regels per bladzijde, de calligrafie is dezelfde,
aanvangletters en randversieringen met kleurig pennewerk zijn van dezelfde aard.
De kalender heeft dezelfde rood geschreven feesten (uitgenomen 5 Juni, Bonifaes,
dat wegbleef; en 4 Dec. Barbara, hier zwart in plaats van rood).
Elk van de getijden werd op een nieuwe katern begonnen, zodat er bij het einde
doorgaans enkele bladen onbeschreven bleven. De kopiist heeft, bij belangrijke
afdelingen, blauwe teksten aangebracht op spreukbanden - ‘rollen’ - in de
randversiering, doorgaans het schietgebed O mater dei memento mei, of eenvoudig
maria mater; bij de getijden van de H. Geest, ook Veni sancte spiritus en bij de
Kruisgetijden O crux benedicta qui in te (...); fol. 75 v. bovenaan, in blauwe letters,
bij de rood-purper-groene pentekening, het jaartal m.cccc.lxxxii. en daarbij het eerste
schietgebed.
Op beide banden werd, om de paneelstempel, een dubbele omlijsting getrokken
bij middel van drievoudige filets; op de kruispunten staat echter ditmaal niet het
stempeltje.
Evenals zijn weerga te Amsterdam heeft de band te Mariemont twee sloten,
waarvan de klampen, hetgeen ongewoon is, zowel op voor- als op achterzijde lange,
scherpe punten hebben.
De gaafste van de vier afdrukken van de paneelstempel is die op de voorzijde
van de band te Mariemont; de tekst is er volkomen duidelijk, zodat Dunn hem
nauwkeurig heeft kunnen overschrijven (hij komt voor in de beschrijving van het
handschrift in de veilingscatalogus); op de achterzijde heeft de prente gefaald in
het bovenste deel.
Beide getijdenboeken komen blijbaar uit hetzelfde scriptorium, beide banden uit
dezelfde binderij.

1)

Hij was zelf een kenner van banden en maakte een catalogus (in handschrift) op, van de
oude banden in de bibliotheek van het kasteel te Mariemont. In de Annuaire de la Société
des bibliophiles et Iconophiles de Belgique, 1921; Brussel, 1922, vindt men, blz. 83-106, een
bijdrage van zijn hand, getiteld Excursion à Mariemont, waarin een aantal merkwaardige
banden en autografen uit de verzameling van wijlen R. Warocqué worden besproken, bij 10
reproducties; de band van Dominus Hugo wordt er echter niet vermeld. Over Georges van
der Meylen kan men een nota lezen van Prof. Paul Faider, in De Gulden Passer, 1937, blz.
43.
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Zolang wij geen archiefstuk hebben, dat ons priester Hugo Symons Huygenszoon
nader bekend maakt als scriptor en binder, blijven we met beide boeken en banden
in het onzekere. Na de ervaringen met zovele paneelstempels, die gebruikt worden
1)
lang nadat de binder wiens naam zij vermelden, is gestorven , kan men, ondanks
de waarschijnlijkheid, geen volledige zekerheid hebben dat ‘here’ Hugo boeken
heeft gebonden in de tweede helft van de 15de eeuw. Dat hij in het graafschap
Holland leefde, kan men vermoeden, omdat het uitzicht van zijn grote stempel is
als dat van drie, vier andere, die men als Noord-Hollandse kent (maar een Haarlemse
Sint-Jan Baptist is nagenoeg dezelfde als de Sint-Agnietenbergse uit 1440). De
indrukken op de kruispunten van de filets, het kleine stempeltje, zelf slechts vier of
vijf speldeknoppen bijeen, maken ons in hun eenvoud niet veel wijzer. Met zo klein
gerief ongeveer aldus te werken is Noord-Hollandse gewoonte, inderdaad; maar
wij kennen te weinig banden die bepaald uit Delft zijn, of uit Leiden, - Utrechtse
kunnen hier buiten beschouwing blijven - om zekerheid te hebben dat de gewoonte
niet ook wat meer zuidelijk bestond.
Kan onze binder zijn ‘Heer Hugo Hugooszoon’, pater en geestelijk bestuurder
van de nonnen van het Sint-Jeronimusklooster Roma, op het Rapenburg te Leiden,
2)
in 1456? Maar het getijdenboek van Mariemont is gedateerd 1482; en al is het
mogelijk dat Hugo na zesentwintig jaar nog boeken bond, en al is het zelfs
waarschijnlijk dat na een kwart eeuw zijn paneelstempel nog werd gebruikt, daar
waar hij had gewerkt, er is een omstandigheid die het moeilijk maakt aan te nemen
dat Dominus Hugo filius Symonis Hugonis in 1482 werkte in Roma op het Rapenburg.
In dit klooster namelijk kopieerde een donatin Onser liever vrouwen miraculen,
en stelde op twee plaatsen haar naam en het jaartal 1479; aldus, op blz. 229 v.:
‘Bidt voer die ghene die dit heeft ghescreven. Dat hoor god ende maria die ewighe
vruechde wil geven. Dit booc was volscreven int jaer ons heren

1)

2)

Zie mijn opstellen La Reliure en Brabant, in Mémorial de l'Exposition d'Art ancien à Bruxelles,
Gembloux, 1935., blz. 141-188; en vooral De Paneelstempel van Wouter van Duffel, priester,
boekbinder te Antwerpen, 1240-1285, in De Gulden Passer, 15de jaarg., 1937, blz. 1-36; in
het bijzonder blz. 21-22, over gesigneerde paneelstempels, die een eeuw en meer dan twee
eeuwen lang hebben gediend.
Bots, De oude Kloosters en Abdijen van het tegenwoordig bisdom van Haarlem, blz. 277.
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Mcccc ende lxxix opten xiiij dach in maerte’ en ‘Dit booc hoort toe den besloten
susteren van Sinte Jheronimus huus in roma binnen leyden op trapenburch Ende
is in bewaringhe gheertruut heynrijcs dochter’. Zij waarschuwde bovendien tegen
verkopen van haar schrijfwerk, ongetwijfeld omdat zij het op Zon- en feestdagen
1)
had verricht , en schreef ‘non vendetur non alienetur propter deum’, op een ‘rolle’,
getekend in de rand van fol. 9, naast haar naam: ‘per manus Ghertrudis filie hey(nric)i
donate’.
In Gheertruut's tijd, in 1479, zal here Hugo niet meer de boekbinder zijn geweest
op het Rapenburg: zou hij anders niet Onser liever vrouwen miraculen hebben
gebonden? Met enige toevoegsels, vóór en achter, kreeg het tractaat een band
waarvan de paneelstempel gemerkt is: Jacobus Illuminator me fecit. En hier zien
we dat het me fecit, achter een naam in een bandstempel, al betekent het ook niet
me ligavit, toch niet noodzakelijk voor elk boek ook betekent me scripsit. De binder
kon immers zijn naamstempel gebruiken op boeken die hij zelf schreef, als hij scriptor
was en op andere die men hem te binden bracht.

Het Lam Gods-paneel, type III, A
Het Lams-paneel dat het meest voorkomt, namelijk op 14 banden, is 93 bij 57 mm
groot (op sommige afdrukken die scherper meten toelaten, 92.5 bij 56.5 mm). Het
Lam, zonder lichtkrans, stapt tussen bloemen en heesters naar rechts, en kijkt om
naar het kruis met de als een wimpel uitwaaiende Lentevlag, die van de Verrijzenis,
getekend met een kruisje en vier stippen, de hand- en voetwonden. Op de
mandorlavormige spreukband, waarvan de bovenrand gepareld is, staat de tekst
aldus:
+ SIET
DAT : LAM
GOE || DES
|| DAT : BOERTDIESONDEN || D'VERL
||.
De vier gevleugelde wezens, de betuigingen van de Verlosser, die de zinnebeelden
van de evangelisten zijn geworden, kijken, in welke richting ze ook staan of knielen,
naar het Lam.
Er zijn van deze stempel, type III, niet alleen varianten, eerder te beschouwen
als III B (Haarlem) en III C (Beverwijk), maar ook twee exemplaren, twee ‘staten’,
van elkaar slechts

1)

Zie B. Kruitwagen, O.F.M., Schrijven op Zon- en feestdagen in de Middeleeuwen, in Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen, jrg. V, blz. 97 e.v.
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te onderscheiden daar waar de prente in het leder scherper is uitgevallen, of minder
is afgesleten.
De eerste van deze ‘staten’, A 1, heeft ongeparelde buitenranden; in de matrijs
liep daar, tot afsluiting van de overvolle beeldruimte, een effen dubbel groefje, het
buitenste wat breder dan het binnenste. De tweede ‘staat’, A 2, heeft een buitenste
groefje met duidelijke puntjes, die pareltjes worden in reliëf. De vacht van het Lam
wordt, als ware ze gekamd, met haast gelijklopende kurven getekend, doch veel
scherper in A 2 dan in A 1, zodat in sommige afdrukken van de eerste matrijs haast
niets van die vacht te zien is. En van de twee boompjes vóór het Lam, is in A 1 het
buitenste korter, in A 2 het buitenste langer dan het ander.
Beide paneelstempels zijn zonder twijfel in Noord-Holland en wel vermoedelijk te
Haarlem gebruikt geworden, zodat het toch minder belang heeft dat men niet telkens
het onderscheid kàn maken. Elk van beide komt voor op zeven banden, in het hier
volgend lijstje:
1. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, hs. 54, op perkament, Getijden en Gebeden,
met kalender van het bisdom Utrecht; beschreven in B. Kruitwagens Catalogus, blz.
33-34, waar de bemerking wordt gemaakt dat in de kalender, ‘in rood, op 25 Juni,
wordt aangeteekend “sinte aelbracht conf.”, dat is de H. Adelbertus, diaken te
Egmond’, en de tabel voor het Gulden getal, de Zondagletter, enz., wordt gegeven
voor de jaren 1455-1492. Er zijn 6 miniaturen en een gehistorieerde aanvangsletter;
voor de miniaturen wordt verwezen naar W. Vogelsang, Holländische Miniaturen
des späteren Mittelalters in Studien zur Deutschen Kunstgeschichte, Heft 18,
Strassburg 1899, S. 74, Anm. 4; voor de band, naar Weale, R.n. 295-296, die de
twee paneelstempels beschrijft. Weale zegt dat het getijdenboek toen nog eigendom
was van de Sint-Laurenskerk te Alkmaar.
Op de achterzijde staat tweemaal het Lam-Godspaneel, op de voorzijde, tweemaal
een paneelstempel die voorstelt Maria, neergezeten, het Kind de borst reikend; en
dit paneel treft men ook aan in gezelschap van een Sint-Jan-Baptistpaneel,
voorkomend op Haarlemse banden.
Op ieder bandvlak ziet men bovendien vijfmaal een Haarlemse stempelgroep,
een in het midden, tussen de twee paneelafdrukken, en een op elke hoek; er komen
drie kleine stempels
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bij te pas: een vierblaadje als kern en daaromheen zes rozetten en zes boogjes, dus een van die molentjes, die zonnewielen, die wij zo talrijk op zo vele Haarlemse
banden hebben gezien (zie hiervoor, blz. 198).
2. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, hs. 14, een Brevier, Middelnederlandse
tekst, op papier, einde 15de eeuw: zie de uitvoerige beschrijving in Kruitwagens
Catalogus, blz. 10-12, waar ook de band wordt beschreven, met verwijzing naar
Weale, n. 295.
1)
Op het voorlaatste blad, fol. 297 b, leest men: ‘die magdalenen te harlem’ .
De band heeft op voor- en achterzijde, bij het Lam Gods-paneel, in de randen,
viermaal een merk dat bestaat uit twee omgekeerde S door elkaar, een soort van
swastika met ronde armen; de binder heeft daartoe een enkele stempel gebruikt,
14 mm groot van kop tot staart; eigenlijk dus toch een ornament in de aard van de
molentjes, waarmede de Haarlemmer binders zo kwistig te werk gingen.
3. 's-Gravenhage, Kon. bibl., hs. 133 H 9; op perkament, 1457; beschreven in
Catalogus codicum manuscriptorum, vol. I, Libri theologici, 1922, blz. 163-164, n.
601. Het bevat die passie ons lievens heren ihesu xpi, Sinte augustijns reghel,
voorschriften van S. Jeronimus voor het kloosterleven, S. Benedictus'regel.
Fol. 158 v., onderaan, lezen we: ‘Explicit deo gracias hic liber’, en fol. 159, het
laatste blad, bovenaan: ‘Gheeyndet int iaer ons heren M.cccc. lvij omtrent sinte
willebrordus dach’ (echter in een zwaarder, minder geoefende hand dan die van de
tekst).
Op het perkamenten schutblad vóór fol. 1 stond een aantekening die werd
weggevaagd, maar waarvan het laatste woord, op de tweede regel is blijven staan:
‘amstelredam’, in 15de-eeuws geschrift. Men mag dus aannemen dat het boek al
vroeg heeft toebehoord aan een Amsterdams klooster, dat de regel van S. Augustinus
volgde, maar niet juist in of voor dit klooster werd geschreven.
De goed bewaarde band (zie de afb. 8) is gemaakt van lichtbruin, vroeger wel
rood kalfsleder over eiken berderen, die aan de binnenzijde werden beplakt met
onbeschreven perka-

1)

Over dit klooster, zie R.C.H. Römer, Geschiedkundig Overzigt van de kloosters en abdijen
in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland, Leiden, 1854, I, 670.
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ment. Achteraan in het boek vindt men geen andere schutbladen dan, f. 159 en
160, het perkament, afgeschreven en geregeld in het scriptorium. Over heel zijn
oppervlakte is de paneelstempel duidelijk en zuiver geprent; dit is zeldzaam genoeg
om vermeld te worden, wijl vaak pers of berd oorzaak zijn geweest van ongelijkmatige
drukking.
Merkwaardig is deze band evenwel vooral door de versiering van de omlijsting,
in een dubbel filet omheen het paneel gelegd. Ze bestaat uit veertien
stempelgroepjes, voor welke twee zeer kleine stempels dienen: een Malta-kruisje
en een boogje; de indrukken worden zo gesteld dat drie boogjes om de beurt tussen
drie kruisjes uitspringen; het eenvoudigst mogelijk ‘Haarlems’ molentje: met
stempeltjes van dezelfde aard als op de banden met het grote Lam gods (zie
hiervoor, blz. 212).
Is de band dan Haarlems, of is hij Nieuwlicht-Hoorns? En is hij niet Haarlems, zal
het Blokkerse klooster dan ook een Lams-paneel A hebben? - Door de puzzles
welke deze tweeling- en drieling-paneelstempels ons stellen, zullen wij niet heen
geraken, zolang er niet een meer hulpvaardig exemplaar opduikt, dat het geheim
verklapt.
4. 's-Gravenhage, Kon. Bibl., hs. 130 E 20; een getijdenboek met Utrechtse
kalender, geschreven midden 15de eeuw, in het Oosten van de Nederlanden,
volgens n. 289 in de handschriften-catalogus, die wijst op de ‘versierde beginletter
en randversiering in Noord-Nederlandschen stijl’. Deze randversiering bestaat uit
gouden stippels en dopjes, tot bloempjes geschikt en met ranken voorzien.
De schutbladen, en ook die welke tegen de berderen plakken, zijn van hetzelfde
schrijfperkament, gelijmd en afgeschreven, als dat van het hele boek. Ontbreken
de sloten, de rug is nog gaaf en de sneden zijn verguld. In de randen van de
bandvlakken staan kleine stempels, vier verschillende, ruim vijftig afdrukken op elk
bandvlak, in groepjes geschaard of verspreid, niet in de bekende Haarlemse
opstelling maar zoals dat om 't even waar zou gebeuren; en ware er niet de
paneelstempel, dan zou er niets een meer bepaalde herkomst van het handschrift
aanwijzen.
Diezelfde stempelgroepen staan echter ook in de randen van de bandvlakken
van hs. 44 in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem.
5. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, hs. 44 (beschreven in
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1. Band uit Haarlem om hs. 11777 (a . 1451) in de Kon. Bibl. te Brussel.
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o

1a. Haarlemse band om hs. met officiën en gebeden (a . 1505), behoordhebbend aan de
Clarissen te Haarlem (Kon. Bibl. Brussel).
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o

2. Band uit Haarlem om hs. 11809 (a . 1439) in de Kon. Bibl. te Brussel.
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3. Band uit Nieuwlicht bij Hoorn om Pars I van Summa Antonini (1490), bewaard te Nijmegen
in het Berchmanianum der PP. Jezuieten.
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4. Band om Ned. Getijdenboek met het grote Lam-Godspaneel en de tekst: +
SIET.DAT.LAM.GODS.DAT.OPBVERT.DIE.SOND', hs. 300 in de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage
(133 D 3).
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5. Band om Ned. Getijdenboek met het grote Lam-Godspaneel, vroeger in de verzameling
Gen. Willems te Brussel.
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6. Band om Ned. Getijdenboek met Lam-Godspaneel, gemerkt Dns. Hugo.fi || li ( ) Sym ||
oīs.hugoīs.me || fecit, verzameling U. Proost, Amsterdam.
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7. Zelfde stempel op zelfde band als 6, zeer vergroot.
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8. Band om Die passie o.l.h.ihesu christi, enz. met Lam-Godspaneel (type III, A) en de tekst:
+ SIET DAT: LAM GOE || DES || DAT: BOERT DIE SONDEN D' VERL ||, hs.601 van
de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage (133H9).
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9. Band om Ned. Getijdenboek met het Lam-Godspaneel (type III, A) in het Museum Kan.
Edm. Puissant, Bergen (Heneg.).
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10. Band om Ned. Getijdenboek met het Lam-Godspaneel (type III, A) in het Fitzwilliam
museum, Cambridge (hs. 136).
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11. Band om Durand, Rationale div. officiorum, etc. met Salvatorpaneel in de Stadsbibl. te
Valenciennes (hs. 131 [134]).
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12. Band met Lam-Godspaneel (type III, C) om Cod. Otobonian. lat. 2916 te Rome in de
Bibl. Vaticana.
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13. Band met Lam-Godspaneel (type IV) om Ned. Getijdenboek in het Aartsbissch. Museum
te Utrecht (hs.33).
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14. Band met Lam-Godspaneel (type V) om Ned.Getijdenboek (hs.316 E 7) in de
Premonstratenzer Abdij te Averbode.
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Kruitwagens Catalogus, blz. 26): Getijden, geschreven op 162 bll. perkament, midden
15de eeuw; geen kalender; een gehistorieerde initiaal; randversiering: gouden
stippels, zwart omlijnd, in slierten en kransjes geschikt.
De band (155 bij 105 mm) heeft minder geleden van water dan de inhoud. De
randen van de bandvlakken, naast de paneelstempel, zijn versierd met dezelfde
groepen van kleine stempels als die van hs. 130 E 20 in de Kon. Bibl., 's-Gravenhage.
Er is bovendien een Haarlems stempeltje: in de hoeken van de bandvlakken staat
een hartvormig blaadje, 8 mm lang, met middenrib maar ongetand, telkens gericht,
met het spitse uiteinde naar het Lam.
6. Brussel, in de verzameling generaal J. Willems (vroeger verz. Mensing; veiling
Sotheby & Co, 16 Dec. 1937, nr 286); Getijden voor Maria, Ewige Wijsheit, H. Kruis,
H. Geest; Vighelie) met vooraan kalender voor het bisdom Utrecht; geschreven op
160 bll. perkament, 20 regels per bladzijde; gewone versiering; bij de rood
geschreven feesten, in de kalender, 25 Juni, ‘Adelbrecht, confes.’; S. Agnes is de
eerste vrouwelijke heilige in de litanie. Geen herkomst aangeduid.
De band (150 bij 107 mm) is in goede staat; de randen van de bandvlakken, naast
het Lam Gods-paneel, bleven onversierd.
7. Bergen (Henegouwen), Museum Kanunnik Edm. Puissant; vroegere verz.
Schuermans, Antwerpen; Getijden, Nederlandse tekst, zeer mooi geschrift, op dun
perkament; 15de eeuw; noch kalender, noch litanie. De aanvang luidt: ‘Dit is der
ewigher wijsheit getide’; sobere versiering: kleurig penwerk.
De band (155 bij 105 mm) is volkomen gaaf (Zie de afb. 9). De paneelstempel is
op beide vlakken gelijkmatig geprent. Er zijn geen kleinere stempels.
8. 's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum; hs. 10 F 18, Getijden,
Nederlandse tekst, met kalender voor het bisdom Utrecht (in rood, op 5 Febr., ‘Nostra
Agata ionfer’); geschreven op perkament, in de 15de eeuw; 12 miniaturen, versierde
initialen en randen; achteraan een guldengetal-tafel, die begint met 1438.
De band is tamelijk afgesleten; het middendeel van de paneelstempel, die niet
gelijkmatig werd geprent, is op beide zijden het duidelijkst gebleven; de vacht van
het lam is bij de nek bijzonder scherp getekend; misschien is de matrijs veeleer die,
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welke voor de zeven thans volgende banden heeft gediend. In elk van de vier randen,
op beide vlakken, staat een ruitvormig stempeltje, 10 mm hoog, met een lelie.
De zes volgende banden, nrs 9 tot 14, werden beprent met de tweede ‘staat’ van
Lam Gods III, A 2, namelijk met die matrijs waarvan de buitenrand, zowel als de
omtrek van de mandorla, gepareld is, de vacht van het lam sterk ‘gekamd’, en het
rijs vóór het lam enigszins verschillend getekend. (Zie blz. 222).
9. 's-Gravenhage, Kon. Bibl., hs. 74 H 45, beschreven in de Catalogus onder nr
945; uitvoeriger in Byvanck en Hoogewerff, Noord-Nederlandsche Miniaturen, nr
112 (‘Oorspronkelijke stempelband’): een Nederlands Getijdenboek, met Utrechtse
kalender; op 173 bll. perkament, 18 regels per blz.; vermoedelijk geschreven te
Hoorn, of voor iemand in deze stad (in de kalender, op 8 Aug., rood: ‘Cyriacus
patroen van Hoirner kerc’); circa 1470 (fol. 12: ‘int iaer ons heren M.cccc.lxxiij starf
myn salighe moder’).
De paneelstempel is bijzonder duidelijk op vóór- en achter berd. In de randen van
beide bandvlakken staan, verspreid, indrukken van vier kleine stempels: een gevind
blaadje, 7 mm lang, een lelie, 5 mm, twee verschillende rozetten. De twee eerste,
maar karakteristieke, stempeltjes ziet men ook op Haarlemse banden van
incunabelen, die van de Haarlemse Sint-Jansheren voortkomen (Stadsbibliotheek
Haarlem, 183 B 17; 56 C 4; 103 C 11).
10. Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, hs. 36, (H. Suso), Hondert articulen;
Vijftien pater noster en tal van gebeden en oefeningen, geschreven op 212 bll.
papier, 184 bij 135 mm, in de 2de helft der 15de eeuw.
De band van roodbruin leder, op eiken berderen, is afgesleten; bovendien is de
paneelstempel vermoedelijk van eerstaf zwak geprent geworden. In de randen ziet
men stempeltjes die voorkomen op de hier onder 9 vermelde band.
11. Cambridge, Fitzwilliam Museum, hs. 136 (in de catalogus van James); ook
beschreven door Byvanck en Hoogewerff, op. cit; nr 153: ‘Getijdenboek in de
Nederlandsche taal, voorafgegaan door een kalender voor het bisdom Utrecht’.
Over de versiering wordt o.m. gezegd: ‘Geheel in den stijl der handschriften, die uit
Spierincks werkplaats afkomstig zijn’; het boek wordt gedateerd ‘± 1490’.
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Van de paneelstempel is, op vóór- en achterzijde, het middengedeelte, de Lam
Gods-penning, zeer onduidelijk. In de randen staan kransen van kleine stempels,
waaronder een ‘Haarlems’ eikeblaadje in het oog springt; op de hoeken, in het
midden van elke krans, een vierkantige stempel met een adelaar er in. (Zie de afb.
10, naar wrijfsel).
12. Cambridge, Fitzwilliam Museum, hs. James, 186.
Volkomen dezelfde band als de vorige; hoewel, een beetje verontrustend, met
een zeer duidelijk derde parelrandje onder de tekst.
13. Londen, British Museum, Add. Ms 31.915, hs. Getijden en gebeden, met
Utrechtse kalender. W.H. James Weale en L. Taylor voegen aan de beschrijving
van de band, nr 47, toe: ‘Holland, Leyden, c. 1450’.
De paneelstempel werd gelijkmatig en duidelijk geprent; er zijn geen kleine
stempels in de randen.
14. Londen, British Museum, hs. 18.214, Getijden, met Utrechtse kalender. Waar
de filets, die een omlijsting omheen de paneelstempel tekenen, elkaar snijden, is
er telkens een groep van vijf indrukken van twee kleine ronde stempels: een 8-stralige
ster, een rozetje.

Het Lam Gods-paneel, type III, B (telkens samen met paneelstempel
Salvator I)
Vier banden kennen we die beprent zijn met een Lam Godspaneel type III B, iets
kleiner dan III A, het meer gewone, het Haarlemse; III B meet namelijk 91 bij 55
mm; III A daarentegen, 92.5 bij 56.5 mm. Tekening en tekst zijn overigens tot op
een haar na dezelfde; er is echter geen parelrandje, noch aan spreukband, noch
aan paneelomtrek.
Type III B van het Lamspaneel wordt op geen van de vier hier vermelde banden
alléén gebruikt: het gaat telkens samen met een paneelstempel die voorstelt Christus
zegenend, als Verlosser der Wereld, de Salvator-stempel type I (90 bij 54 mm),
welke echter op een achttal banden, sommige daarvan met de Haarlemse
kentekenen, wèl wordt alleen gebruikt.
Het Lamspaneel III, B heeft nog een ander toevoegsel; volkomen hetzelfde op
de vier banden: een omlijsting, in de hoogte op c. 18 mm, in de breedte op c. 12
mm afstand van de paneel-
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rand getekend door middel van een driedubbel filet; en de hoeken van paneel en
raam worden op dezelfde wijze verbonden, en ook het midden van de raamzijden
wordt met een driedubbel filet aangeduid, zodat het paneel nu het voorkomen krijgt
van een schild, met linten of latten opgehangen in een raam.
Van de vier aldus gebonden boeken, is datgene waaraan wij het duidelijkst zijn
Noord-Hollandse herkomst kunnen onderscheiden, bij uitzondering niet een getijdenof gebedenboek in de volkstaal, maar een handboek voor de priester, geschreven
in 1458.
1)
1. Valenciennes, Stadsbibliotheek, hs. 131 (134) een in 1458 op papier en
2)
perkament geschreven verkorte tekst van Durand's Rationale divinorum officiorum ,
gevolgd door het Martirologium Usuardi. Bij het slot van het eerste deel leest men
de naam van de scriptor: ‘Explicit collectorium Rationalis divinorum officiorum, Deo
gracias. Scriptum per me Gwilh. de Alcmaria’; en fol. 139: ‘Hic finitur Martirologium,
o

o

o

Deo gratias. Scriptum anno domini M cccc lviij , pridie Margarite virginis. W.H.’
Op het eerste schutblad staan aantekeningen van verschillende eigenaars uit de
15de en de 16de eeuw: ‘Liber domini Cyriaci filij Petri curati in Crommenye - sed
nunc Outgheri Nicolay presbyteri et vicecurati in Assendelff...’ die het boek kocht
van pastoor Cyriacus Pietersz.'s erven, in 1486; tien jaar later was het in het bezit
van magister Joannes Gerradus, pastoor te Westzaen, die het naliet aan zijn opvolger
magister Alfardus; enz. Later is het boek in de Benedictijner Sint-Amandsabdij
terecht gekomen - en tenslotte in de Stadsbibliotheek te Valenciennes.
De band (220 bij 150 mm) is gemaakt van roodbruin leder over eiken berderen;
op de voorzijde, boven de paneelstempel,

1)

2)

Beschreven in de Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de France.
Départements. Tome XXV. Poitiers. Valenciennes, p. 242. Over de band niets anders dan:
‘Rel. bois, veau gaufré’.
Vermoedelijk het werk van Hermanus Galigaen, canonicus monasteriensis, Collectorium
Rationalis Guilielmi Durandi; van deze tekst ‘Finitum in siluis haerlemensibus. In area fratris
o

o

Johannis heremite, Anno domini. M . ccc.vij . In die sancti Mauricij martyris’, is er een hs. in
het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, hs. 19 (zie Kruitwagens Catalogus, blz. 13). Het
hoorde toe, blijkens het explicit, aan de regulieren van Syon te Beverwijk. Zie de aantekeningen
bij Kruitwagen. Het handschrift zit nog steeds in zijn oorspronkelijke, typisch Beverwijkse
band.
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is een koperen lijstje met de titel onder een hoornen plaatje; er zijn sporen over van
beslag: sloten en vier metalen doppen op elk bandvlak. (Zie de afb. 11).
Terwijl hier het Salvator-paneel op de voorzijde staat, het Lam Gods op de
achterzijde, zal dit laatste telkens op de voorzijde staan bij de drie volgende banden:
2. Maastricht, Minderbroedersklooster; hs. 1: Getijden, in het Nederlands, met
een kalender voor het bisdom Utrecht (waarin, 25 Maart, rood: ‘Onse vrouwe
verholen’; 25 Juni, rood: ‘Lebuijn ende adelbaert conf.’), geschreven bij het einde
van de 15de eeuw, op 172 bll. perkament, 181 bij 128 mm, 19 regels, in zeer
regelmatig Fratersschrift. Enkele beginbladzijden zijn rijk versierd (goud, blauw,
violet, rood, groen; alleen bloemen en loofwerk). Het boek bevat de getijden van
Maria, van de Wijsheid, van het H. Kruis, van de H. Geest, de boetpsalmen en
litanie, de lange vigilie en twee gebeden tot het H. Sacrament. De herkomst is
1)
onbekend . In het laatste gebed, fol. 170, leest men: ‘Lof si di die waerlike
ghewaerdicht heves te horen die onwaerdige deerne dyns’, zodat deze tekst bestemd
was voor een vrouw.
3. Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum; hs. 24: Getijden, in het Nederlands, met
Utrechtse kalender; geschreven in de 2de helft van de 15de eeuw (c. 1450) op 167
bll. perkament, 184 bij 128 mm (92 bij 65), 19 regels per blz.; inhoud zoals het
2)
voorgaande boek, met toevoeging van nog een aantal andere gebeden . Naar een
wrijfsel van deze band wordt de paneelstempel beschreven door Weale, nr 292.
Beschrijving van inhoud en versiering bij Willem de Vreese, in Het Gildeboek, V,
o

1923, blz. 216: ‘N 24 is een dier handschriften, waarvan het bovenal de moeite
waard zou wezen, met zekerheid de plaats van herkomst te kennen. Het is omstreeks
1480 geschreven in een welbekende magere letter, en voorzien van een versiering,
die weer te vinden is in een aantal Hollandsche

1)

2)

Aan een vriendelijke mededeling van Pater B. Kruitwagen, O.F.M., heb ik een beschrijving
van het handschrift en wrijfsels van de band te danken. Hij gaf mij ook gelegenheid, bijgaande
reproducties te maken.
Over dit handschrift schrijft mij Pater B. Kruitwagen: ‘Ofschoon ik dit hs. niet onder de oogen
heb, en slechts mijn beschrijving van 9 Mei 1919, schijnt het mij haast zeker toe, dat het van
dezelfde werkplaats afkomstig is als hs. 1 Maastricht, Minderbroedersklooster’. Voorzeker,
en dit wordt ook door de band bevestigd.
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getijdeboeken, afkomstig uit een atelier, dat waarschijnlijk te Amsterdam gestaan
heeft’. (Volgt de beschrijving van de miniaturen en verdere versiering). Niets over
de band: dat behoorde immers niet tot het onderwerp.
Beschrijving ook in Byvanck en Hoogewerff, Noord-Nederlandsche Miniaturen,
blz. 60, nr 156. Het hs. wordt daar gezegd ± 1490 geschreven te zijn; gelocaliseerd
wordt het niet, maar over de versiering wordt gezegd: ‘De miniaturen met hun randen,
van een zeer eigenaardig type, zijn ingevoegd en hebben geen weerklank in de
decoratie van het handschrift zelf. Deze laatste, eveneens zeer karakteristiek, bestaat
uit penteekening met enkele lichte kleuren. Opmerkelijk zijn daarbij de figuren van
dieren. Het is het type der handschriften, die geteekend zijn met den naam Spierinck’.
De schrijvers verwijzen naar het opstel van Willem de Vreese, in Het Gildeboek, V
(1923), blz. 216. Zij tekenen eenvoudig aan: ‘oorspronkelijke band’.
De band onderscheidt zich, bij verdere gelijkenis met de drie andere, door een
beetje meer zorg van wege de binder: in het raam waarin de paneelstempel is gevat,
wordt in elk vakje, een stempeltje geprent, een rozet die bestaat uit zeven cirkeltjes
tegen elkaar aangedrukt rond een kern; bovendien werd de snede van dit als een
prachtexemplaar bedoeld getijdenboek verguld en geciseleerd: ze werd in ruiten
verdeeld en met twee stempels bewerkt, namelijk met de rozet die op de bandvlakken
staat en bovendien met een blaadje, dat wij wel kennen omdat het op Haarlemse
banden voorkomt.
Over de herkomst van het handschrift worden wij door de inhoud niet ingelicht.
4. Haarlem, Bisschoppelijk Museum, hs. 51. Zie de beschrijving in B. Kruitwagens
Catalogus, blz. 31. In de Utrechtse kalender van dit getijdenboek staat o.a. in rood,
bij 25 Juni, Aelbercht. Over de band wordt gezegd: ‘Oorspronkelijke lederen band
met figuren. Op het eerste bandvlak dezelfde figuur als op den band van hs. 14; zie
aldaar’ [blz. 11, bij de beschrijving van hs. 14, de omstandige beschrijving van het
Lam Gods-paneel, met verwijzing naar Weale, nr 295; de ‘figuur’ is inderdaad
dezelfde, maar, om het verschil in afmetingen, noemen wij ze III A]. ‘Op het tweede
bandvlak Christus met den wereldbol; op den achtergrond boomen’.
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Is het de paneelstempel van het type III B, die op voor- en achterzijde staat van de
band van het Nederlands getijdenboek in het West-Fries Museum te Hoorn? De
indrukken zijn van eerst af zwak geweest en het leder is tamelijk afgesleten. Toch
herkent men het paneel, maar de boorden ervan zien er uit alsof ze werden besnoeid,
tot de uiterste randlijn de cirkels van de evangelisten-tekens raakt en de onderste
zelfs wat afknaagt. Op de wrijfsels gemeten, die de heer J.C. Kerkmeijers,
conservator, mij vriendelijk toezond, is de stempel nog 90 bij 54 mm groot.
Op de smalle randen van de bandvlakken - het boekje is slechts 112 bij 67 mm
groot - staan enige indrukken van vier kleine stempels: ihs en ma elk in een cirkeltje
van 9 mm doorm., een lelie, een hart kruisgewijze doorboord met twee pijlen. Wat
naar een Augustijnerklooster zou wijzen.
Het boekje wordt beschreven door Byvanck en Hoogewerff, op. cit. nr 23; zij
vermelden als verluchting slechts ‘gekleurde beginletters met penversiering en een
weinig randwerk’, en zeggen over de herkomst: ‘In den kalender merkt men op: 8
Maart “Ciriacus martelaer ende patroen” (in roode letters); 8 Aug. “Ciriacus ende
syn ghesellen” (in zwarte letters). Aan den H. Cyriacus is de eerste parochiekerk te
Hoorn gewijd. Het hs. is te Hoorn gebruikt, waarschijnlijk, ook vervaardigd, en
behoorde aan het convent van S. Catharina aldaar, blijkens een aanteekening aan
het slot (op. f. 246 v.)’.
De aantekening aan het slot luidt inderdaad, volgens de heer Kerkmeijers: ‘Item
dit boeck bewaert Katrijn Taems onse p(r)oevessijde suster wonende tot Horen in
Sante Katrijnen conweent’. Uit enige half weggeschrapte woorden kan men nog
maken: ‘Dit boeck hoert aan Sante Katrijnen convent in Hoern’.
Waar werd dit Hoorns handschrift gebonden? De ronde stempels met de namen
van Jezus en Maria ziet men op de hiervoren beschreven banden van Nieuwlicht,
te Blokker bij Hoorn (zie blz. 209) en, voor zover mij bekend, op geen banden van
andere herkomst in Noord-Holland.
Dit aan vier zijden enigszins besnoeide Lams-paneel III B zou dus te
Nieuwlicht-Hoorn gebruikt zijn geworden. Een kopij, een ‘staat’ minder of meer van
het Lam-Gods kan ons al niet meer verwonderen; en ditmaal kan de matrijs ons
zeker niet
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in de war brengen, nu wij ze ontmoeten op de band van een Hoorns boekje, in
gezelschap met Nieuwlichtse stempels.

Het Lamspaneel type III, C, het Beverwijkse
Trek voor trek dezelfde tekening en tekst als III A en B; zelfs een eindje parelrand
(nog te merken bij het Lucasteken op het Bossche en het Vatikaanse exemplaar);
de afmetingen echter iets groter: 95 bij 57 mm. Het paneel siert op de zeven banden
waarvan wij het kennen, telkens vóór- en achterzijde, zonder ander gezelschap dan,
op de zes eerste banden, de ‘rozenkransjes’, de groepjes van zeven kersouwkens,
die ons toeschijnen een specialiteit te zijn van de Beverwijkse binder bij de regulieren
van het Sion-klooster (zie blz. 203, en verder blz. 204). De zevende band heeft geen
kransjes; onder en boven het paneel werd een Sint-Andrieskruis aangebracht, met
dubbele filets.
Van de zeven hier beschreven exemplaren wijst ten andere het eerste zijn
herkomst uit Beverwijk duidelijk genoeg aan.
1. 's-Hertogenbosch, Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noord-Brabant, hs. 635, Breviarium, pars hyemalis, zonder
de psalmen; met een kalender voor het bisdom Utrecht; een paar feesten daarin
duiden op gebruik bij een Augustijner gemeente; geschreven op perkament, in 1479,
door zuster Diewer Pelgrims, meestal op zon- en feestdagen. De kopiiste tekent
o

aan, bij het einde: ‘Finitus Anno Millesimo quadringentesimo Lxxix per manus
sororis Diewaris peregrini in festo sancti willebrordi confessoris. Et maxima pars
1)
scripta est in celebribz festis. Orate pro ea’ .
Een aantekening op het eerste schutblad - ze kan niet veel later geschreven zijn
dan de tekst - luidt: ‘Liber magistri garalaci de scotere ad usum aduarie pauli monialis
in beverwyck ad cuiusdam vitam a prefato magistro concessus cum parte estivali’.
Het Beverwijkse huis waar zuster Aduarie Pauwels de beide delen van dit brevier
gebruikte, is het Nazarethklooster van Windesheimer kanunnikessen, waarover de
regulieren van hetzelfde dorp toezicht uitoefenden. Werd er dus in beide huizen
geschreven, naar Windesheimer traditie, gebonden zal de arbeid

1)

Over de waarschuwing die in dergelijke mededeling ligt besloten, zie het hiervoor blz. 221 in
de noot) geciteerd opstel van Pater B. Kruitwagen.
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van zuster Diewer Pelgrims geworden zijn bij de regulieren.
Wij kunnen meteen paneelstempel Lam Gods III C noemen de Beverwijkse. Bij
uitzondering wordt hij hier en op het exemplaar in de Vatikaanse Bibliotheek gebruikt,
om te versieren niet de band van een getijden- of gebedenboek in de volkstaal,
maar wel die van een brevier.
1)
2. 's-Gravenhage, Kon. Bibl., hs. 74 G 1 , een met veel zorg geschreven, zeer
aantrekkelijke verzameling gebeden, exempelen en excerpten (fol. 117: ‘Het was
een gheestelike nonne in groten druc...; fol. 162: ‘Dit scryft ruusbroeck. Lieve suster
gi selt mercken dat christus die gods soen hem selven veroetmoedichde...’; vooraan,
een kalender voor het bisdom Utrecht; fol. 122, een loflitanie: ‘Hier beghint een
suverlic cranskyn van onse eerwaerdighe patroenster maria magdal'’). Het ziet er
dus uit alsof, zoals reeds de catalogus deed opmerken, het boek geschreven werd
voor een Maria-Magdalenaklooster, en wel voor nonnen, door een kloosterzuster.
De eiken berderen zijn beplakt met het gelijnd schrijfperkament van het scriptorium;
strikt genomen hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat binderij en scriptorium bijeen
hoorden.
De band is volkomen gelijk aan die van het onder nummer 1 hier beschreven
brevier uit Beverwijk, ook wat rug, steekbanden en sloten betreft (en hij is even goed
bewaard gebleven). Voor welk Magdalenaklooster heeft Beverwijk dan het
gebedenboek gebonden? Voor het Haarlemse? Van Haarlem tot Beverwijk is toch
de afstand gering.
3. Weenen, National-Bibliothek, cod. 2734; Gebeden, in het Nederlands; één
miniatuur, fol. 14 v., is gedateerd 1487; fol. 68, in de randversiering, het wapen van
het geslacht van Foreest. Fol. 1, een aantekening uit het begin van de 16de eeuw:
‘Dit boeck hoort toe Joost Willemsdr van foreest’ en een handmerk. Op dezelfde
bladzijde, in humanistenschoonschrift: ‘Niet verboden int placcaet anno Domini
1570. Ita attestatur Fr. Nicolaus Coustelier. Junij. 13’.

1)

In de Catalogus codicum manuscriptorum aldus beschreven, onder nr 351: ‘Gebedenboek.
Perk. 170 bl. 182 × 128. 2de helft 15de eeuw. Geschreven in de Nederlanden. Met 2
gehistorieerde beginletters, eenige versierde beginletters (pent.) f. 10 r. bonte randversiering
in goud en kleuren, elders eenvoudige randversiering (pent.) in Nederlandschen stijl. Geschreven voor een nonnenklooster van Maria Magdalena. - Behoorde 1781 aan den heer
Ploos van Amstel, in de 19de eeuw aan prof. J.J. Doedes. - Verslag K.B. 1910, bl. XXIX, No
12’.
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Holland kent vele leden van het geslacht van Foreest. Haarlem had een Herpert
1)
van Foreeststeeg in 1444 .
2)
4. Brussel, Kon. Bibl., hs. 15085 ; getijden en gebeden, in het Nederlands; met
kalender voor het bisdom Utrecht (ook S. Aelbert, 25 Juni, wordt rood geschreven;
op 1 October, S'bave, zonder S. Remigius); geschreven in de 15de eeuw, op 147
perkamenten bladen, 180 bij 130 mm (90 bij 70 mm), 19 regels per blz., met
gekleurde initialen en randversieringen.
Het rugleder werd vernieuwd maar de fraaie band is overigens goed bewaard
gebleven; aan het plaatsen van de veertien bloemenkransjes, van elkaar gescheiden
door tuiltjes van drie kersouwkens, heeft de Beverwijkse binder - evenals op de vier
andere banden van deze groep - bijzonder veel zorg besteed. Ook de sloten zijn
opmerkelijk: op beide berderen zijn het een paar spitse lemmers.
Er zijn geen aantekeningen van vroegere eigenaars; schutbladen van wit
perkament plakken tegen de berderen.
5. Maastricht, Minderbroedersklooster, hs. 2; gebeden in het Nederlands, met
kalender voor het bisdom Utrecht; geschreven c. 1500, op 208 bladen papier, 146
bij 105 mm (92 bij 65 mm), 21-22 regels; enkele sober versierde initialen. Bl. 206
3)
leest men: ‘Dit boec hoert te hoern in sinte marien cloester...... ghebruck’ .
De sterk gehavende band heeft rugleder en sloten verloren; de paneelstempel,
op vóór- en achterzijde, is echter nog duidelijk genoeg om hem te herkennen als
de Beverwijkse; de randen naast de stempel zouden onversierd zijn gebleven; maar
op de vier voorgaande banden bracht de binder zijn kransjes slechts aan op het
afzonderlijk raam waarin hij het paneel sloot, en voor een dergelijk raam had deze
kleinere band geen plaats.

1)

2)

3)

W.P.J. Overmeer, Haarlemsche Straatnamen; 1915, blz. 74.
Adriaan Foreest (± 1453) is commandeur van de Duitse Orde te Leiden; Engelbert van Foreest
is landcommandeur van de Sint-Jansorde te Utrecht, in 1462.
Zie J. van den Gheyn, Catalogue..., nr 793; uitvoeriger beschrijving bij Dr Maria Meertens,
De Godsvrucht in de Nederlanden, VI, 1934, blz. 105-107, met de aanmerking: ‘geschreven
in een Hollandsch dialect’. Beide bibliografen wijzen op de band met de Lam
Gods-paneelstempel.
De band wordt eveneens beschreven in de catalogus der tentoonstelling van de banden der
Kon. Bibl. te Brussel in 1930; onder nr 224; met verwijzing naar van den Gheyn.
Aan Eerw. Pater B. Kruitwagen heb ik wrijfsels van de band en een beschrijving van het
handschrift te danken.
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6. Rome, Vatikaanse Bibliotheek, codices Otoboniani, Latini, nr 2916, Liturgische
Getijden, 1ste helft der 15de eeuw. De oorspronkelijke band werd in de 19de eeuw
vervangen (een band waarop het wapen van paus Leo XIII), maar gelukkig niet
zonder meer weggegooid: hij wordt bij het handschrift bewaard. Op de nu ledige,
overigens gave band, staat de paneelstempel beter geprent dan op de andere
exemplaren (zie de afb. 12) en de groepjes van zeven kersouwkens, afgewisseld
1)
met tuiltjes van drie, zijn volkomen duidelijk . Het boek zou kunnen vergeleken
worden met dat van zuster Diewer Pelgrims, uit 1479. (Zie hier voor, onder nr 1).
Alhoewel het niet gemakkelijk is op het exemplaar dat hier volgt, de paneelstempel
nauwkeurig te meten, omdat de beide indrukken krachtig genoeg in het midden, bij
de randen veeleer zwak zijn, meen ik toch dat de stempel geen andere is dan die
van III C, de Beverwijkse.
7. Brussel, Boekhandel De Meuleneere, 1938 (prijscat. ‘Bliar 1939’, nr 376).
Handschrift op perkament, 245 bll., 22 regels, keurig geschreven van één en dezelfde
hand, in de 15de eeuw; vele aanvangletters en randversieringen met kleurig penwerk;
psouter en gebeden in het Nederlands, 15de eeuw, met tafels tot aanduiding van
het gulden getal, van de tijden gunstig om te ‘laten’ en voor ‘medecine’, cirkels voor
het vinden van zons- en maansverduisteringen en zondagletter; kalender voor het
bisdom Utrecht, waarop volgt een gebed ‘van sinte Adriaen ridder ende martelaer’;
de tekst vangt aan met een lof van de psouter; bij elke psalm, in rood, een bepaling
met verwijzing naar de staten van het mystieke leven waarop de psalm toepasselijk
is; in de litanie worden Mergriet, Agniet vooraan in de rij der Maagden genoemd.
2)
Op beide berderen, in de randen boven en onder de paneelstempel, een kruis ,
vrij achteloos getrokken met een dubbel filet. Het rugleder werd vernieuwd.
Op de binnenzijde van het voorberd, twee gedrukte exlibris,

1)
2)

Inlichtingen en foto werden medegedeeld door Eerw. Paters D. Stracke en L. Reypens, S.J.,
in November 1938.
Over het algemeen zal een dergelijk Sint-Andrieskruis verwijzen naar Leuven. Zie mijn
Paneelstempels met Sint-Pauluspenning op Brabantsche en Engelsche Boekbanden, in De
Gulden Passer, 23ste Jrg. blz. 3.
Hier hebben we te doen met een van de zeldzame uitzonderingen.
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nl. van Alfred Higgins en van George Dunn. Deze laatste kocht het boek in 1904;
hij schreef met potlood een verwijzing naar Weale's wrijfsel nr 295.
Een korte beschrijving (met onnauwkeurig overschrift van de paneeltekst), bij een
goede reproductie van de band in Catal. nr 324 van Maggs Bros., London, 1914,
Historic and Artistic Bookbindings from the xivth Century to the Present Time, p. 2,
nr 3.
Deze band is dus niet die met het Lam Gods-paneel III, uit de veiling George Dunn,
1st portion, 1913 (Sotheby), nr 489, ‘with small stamps of rosettes, fleurs de lis, etc.
in outer borders, very well preserved’, die bevatte een 15de-eeuws Getijdenboek
in het Nederlands, geschreven op perkament.

Het Lamspaneel type IV
Op twee banden van handschriften staat, op vóór- en achterzijde, een Lam
Gods-paneel dat zich van de andere onderscheidt door merkelijk kleinere afmetingen
(67 bij 48 mm) en door zijn omschrift, dat begint naast, in plaats van boven de
hoofdfiguur:
* SIET || DAT × LAM: GOEDS || DAT OP || BOERT : DE
ZONDĒ ||
Het Lam, met kruisnimbus en duidelijk getekende vacht, is naar de rechterzijde
(de heraldische linkerzijde) gewend, naar ‘Siet’; de vier symbolische gevleugelde
wezens staan elk in een vierpas, zelf in een cirkel besloten. (Zie de afb. 13).
1. De best bewaarde van beide banden is die van hs. 33 in het Aartsbisschoppelijk
Museum te Utrecht, een getijdenboek in het Nederlands, met Utrechtse kalender,
geschreven bij het einde van de 15de eeuw, op 153 bll. perkament, 170 bij 119
1)
mm . Er zijn versierde aanvangletters en randen. Op fol. 46 leest men:
Segt. god si mitten scriuer altoes
Op dathi altijt gebruke dien hi v'coes

zodat men mag aannemen dat de ‘scriver’ een kloosterling is. Op fol. 135 heeft hij
nog eigenhandig aangetekend: ‘Bidt voer

1)

Over de verluchting, zie W. de Vreese, in Het Gildeboek, V, 1923, blz. 217, waar ook gezegd
wordt dat het getijdenboek geschreven werd omstreeks 1465, en ‘ver uit die buurt (n.l. van
Purmerend) zal het niet geschied zijn, zooals uit de taal kan opgemaakt worden’.
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den scriver dathi ruste i(n) vrede(n) ‘en fol. 152, bij het slot van de tekst: ‘Dit boec
hoert toe den susteren van purmerendt’.
Op bestelling van de zusters te Purmerende, dat zijn de tertiarissen van
1)
Sint-Franciscus in het Sint-Ursulaklooster , werd dit getijdenboek dus geschreven
- en gebonden - in een mannenklooster, dat wij wel in de buurt zullen moeten zoeken.
Wij kunnen kiezen tussen Haarlem, Beverwijk en Blokker-Hoorn.
De keuze wordt echter nader bepaald door de versiering van de omlijsting, die
met dubbele filets om de paneelstempel werd gelegd. Daarin zijn namelijk veertien
stempelgroepjes geplaatst; één enkel stempeltje, niet groter dan een paar milimeter,
een kersouwke met zes bloemblaadjes, dient voor de ganse versiering: een groepje
bestaat uit zes stempelafdrukken omheen een zevende, en wordt aldus zelf een
bloem of liever een rozenhoedje. Tussen elke rozenhoedje, nog eens een kersouwke.
Zo doet de binder bij de Windesheimer regulieren van Sion te Beverwijk: kijk maar
naar hs. 187 D 1 en incunabel 183 B 11, in de Stadsbibliotheek te Haarlem. (Zie
hiervoor, blz. 205 en 204).
2. De tweede band, met deze paneelstempel type IV vervierd, bevat hs. 4621 in
2)
de Kon. Bibl., te Brussel . Hij is veel minder goed bewaard gebleven dan de eerste;
de houten berderen werden, bij een herstelling, vervangen door karton, terwijl
schutbladen en rug vernieuwd werden. De tekst, geschreven op 222 bll. perkament,
met rode en blauwe initialen, bestaat uit officiën, in het Nederlands, voor verschillende
hoogtijden, en voor heiligen; aan de heiligen van het bisdom Utrecht werd bij zondere
aandacht geschonken.
Het boek heeft aan de bibliotheek van de Brusselse Begaarden behoord; zulks
blijkt uit een aantekening (fol. 1), die echter naar het geschrift te oordelen, uit de
17de-18de eeuw is. Oorspronkelijk zal het wel in een Noord-Hollands klooster
hebben thuisgehoord en aan zusters of lekebroeders hebben gediend om de officiën
te volgen.

1)
2)

Zie Bots, blz. 372.
o

Zie J. van den Gheyn, Catalogue des Manuscrits de la Bibl. royale de Belgique, t. I, n 585.
De band wordt beschreven onder nr 223, in de catalogus der tentoonstelling van banden,
gehouden in deze bibliotheek, in 1930.
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Het Lamspaneel, type V
Het kleinste Lam Gods-paneel (63.5 bij 46.5 mm), gemeten tussen de figuurranden:
61.5 bij 43 mm, is, op enige details na, een evenbeeld van I, III en IV. Het Lam,
zonder nimbus, staat naar de heraldieke rechterzijde, naar begin en einde van de
tekst, die luidt:
SIET * DAT : LAM || GOEDS || DAT : BOERT : DIE || SONDĒ
De boogrand boven de tekst is gepareld (juister ware het te zeggen dat het randje
als een visgraat getand is). Of er een kruisje staat op de met twee punten uitwaaiende
wimpel, die aan de hoge kruisstaf is bevestigd, kan men niet zien. De
evangelisten-symbolen zijn met zorg behandeld: duidelijke figuurtjes in krachtig
reliëf.
Slechts één band is mij bekend, waarop dit paneel staat geprent. Op vóór- en
achterberd, telkens in een volkomen zuivere afdruk, en er komt geen enkel filet bij
1)
te pas. De binder heeft dus net gedaan zoals zijn Agnietenbergse college in 1441 .
De band (132 bij 85 mm) is gemaakt van eiken berderen en kalfsleder; de rug, met
vijf ribben en met in het rugleder genaaide steekbanden, is ongeschonden; de
sneden bleven wit; van de beide sloten zijn nog overschotjes op het achterberd en
sporen op het voorberd. (Zie de afbeelding 14).
Het boek hoort toe aan de Premonstratenzer abdij te Averbode (archivium
Averbodiense, ms 316 E 7), die evenwel pas in de 19de eeuw in het bezit ervan is
gekomen. De oudste aantekening, toch reeds op zijn minst een halve eeuw jonger
dan de fraai geschreven tekst van het boek, is uit 1543 en staat bij het einde, fol.
221 v.: ‘Item int iaer ons heren m v hondert xliii opten eersten dach van meert starf
lisebeth ians bid voer hoer om gods [wil]len heer gheft hoer die evighe rust dat
evighelict moet hoer verlieten hoer siel ende alle ghelo[vi]ghe siellen moeten rusten
in vreden amen’.
Uit aantekeningen op het eerste schutblad blijkt dat het boek later heeft toebehoord
aan zuster Marike Colen, te Oosterwyck (+ 1618), die het bij testament naliet aan
haar nicht Anneken van Loosen; in 1848 werd het aan een kloosterling geschonken

1)

Zie blz. 27 van mijn bijdrage Boekbanden van het klooster op Sint-Agnietenberg bij Zwolle,
in Het Boek, XXI.
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door de heer De Corte-Jacobs, te Gent. De eerste herkomst blijft, naar deze
aantekeningen te oordelen, onzeker.
Het is een handschrift op perkament; 221 beschreven bladen, met een
onbeschreven dubbel blad vooraan, het eerste dienend om de binnenzijde van het
berd te dekken; achteraan vindt men een wit blaadje, dat aan de laatste katern is
vastgemaakt; de binnenzijde van het achterberd is beplakt met een blad perkament
dat werd afgeschreven en geregeld zoals het gehele handschrift; de band werd dus
vermoedelijk in het scriptorium zelf gemaakt.
De bladzijden zijn ingericht voor 18 regels; het geschrift is zeer regelmatig;
rubricering. Fol. 2: ‘Communi van alden heilighen’ (De liturgische officie-teksten, in
het Nederlands, met verwijzingen naar ‘den souter’, die volgt). Fol. 88: ‘Al hier eyndet
dat communi van alden heilighen etc.’ Fol. 89: ‘beatus vir J. Salich is die man...’
(psalmen, met aanduidingen). Verder: ‘getide van paesschen’ van O.H. Hemelvaart,
van O.L.Vr. Hemelvaart, van O.L.Vr. Geboorte, ‘getide van dertiendaghe in
duutschen’. Fol. 221, onderaan de tekst, van dezelfe hand, in rood:
‘Benedicamus dn̄o allā. a.a.
Deo gracias Alleluya. a.a.’

De taal is Noord (niet Oostelijk)-Nederlands.
Vermoedelijk zit dus ook dit handschriftje in een Hollands bandje, en is het gebruikt
door kloosterzusters die de liturgische teksten wilden verstaan en dus de volkstaal
boven het Latijn verkozen.
PROSPER VERHEYDEN.
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Bij de nieuwe druk van Milkau's Handbuch
Toen in 1931 Fritz Milkau zijn voorrede schreef voor het Handbuch der
Bibliothekswissenschaft achtte hij het nodig uitvoerig op de problematiek van naam
en inhoud van het begrip bibliotheekwetenschap in te gaan, om aldus niet alleen
de titel, maar ook de verschijning zelf van het Handbuch te rechtvaardigen. In het
korte voorwoord van anderhalve bladzijde, waarmede Georg Leyh de tweede druk
1)
van het ons reeds zo vertrouwd geworden werk inleidt, wordt aan deze vraagstukken
geen woord meer verspild. Moeten wij hieruit afleiden, dat in de ruim 20 jaren, die
sinds Milkau schreef, verlopen zijn, binnen dit gebied van een zodanige vooruitgang
sprake is geweest, dat daarmede de vroeger zich voordoende vragen nu algemeen
bevestigend worden beantwoord? Of dat - wat ook mogelijk is - de opvattingen
omtrent het begrip bibliotheekwetenschap zich zozeer hebben gewijzigd, dat
daarmede het probleem tevens verdwenen is?
Het antwoord op deze beide vragen kan luiden: ja, stellig - mits met de nodige
restricties. De enorme vermeerdering van materiaal en daarmee verbonden de even
grote uitbreiding van het bestreken gebied, die in het begin dezer eeuw is ingezet,
heeft zich in de afgelopen 20 jaren op een - de bewogen tijd in aanmerking genomen
- verwonderlijke wijze voortgezet. Ten aanzien van het begrip bibliotheekwetenschap
is evenals bij de geschiedwetenschap wel een zekere verschuiving in waardering
te constateren, die in de praktijk er op neerkomt dat men het inexacte karakter en
de vaag omlijnde taak als typische kenmerken van deze wetenschap accepteert.
Maar ook al moge dit alles waar zijn, de restricties blijven niet minder reëel. Zij, die
Georg Leyh uit zijn verdere geschriften kennen, weten maar al te goed, hoe hij
steeds geworsteld heeft met het vraagstuk van de

1)

Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Begründet von Fritz Milkau. Zweite, vermehrte und
verbesserte Auflage herausgegeben von Georg Leyh. Erster Band. Schrift und Buch.
Wiesbaden. O. Harrasowitz, 1952. 1068 S. Prijs Dm. 160.-
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eigenlijke, wetenschappelijk volwaardige taak van de bibliothecaris en in verband
daarmede dus ook met het probleem van de bibliotheekwetenschap. De
‘Bibliothekslehre’ van Graesel moge via de ‘Bibliothekskunde’ van Gardthausen tot
een wetenschap zijn uitgegroeid, deze blijft toch een conglomeraat van de meest
uiteenlopende kundigheden en zelfs wetenschappen, die alleen maar doordat zij
de bibliotheek of het boek tot object hebben bij elkaar behoren.
Neen, wanneer Leyh de gehele kwestie in zijn woord vooraf niet aanroert, dan is
dat wel, omdat een boek, dat zeer snel uitverkocht was en waarbij twee jaar na de
verschijning van het laatste deel reeds de voorbereiding van de tweede druk ter
hand genomen werd, eigenlijk geen enkele rechtvaardiging behoeft. Wetenschap
in de strikte zin des woords of niet, er is hier een arsenaal van kennis bijeengebracht,
dat over de gehele wereld in gebruik is, waar men met bibliotheken te maken heeft
of belangstelling heeft voor boeken. Het is op zichzelf imponerend genoeg te zien,
wat al zo tot de professionele geestelijke bagage van de bibliothecaris behoort en
hoe wijd het terrein is, waarop hij zich beweegt. Dat terrein breidt zich nog
voortdurend uit en het is opmerkelijk, dat men thans de drie bestaande banden met
een vierde over het Volksbüchereiwesen vermeerdert: de beperking tot de
wetenschappelijke bibliotheek, gelijk die in de eerste druk bestond, kon - en terecht
- niet volgehouden worden. Maar ook op allerlei onderdelen ziet men groei, zodat
het eerste deel met bijna 200 bladzijden is uitgebreid, terwijl het derde deel, dat aan
de bibliotheekgeschiedenis gewijd is, in twee stukken moet worden gesplitst. Zo zal
deze tweede druk van het Handbuch worden tot een waarlijk monument, dat verwante
gebieden als het museumwezen en het archiefwezen de bibliothecarissen benijden
mogen.
Sinds de eerste druk van het Handbuch zijn vele medewerkers heengegaan,
waaraan de ongunst der tijden natuurlijk ook haar deel heeft gehad: Fritz Milkau
zelf stierf al voordat het derde deel uitgekomen was en ook 15 anderen w.o. namen
als Bömer, Degering, Husung, Krüss missen wij hier. Zo is het niet te verwonderen,
dat in deze eerste band, die thans voltooid is, van de 12 medewerkers maar 2 hun
oude bijdrage hebben verzorgd. Veel meer verwonderlijk is het, dat men - bijna
uitsluitend in vakkringen - de krachten heeft kunnen vinden bereid en in staat om
deze
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bijdragen bij te werken en in verschillende gevallen zelfs geheel om te werken.
In deze band heeft men twee hoofdstukken weggelaten, die in de eerste druk
voorkwamen n.l. ‘Die Sprache und ihre Zusammenhänge’ en ‘Die Akademien der
Wissenschaften’. Het eerste kon zonder veel bezwaar gemist worden, omdat de
inhoud meer behoorde tot de nuttige kundigheden - en hoeveel zou daaronder niet
te brengen zijn - dan tot de werkelijke vakkennis van de bibliothecaris. Het tweede
vormde slechts een klein, te klein onderdeel van de organisatie der wetenschap,
maar het ontwerpen van een volledig historisch opgebouwd tableau zou een veel
te omvangrijke taak, de krachten van één bewerker te boven gaand, geworden zijn.
‘Auch die Wissenschaftsgeschichte verlangt ihre Spezialkenner’ - zo heet het in het
voorbericht. Men zou hieraan kunnen toevoegen: en deze gespecialiseerde kenners
zijn er en weren zich al meer en meer, zodat wij over een snel aanwassende literatuur
op dit gebied beschikken. Het zwaartepunt ligt daarbij weliswaar veel meer op het
terrein van de wiskunde en de natuurwetenschappen dan op dat der humaniora,
welke laatste voor de bibliotheken het belangrijkste zijn, maar bij de snelle
ontwikkeling der wetenschapsgeschiedenis is het beter deze voor de
wetenschappelijke bibliothecaris zo nuttige stof buiten het Handbuch te houden, dat
toch al de neiging heeft tot een omvang uit te dijen, die het meer en meer het karakter
van een naslagwerk geeft.
Tegenover het verlies van deze twee hoofdstukken staat de winst van een nieuwe
bijdrage over het papier, waarvan het belang natuurlijk in het oog springt, al is het
meer de kwestie van de watermerken dan van de papierfabricage, die allereerst
van gewicht is. Het hoofdstuk van de hand van de bekende Armin Renker is
belangrijk kleiner dan die van de twee weggevallen hoofdstukken, maar de omvang
van het eerste deel is van 876 tot 1068 bladzijden gestegen. Aan deze stijging
hebben de meeste bijdragen deel: slechts het stuk over ‘Die Schrift und ihre
Entwicklung’ en dat over ‘Buchillustration im 17. und 18. Jahrhundert’ tellen minder
bladzijden dan in de eerste druk. De grootste groei vertonen de bijdragen over
‘Papyruskunde’, ‘Geschichte des Buchhandels’, ‘Der Buchdruck von 1600 bis zur
Gegenwart’ en over ‘Die Buchmalerei’.
In het algemeen kan gezegd worden, dat met zeer veel zorg aan
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de herziening van de verschillende bijdragen is gearbeid. Ongelijkheden in de
behandeling van bepaalde onderwerpen zijn dikwijls verdwenen, lacunes zijn
aangevuld, met nieuwere gezichtspunten is in het vertoog rekening gehouden, de
literatuuropgaven zijn bijgewerkt. Bij deze laatste wordt men steeds weer opnieuw
getroffen door het feit, dat ondanks de uitermate ongunstige omstandigheden in de
laatste twee decenniën zo enorm veel literatuur over de in dit deel behandelde
onderwerpen verschenen is. Naast deze verschijnselen, die bij alle bijdragen te
constateren zijn, ziet men echter ook bij enige zeer ingrijpende wijzigingen, die aan
de bouw van het geheel ten goede zijn gekomen en zelfs enkele malen een volkomen
herschreven artikel, gelijk dat van Karl Preisendanz over Papyruskunde, dat niet
alleen veel beter van bouw, maar ook meer dan tweemaal zo groot geworden is en
waarbij alleen al de zeer rijkelijk geciteerde literatuur een duidelijk beeld geeft van
het vele, dat er op het gebied van de papyrologie omgaat.
Ter illustratie van het voorgaande zij thans wat nader ingegaan op de inhoud der
afzonderlijke hoofdstukken. Daarbij kan natuurlijk veel maar terloops worden
aangeduid, al zal ik trachten zoveel mogelijk het licht op alles, wat nieuw is, te laten
vallen. Het destijds door Aloïs Bömer bewerkte hoofdstuk ‘Die Schrift und ihre
Entwicklung’ is thans herzien door Walter Menn. De opgravingen leiden op dit gebied
telkens tot nieuwe vondsten, die dan de historische constructies, die altijd een sterk
hypothetisch karakter dragen, weer wijzigen. Dit ziet men o.a. bij de behandeling
van het Sinaï-schrift (blz. 20 v.), terwijl de beschouwingen over het Indus-schrift
(blz. 29) misschien nu al weer verandering moeten ondergaan door het werk van
H. Heras, Studies in proto-indomediterranean culture (Bombay, 1953). Begrijpelijk
is het na de belangstelling, die men in het Derde Rijk daarvoor had, dat er uitvoeriger
aandacht aan de runen gewijd is (blz. 33 v.), een aandacht, die overigens blijkens
de gebruikte literatuur volkomen wetenschappelijk verantwoord is. Dat bij de
literatuurbespreking van de latijnse paleografie thans ook Belgische en Nederlandse
publicaties genoemd zijn (blz. 50) is een vooruitgang, al had hier dan ook nog wel
melding gemaakt kunnen worden van H. Brouwer's Atlas voor Nederlandse
palaeographie (Amsterdam 1944). Terecht is er meer ruimte dan vroeger besteed
aan de figuur en het werk van Ludwig Traube (blz. 53), terwijl bij de bespreking
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van de Karolingische minuskel de nadruk weer meer gelegd is op de nauwe
samenhang met de geleerdenkring om Karel en dus weer teruggekeerd is tot de
oude stelling van Mabillon, die hierin het resultaat van een bewuste kultuurpolitiek
van de keizer zag. De publicaties van C. Wehmer en van Bonaventura Kruitwagen
zijn oorzaak, dat aan de laat-middeleeuwse schriftvormen en namen nu ook plaats
ingeruimd is, terwijl ook de pecia op grond van de publicaties van Destrez en Christ
genoemd wordt (blz. 87 v.).
Terwijl verder de eerste druk zich van een uitweiding op dit gebied onthouden
had, vindt men thans een schets van drie bladzijden van het latijnse schrift in de
nieuwere tijd (blz. 91-93). Dat wij hiermee tevreden moeten zijn is m.i. onjuist. Het
Handbuch concentreert zich nog steeds te veel op de Middeleeuwen en het schrift
van Renaissance en later is al te stiefmoederlijk behandeld. Een aanhangsel
‘Schreibmaterial und Schreiber’ dat dit hoofdstuk afsluit is in de plaats gekomen van
de veel uitvoeriger stukken ‘Träger der Schrift und Schreibgerät’, ‘Die Gestalt des
Buches’ en ‘Die Schreiber’, vijf bladzijden in plaats van 42. Dat dit een verbetering
is, geloof ik niet. Er mag iets voor te zeggen zijn, deze stof in een aanhangsel te
behandelen, men mag ook het een en ander uit deze stukken elders ondergebracht
hebben, het meeste is toch weggelaten en men mist deze bladzijden, die de oudste
boekvormen en de schrijvers betreffen node. Wat de reden voor het weglaten van
deze toch wel essentiële onderdelen is geweest, is niet duidelijk.
In het tweede hoofdstuk ‘Allgemeine Handschriftenkunde’, waar Paul Ruf de taak
van wijlen Karl Löffler overgenomen heeft, zien wij een zeer principiële verandering
van standpunt ten aanzien van de behandeling van nieuwe handschriften. Löffler
wees destijds op het succesvolle optreden van dichterarchieven en - musea en
constateerde mede op grond daarvan: ‘Diese zwei verschiedenen Abteilungen, alte
Handschriften und neuere Papiere, werden meist nicht scharf genug geschieden’
en hij trok daaruit voor zichzelf de conclusie, dat hij zich bij de oude handschriften
d.w.z. de weinige klassieke en verder de middeleeuwse houden zou. Ik heb dit m.i.
veel te beperkte standpunt altijd betreurd, ook al omdat daarmede een tegenstelling
wordt geschapen, die niet vol te houden is. Geheel consequent was Löffler hierbij
zelf niet, omdat hij toch ook een typische Renaissance-schepping als
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de Bibliotheca Corvina behandelde. Maar wat te zeggen, volgens deze opvatting,
van 17e-eeuwse en 18e-eeuwse handschriften? En wanneer houden nieuwere
handschriften op nieuw te zijn? Neen, Löffler's opvatting was te bekrompen en met
voldoening ziet men dan ook aan het eind van dit hoofdstuk paragrafen gewijd aan
de autographen (w.o. ook de alba amicorum een plaats vinden) en aan de
nalatenschappen, waarbij dus collecties van kunstenaars en geleerden besproken
worden. De speciale verzamelingen zijn daarbij even goed in haar waarde gelaten
als bij Löffler en zelfs gaat Ruf uitvoeriger dan zijn voorganger op de dwaze tellingen
in, die van de aanwezigheid der nieuwe handschriften in de Amerikaanse bibliotheken
het gevolg zijn (blz. 128).
Over het algemeen heeft dit hoofdstuk in bouw zeer gewonnen. De taak van de
handschriftenkunde is veel beter omschreven, waarbij de nieuwe wetenschap van
de codicologie - al is de naam niet genoemd - recht wedervaren is. Een gehele
nieuwe paragraaf is aan de geschiedenis van de handschriftenkunde gewijd. Bij de
voorbeelden van handschriftenmigratie is vrij ingrijpend gesnoeid: de geschiedenis
van Weingarten is geschrapt, terwijl de beschrijving van de faits et gestes van
Hüpsch en Maugérard plaats gemaakt heeft voor de nog opwindendere van Libri.
Jammer genoeg kon daarbij de studie van Willi Staudacher (Libri, International
Library Review, 2, p. 55-87) nog niet geraadpleegd worden: het oordeel over Barrois
(op blz. 124) zou dan anders geluid hebben. Overigens is hierbij wel heel weinig
literatuur geciteerd.
Terecht heeft men het hoofdstuk over ‘Die Buchmalerei’ laten opschuiven zodat
het na die over de Handschriftenkunde en de Papyruskunde komt. Het is thans
behalve door Albert Boeckler ook door Alfred A. Schmid bewerkt. Het stuk is ook
vrij sterk in omvang toegenomen, waartoe o.a. een uitgebreide schets van de
Byzantijnse boekkunst (blz. 258-264) en een uitvoeriger relaas over de Van Eyck's
(blz. 346 v.) het hunne hebben bijgedragen. Daarnaast is echter het kleine stukje
over de Noordelijke Nederlanden - het moge al meer zijn dan het volkomen zwijgen
in de vroegere druk -, dat op blz. 353-354 te vinden is, bepaald onvoldoende. Hier
had recentere literatuur al was het alleen maar Byvanck's boekje over de
Middeleeuwsche Boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden (Antwerpen, 1943)
en G.J. Hoogewerff's Noord-Nederlandsche schilderkunst (Den Haag 1936-'47, 5
dln.)
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om van artikelen in Scriptorium te zwijgen beter kunnen leren.
Het vroeger door Erich von Rath geschreven hoofdstuk over de boekdruk en
boekillustratie tot 1600 werd thans toevertrouwd aan de bekwame hand van R.
Juchhoff. Wij vinden een wat uitvoeriger betoog over de Einzelholzschnitt, terwijl op
grond van Carl Wehmer's onderzoekingen een andere chronologie van Gutenberg's
drukken is ingevoerd. Het gehele stuk over Gutenberg is trouwens vrij sterk gewijzigd
(blz. 413-419). Geheel nieuw is de paragraaf over de overgang van handschrift tot
druk, waarbij Juchhoff op eigen publicaties voortbouwt, maar wellicht ook van die
van Kruitwagen gebruik had kunnen maken (blz. 422-429). Met voldoening zij
geconstateerd, dat de betekenis van Holtrop en Campbell voor de incunabelstudie
nu eindelijk goed geformuleerd is (p. 480). Ook bij het overzicht van het
wetenschappelijk onderzoek betreffende de 16e eeuw is Nederland meer recht
wedervaren door het eervol vermelden van de publicaties van Nijhoff en mej.
Kronenberg (p. 483-485).
Julius Rodenberg is als auteur van het hoofdstuk ‘Der Buchdruck von 1600 bis
zur Gegenwart’ een van de weinigen, die zelf met de revisie van zijn bijdrage is
belast. Wel de belangrijkste wijziging en uitbreiding van uiteenzettingen is het
uitvoerig overzicht van de boekkunst der 20e eeuw, dat 27 bladzijden beslaat. Daarbij
is ditmaal ook wat meer aandacht gewijd aan Nederland (blz. 677-678), al kan ik
niet zeggen, dat ik daarover volkomen voldaan ben. Het gedenkboek van Van
Krimpen en Hammacher's werk over Van Royen hadden toch zeker bij de literatuur
genoemd mogen worden en de tekst had bij de lectuur van deze boeken wel kunnen
varen. Over het algemeen laat de documentatie in dit hoofdstuk, wat in ons land
verschenen literatuur betreft, nogal eens te wensen over. Of het gordijn - Rodenberg
werkt in Leipzig - daarmee iets te maken heeft? Bepaald een ernstige lacune is het
dat noch bij de bespreking van de in Nederland verschijnende couranten (blz. 543)
noch later bij literatuuropgave over de Duitse en Engelse couranten de geschriften
van Folke Dahl gebruikt zijn of genoemd worden. Zijn ‘Dutch Corantos 1618-1650’
(The Hague, 1946) is een standaardwerk, dat niet had mogen ontbreken. In zijn
studie ‘Amsterdam-earliest newspaper centre of Western Europe’ (Het Boek Dl. 25
[1938-39], blz. 160-197) heeft Dahl aangetoond hoe Engelse en Franse couranten
het eerst in Holland verschenen zijn. Het werkje ‘Les débuts de

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

247
la presse française’, dat hij in samenwerking met Fanny Petibon en Marguerite
Boulet in 1951 heeft gepubliceerd en dat een merkwaardig licht werpt op Renaudot,
had evenzeer vermelding verdiend. Bij de bespreking van Maria Sibylle Merian (blz.
550) is het uitvoerigste werk over haar n.l. J. Stuldreher-Nienhuis, Verborgen
Paradijzen (Arnhem 1944) niet genoemd. Deze lacunes vallen te meer op, omdat
er duidelijk naar gestreefd is de grenzen in dit hoofdstuk wijder uit te zetten, gelijk
o.m. uit de overzichten aan Scandinavië (blz. 558-564) en Canada (blz. 606-607)
gewijd, blijkt.
In het hoofdstuk ‘Die Buchillustration im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert’
van Hans Wegener is zeer weinig veranderd. Ik vind dit een van de minst
bevredigende artikelen, ook door de karige literatuuropgave, die niet de indruk geeft
op de hoogte van de huidige stand van de wetenschap te zijn gebracht. Bij de
bespreking van de 17e eeuw in de Nederlanden wordt alleen een artikel over
illustraties van Duitse boeken geciteerd, terwijl blijkbaar het grote werk van F.W.H.
Holstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700
(Amsterdam, 1949-), waarvan nu acht delen verschenen zijn, onbekend is. Bij de
bespreking van Luyken wordt het werk van Van Eeghen en Van der Kellen niet
genoemd (blz. 694), terwijl over de bij ons zo belangrijke emblematiek (met
kunstenaars als A. van der Venne en zovele anderen) met geen woord wordt gerept.
Raadpleging van een werk als M. Praz, Studies on seventeenth imagery (London,
1939-'47) had hier beter kunnen leren. Voor een juister inzicht in de betekenis van
de Nederlandse boekillustratie zou ook zeker het belangrijke werk van H. van de
Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een
iconologische studie ('s-Gravenhage, 1952) benut moeten zijn. Evenmin had bij de
behandeling van Nederland in de 18e eeuw (blz. 717-718) de dissertatie van E. de
la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de 18e eeuw
(Amsterdam, 1934) mogen ontbreken: Picart's invloed zou dan misschien wat minder
overschat zijn. Men verwondert zich ook, dat de illustratie van de plaatsbeschrijving,
een gebied, waarop Nederland excelleerde, volkomen genegeerd wordt, terwijl van
W. Nijhoff's Bibliographie der Noord Nederlandsche plaatsbeschrijving binnenkort
een nieuwe bewerking verschijnt. Voor dit alles had raadpleging van een eenvoudig
boekje als P.T.A. Swillens, Ne-
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derland in de prentkunst (Amsterdam, 1944) de blijkbaar niet overbodige oriëntering
kunnen geven. Voor andere landen stuit men trouwens ook op merkwaardige
lacunes, gelijk de werken van Maria Lanckoronska en Richard Oehler, Die
Buchillustration des XVIII. Jahrhunderts in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz
(Leipzig, 1932-'34), van Wilfred Blunt, The art of botanical illustration (London, 1950),
van Maurice Boissais en Jacques Deleplanque, Le livre à gravures au XVIIIe siècle
(Paris, 1948), van F.C. Longchamp, Un siècle d'art suisse (1730-1830) (Lausanne,
1920) en het Manuel du bibliophile suisse van dezelfde (Paris, 1922), van G.
Morazzoni, Il libro illustrato del Settecento (Milaan 1943). De verschijning van Philip
Hofer's Baroque illustration (Cambridge, Mass., 1951) is misschien te laat geweest
bij de afsluiting van de tekst. De illustratie van 1800-heden, bewerkt door Julius
Rodenberg, vertoont heel wat meer veranderingen en wij vinden daar o.a. Rusland
in enige pagina's behandeld. Het hoofdstuk ‘Geschichte des Bucheinbandes’, is na
Husung's heengaan nu toevertrouwd aan F.A. Schmidt-Künsemüller, die zich tegen
deze taak ten volle opgewassen getoond heeft. Het stuk, dat belangrijk groter
geworden is, is vrijwel geheel herschreven en is een betrouwbare gids op dit steeds
meer de aandacht trekkend gebied.
Bijna met de helft vermeerderd is het stuk over de boekhandel, dat destijds door
Ernst Kuhnert en thans door Hans Widmann verzorgd is. Er is in dit hoofdstuk zeer
veel gewijzigd. De paragrafen over de boekhandel van 1933 tot de wereldoorlog en
na de wereldoorlog zijn natuurlijk geheel nieuw, maar ook de beschrijving van de
boekhandel in het buitenland is zeer sterk veranderd en aangevuld. Verdere
gedeelten die òf nieuw òf vernieuwd zijn, o.a. het stuk over Selbstverlag,
Buchgemeinschaften, Staatsverlag, over de winkelbibliotheken, de statistiek, het
auteursrecht en het ‘Pflichtexemplar’. De literatuuropgaven, die bij dit hoofdstuk
verstrekt worden, zijn opvallend volledig en tot op de jongste tijd bijgewerkt. Een
zeer bijzondere prestatie.
Tenslotte het kapittel ‘Bibliographie’ waar Georg Schneider thans de hulp van
Hans Widmann gekregen heeft. Hier is de grote verandering, dat naast het
Darstellender Teil, dat in zijn opbouw onveranderd gebleven is, een Verzeichnender
Teil is verschenen; het is een opsomming, systematisch ingedeeld, van allerlei
bibliografische literatuur, tijdschriften en naslagwerken, die
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27 bladzijden lang is. Ik zal niet zeggen, dat dit deel overbodig is, maar toch heb ik
twijfel voelen opkomen of het hier wel op zijn plaats is. Ten slotte zijn er genoeg
werken als van Schneider, Malclès e.a. die hier inlichten en dan op een vollediger
wijze dan hier mogelijk was. Ik geef echter gaarne toe, dat een andere opvatting
ook mogelijk is.
Een paar notities, die ik bij de lectuur maakte, mogen hier nog afzonderlijk een
plaats vinden. Op blz. 42 wordt de Codex Sinaiticus ten onrechte in Leningrad
gelocaliseerd: gelijk bekend werd deze in 1933 door de Russische regering aan het
Brits Museum verkocht. Op blz. 137 staan bij noot 5 voor de Leidse
Universiteitsbibliotheek vier delen van de Codices manuscripti vermeld, terwijl in
1948 deel V verschenen is. Verder zou het zeker niet overbodig geweest zijn hier
of elders voor deze bibliotheek de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta te vermelden,
waaraan kortgeleden zelfs een dissertatie (van P.J.H. Vermeeren) is gewijd. Op
dezelfde bladzijde staat onder noot 6 als een catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
wonderlijkerwijze de verkoopscatalogus van Johan Meerman's Bibliotheek genoemd
met als jaartal 1924 in plaats van 1824. Op blz. 138 waar sprake is van de
ingewikkelde signaturen van de handschriften van het Brits Museum was zeker
aanleiding geweest te verwijzen naar de twee handige lijstjes die door T.C. Skeat
en F.C. Francis respectievelijk van de catalogues of the manuscript collections en
van de catalogues of the oriental printed books and manuscripts zijn gepubliceerd
in het Journal of documentation en die later (in 1951) afzonderlijk zijn uitgegeven.
Thans nu dit zware deel voltooid voor ons ligt, rijst de vraag: hoe nu verder? Niet,
dat ik aan het welslagen van deze uitgave twijfel: reeds zijn van het derde deel drie
afleveringen verschenen en het lijkt wel alsof alles met de regelmaat van een klok
afgehandeld worden zal. Maar wat, als de vier delen gereedgekomen zijn? Als men
hetzelfde tempo behoudt, zal dat ongeveer in 1960 het geval zijn. Dit deel kost 160
DM., het nu lopende deel III ongeveer 240 DM., zodat de kosten voor het gehele
werk voor de particulier niet en voor vele bibliotheken slechts met moeite te betalen
zijn. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat men na deze editie spoedig een nieuwe
druk op stapel zetten zal. En toch is het in dit deel al duidelijk gebleken, hoe enorm
veel op ons vakgebied wordt gepubliceerd en hoe snel dus een samenvatting van
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deze literatuur dreigt te verouderen. Het zou zeer te betreuren zijn, indien de
geweldige arbeid, die aan dit werk wordt besteed, ten dele haar waarde zou verliezen
door de onverbiddelijke gang van de tijd. Ik vraag mij af, of periodiek verschijnende
supplementen hier geen uitkomst zouden kunnen bieden en tevens het materiaal
leveren, dat men in de toekomst bij de voorbereiding van een nieuwe druk zou
kunnen gebruiken. Het is aan redacteur en uitgever deze vraag te beantwoorden.
Wanneer ik thans mijn oordeel over dit eerste deel samenvat, dan kan dit niet
anders zijn dan in termen van de hoogste lof. Realiseert men zich hoeveel arbeid
door de medewerkers voor dit deel is verricht, dan kan men zich slechts verbazen,
dat iets dergelijks mogelijk was in een periode, die voor het Duitse bibliotheekwezen
zeker de moeilijkste is geweest, die het ooit heeft gekend. Afgaande op dit deel
mogen wij zeggen, dat Milkau's Handbuch een blijvend monument zal zijn voor de
wetenschappelijke zin, het vakmanschap en de niet aflatende ijver van de Duitse
bibliothecaris. En wij willen eindigen met een afzonderlijk woord van hulde voor
Georg Leyh, die op zo waardige wijze in Milkau's voetspoor treedt en voor de uitgever
K.F. Koehler Verlag, die voor Otto Harrassowitz dit deel op een zo voorname wijze
heeft verzorgd.
L. BRUMMEL.
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Pieter Coecke van Aelst en de uitgaven van Serlio's
architectuurboek
Bij de ‘blijde incomste’ van de Renaissance hebben boeken een allergewichtigste
rol gespeeld. 't Waren boeken, die de nieuwe geestesrichting inspireerden, maar
ook waren het boeken, die de nieuwe denkbeelden hielpen verbreiden. Niet alleen
de nieuwe wijsgerige, godsdienstige en staatkundige opvattingen vonden in boeken
hun wegbereiders, ook de nieuwe kunstvormen werden door boeken bekend tot ver
buiten Italië, voordat de Italiaanse bouwmeesters de nieuwe stijl over de grenzen
heen toe gingen passen.
Paus Nicolaas V, de stichter van de Vaticaanse bibliotheek, getuigde van zichzelf,
dat hij twee hartstochten kende: boeken en bouwen. Hetzelfde kan als karakteristiek
van de gehele Renaissance gelden. De bouwkunst was voor deze periode de kunst
bij uitnemendheid, die een centrale plaats innam, zoals in onze tijd de schilderkunst.
Dat blijkt zowel uit de bouwwoede, die alle met aardse goederen gezegenden
bezielde, als uit het aanzien, dat de architect genoot; hij was niet alleen bouwmeester,
1)
maar tevens decorateur, feestarrangeur, kortom een soort duizendkunstenaar .
Waren boeken en bouwen de passies van de Renaissance, dan valt het niet te
verwonderen, dat boeken over bouwen in hoge ere stonden. Er ging een schok door
Italië, toen de humanist Poggio in de bibliotheek van Sankt Gallen een handschrift
ontdekte met het werk van Vitruvius, de architect van Caesar en Augustus. Natuurlijk
maakte de boekdrukkunst zich spoedig van deze kostbare tekst meester en de
2)
uitgaven volgden elkaar snel op . Vitruvius verkreeg voor de bouwkunst dezelfde
onfeil-

1)
2)

Tekenende bizonderheden geeft Jacob Burckhardt, Geschichte der Renaissance in Italien
(Gesamtausgabe VI, Berlin 1932), p. 16-32.
Een uitstekend beredeneerd overzicht bij Ch. Saunier, Sur certains livres d'architecture du
XVIe siècle, Mélanges Henry Lemonnier (Paris 1913) p. 151-174; zie ook: Max Bach, Die
illustrierten Vitruv-Ausgaben des XVI, Jahrhunderts. Zeitschr. f. Bücherfr. IV. I (1900-01), p.
49-56; 141-150; Bodo Ebhardt, Die zehn Bücher des Vitruv und ihre Herausgaben seit 1484.
Berlin 1918, en E.P. Goldschmidt, The printed book of the Renaissance (Cambridge 1950),
p. 72, 73.
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bare autoriteit, die Cicero bezat voor de latiniteit. Toch bood het gebruik van zijn
werk grote moeilijkheden. Daar was in de eerste plaats de gebrekkige tekst, voorts
de duistere wijze van uitdrukking en vooral de onvolledigheid: juist de belangrijkste
gedeelten ontbraken evenals de zo onontbeerlijke illustraties. Vitruvius geeft veel,
maar lang niet genoeg, klaagde Rafaël. Twee dingen waren nodig: een vertaling in
de landstaal en goede afbeeldingen ter verklaring van de tekst. In het begin van de
zestiende eeuw verschenen er in Italië verschillende geïllustreerde vertalingen van
Vitruvius, waarvan de schoonste is de in 1521 te Como verschenen uitgave, waarin
zowel de vertaling als de illustraties zijn van de hand van Cesare Cesariano, een
1)
leerling van Leonardo da Vinci . Toch zijn deze tekeningen, hoe fraai ook, meer op
de laat-gothische stijl van het Quatrocento geïnspireerd dan op de klassieke
bouworde van Vitruvius.
Intussen bleef de autoriteit van Vitruvius niet onaangevochten. Tegenover de
orthodoxe aanhangers van de klassieke meester, die zich in 1542 verenigden in de
Vitruviaanse academie te Rome, stonden onafhankelijke, originele geesten, zoals
Michelangelo, die de bouwkunst van de al te knellende klassieke banden bevrijden
wilden. Hun strijd is te vergelijken met die van Erasmus tegen de Ciceronianen.
Hoezeer men ook in brede kringen Vitruvius' werk als een bijbel vereren mocht, dit
nam niet weg, dat zijn boek hinderlijk onvolledig was en juist op de alledaagse en
meest voorkomende vragen geen antwoord gaf. Wat men nodig had, was een
modern en volledig handboek in de landstaal met goede afbeeldingen. In die behoefte
trachtte te voorzien de Bolognese bouwmeester Sebastiano Serlio.
Wat Serlio voor ogen stond, was het samenstellen van een architectonische
encyclopaedie. Hoewel zijn boek onvoltooid bleef, bewees het grote succes, dat hij
zijn doel bereikt had. De verdiensten van het boek zijn zeer verschillend beoordeeld.
Er is een zekere tweeslachtigheid te bespeuren, want hoewel Serlio een ijverig
aanhanger van Vitruvius was, wilde hij toch niet geheel met het gotische verleden
breken. Ook valt het niet te ontkennen, dat zijn boek weinig systematisch is, en
evenmin, dat het weinig diep gaat. Juist daarom echter vond het vele lezers, vooral
onder belangstellende leken. In die dagen was ieder op zijn manier

1)

Belangrijke opmerkingen over de verwantschap van deze illustraties met Leonardo's werk
geeft Dr Ernst Weil in zijn antiquariaatscatalogus 16.
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architect: een spotvogel merkte op, dat Serlio's boek evenveel dilettant-bouwmeesters
gevormd had als er haren in zijn baard staken! Maar ook de eenvoudige vakman,
die met de nieuwe stijl kennis wilde maken, greep gaarne naar dit werk.
De geschiedenis van de publicatie van Serlio's boek, dat in verschillende gedeelten
met tussenpozen op meer dan één plaats verscheen, is een ingewikkeld verhaal
en de bespreking daarvan voert ons in medias res.

II
Serlio was een practisch man. Zijn boek wilde hij een theoretische grondslag geven,
maar hij begreep, dat geleerde uiteenzettingen het publiek, dat hij zich wenste,
zouden afschrikken. Wat de mensen 't meest interesseerde, waren practische
gegevens over de klassieke stijl, die men toen de ‘antieke’ noemde in tegenstelling
tot de ‘moderne’, de gothische. Daarom begon hij de uitgave van zijn encyclopaedie
met het vierde boek, het ‘zuilenboek’, dat handelt over de vormen en de proporties
van de verschillende soorten zuilen. Vervolgens gaf hij het, voor de leek eveneens
zeer aantrekkelijke, derde boek in het licht: een verzameling van beschrijvingen en
afbeeldingen van antieke gebouwen van Rome alsmede van moderne gebouwen
in antieke stijl. Eerst daarna kwam er zwaardere kost: het eerste boek over geometrie,
het tweede over perspectief. Nu was het systematisch gedeelte aan de beurt: het
vijfde boek over kerkelijke bouwkunst, het zesde over burgerlijke bouwwerken, het
zevende over ‘bizondere gevallen’ en het moderniseren van gothische gebouwen,
het achtste over vestingbouwkunde. De uitvoering van dit ambitieuze plan, Serlio's
levenswerk, is nauw verweven met de lotgevallen van de bouwmeester, die in 't kort
1)
verhaald dienen te worden .
In 1474 te Bologna geboren als zoon van een schilder, genoot Serlio zijn opleiding
te Rome bij de bekende architect Baldassare Peruzzi. Met zijn leermeester trok hij
naar Venetië, waar hij o.a. meewerkte aan de bouw van de bibliotheek van San
Marco. In deze stad publiceerde hij zijn eerste geschrift, het genoemde vierde boek
over de zuilen, dat hij opdroeg aan Ercole II van

1)

Over leven en werken van Serlio o.a. L.H. Heydenreich, in: Thieme-Becker XXX (1936), p.
513-515; W.B. Dinsmoor, The literary remains of S.S., Art Bulletin XXIV (1942), p. 55-115.
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1)

Ferrara . Door bemiddeling van de Franse gezant in Venetië knoopte hij betrekkingen
aan met koning Frans I van Frankrijk, ‘le père des lettres et des arts’, van wie hij
300 ducaten ontving ter voortzetting van zijn werk. In 1540 verscheen het derde
2)
boek over de oudheden van Rome, met een opdracht aan de Franse koning . Hierop
ontving hij een uitnodiging om naar Frankrijk te komen, verliet zijn vaderland en zag
zich in 1541 benoemd tot ‘peintre et architecteur ordinaire du roi au fait de ses
édifices et bâtiments de Fontainebleau’. Serlio's hulp werd dus ingeroepen bij de
bouw van het paleis te Fontainebleau, die toen reeds in volle gang was. Ondanks
de vorstengunst, die hij genoot, heeft de Italiaan als architect in Frankrijk vrijwel
niets tot stand kunnen brengen. Slechts enkele minder belangrijke bouwwerken zijn
met enige zekerheid aan hem toe te wijzen. Ongetwijfeld hing dit samen met de
jaloersheid van de Franse vaklieden, die zich niet door vreemdelingen wilden laten
verdringen en zelf de nieuwe stijl wensten toe te passen. Juist daardoor echter heeft
3)
Serlio als schrijver een grote invloed verkregen .
De publicatie van zijn grote werk zette hij in Frankrijk voort. In 1545 verschenen
te Parijs in één band de boeken I en II over geometrie en perspectief, natuurlijk met
4)
een opdracht aan de koning, wiens embleem, de salamander, de titel siert . De
tekst was tweetalig: naast het oorspronkelijke Italiaans staat een Franse vertaling,
5)
bewerkt door een vriend van de auteur, Jean Martin Deze was een van de Fransen,
die zich veel moeite gegeven hebben om de Italiaanse kunst en vooral de klassieke
architectuur in hun vaderland bekend te maken. Als secretaris van Maximiliano
Sforza had hij Italië leren kennen en in Frankrijk teruggekeerd, diende hij in dezelfde
functie de kardinaal de Lenoncourt, eveneens een vurig vereerder van Italië. Zijn
belangstelling voor de bouwkunst bewees Jean Martin ook door zijn vertaling van
de beroemde architectonische roman, de Hypnerotomachia Poliphili,

1)
2)
3)
4)
5)

Regole generali di architettura sopre le cinque maniere degle edifici. Venezia, Fr. Marcolini,
1537.
Il terzo libro... nel qual si figurano le antichita di Roma. Venezia, Fr. Marcolini, 1540.
Over Serlio in Frankrijk: Fr. Gébelin, Les châteaux de la Renaissance (Paris 1927), p. 25 vgl.;
P. du Colombier, L'art renaissance en France (Paris 1950), p. 34.
Il primo libro d'architettura. Le premier livre d'architecture - Il secondo libro di perspettia. Le
second livre de perspective. Paris, Jean Barbé, 1545.
De oppervlakkige en onvolledige studie van Pierre Marcel, Jean Martin. 2e éd. Paris 1927,
doet aan deze belangrijke figuur geen recht wedervaren.
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1)

die in 1546 verscheen onder de titel Le songe de Poliphile. In 1553, na zijn dood
zag de vertaling van het werk van Leon Battista Alberti over de bouwkunst het licht.
In 1547 gaf Serlio zijn vijfde boek uit, gewijd aan de kerkbouw, eveneens in twee
talen en met medewerking van Jean Martin, opgedragen aan Marguerite de Navarre,
2)
de zuster van koning Frans I . Kort te voren had de Italiaan een zware slag getroffen:
zijn koninklijke beschermer was overleden. De troonsbestijging van de opvolger,
de jonge Hendrik II, bracht een grote verandering teweeg. De Italiaanse
bouwmeesters, door zijn vader geroepen, werden opzij geschoven en vervangen
door Fransen: Philibert Delorme, in 1549 benoemd tot ‘surintendant des bâtiments’,
Pierre Lescot, die het nieuwe Louvre zal bouwen, Jean Brullant en de, vooral als
beeldhouwer bekende Jean Goujon. Voor Serlio was er nu geen plaats meer. In
1547 trok hij met kardinaal Ipolito d'Este naar Lyon, ontwierp daar enkele plannen
voor bouwwerken, die niet uitgevoerd zijn, en werkte verder aan zijn boek. Het ‘livre
3)
extraordinaire’, een extra-deel over rustieke portalen, verscheen in Lyon in 1551 .
De manuscripten van de boeken VI (over burgerlijke bouwwerken), VII (over
restauraties) en VIII (over vestingbouw) werden door de auteur verkocht aan de
4)
Lyonnese archaeoloog Jacques de Strada, die later het zevende boek uitgaf . In
1554 is Serlio gestorven, merkwaardig genoeg in Fontainebleau, de stad, waar hij
zulke bittere teleurstellingen had moeten beleven.
De ommekeer door de troonsbestijging van Hendrik II teweeggebracht, is van
grote betekenis. Het optreden van de jonge Fransen, die nu in de bouwkunst en de
decoratie de toon gaan aange-

1)
2)
3)
4)

Cf schr. dezes, De Hypnerotomachia Poliphili, Jaarversl. Kon. Oudheidk. Gen. XCII-XCIII
(1949-51), p. 80-106.
Quinto libro d'architettura... nel quale se tratta de diverse forme de tempi sacri. Paris, Michel
de Vascosan, 1547.
Extraordinario libro di architettura... nel quale si dimostrano trenta porte di opera rustica mista.
Lyon, Jean de Tournes, 1551. Een Franse editie bij dezelfde uitgever in hetzelfde jaar.
Architecturae liber septimus... in quo multa explicantur quae architecto.... possunt occurrere.
Ex musaeo Iac. de Strada. Francofurti, Andr. Wechel, 1575. In dit 7e boek, waarvan het hs.
te Weenen berust, is een deel van het overigens onuitgegeven 6e boek over burgerlijke
bouwkunde opgenomen (hss. van boek VI te München, Staatsbibl., en Columbia University,
cf. P. du Colombier & P. d'Espezel, L'habitation du XVIe siècle d'après le VIe livre de Serlio,
Humanisme et Ren. I (1935), p. 31-49 en de op p. 53 n 1.) geciteerde studie van Dinsmoor).
Voor het 8e boek (hs. te München) werden slechts de afbeeldingen gegraveerd.
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ven, de groep van Jean Martin, Philibert Delorme, Jean Goujon en hun vrienden,
betekent het hoogtepunt van de Renaissance in Frankrijk. Zij allen zijn leerlingen
van Serlio, die zij met de grootste eerbied noemen. Wat zij, op zijn voetspoor,
beogen, is een bouwtrant volgens zuiver antieke beginselen en daarin zijn zij
consequenter dan de Italianen. Zij willen niet langer een compromis met het verleden;
hun werk betekent een verandering in de structuur, een vernieuwing van de
architectonische compositie.
Terstond al in 1547, in hetzelfde jaar, dat het eerste gedicht van Ronsard gedrukt
wordt, geeft deze groep een boek uit, dat de betekenis heeft van een programma:
de Franse Vitruvius, d.w.z. een vertaling van de klassieke tekst in het Frans met,
voor 't eerst, afbeeldingen in zuiver klassieke stijl. Dit boek veroorzaakt een revolutie
in de architectuur. Jean Martin bezorgde de vertaling, Jean Goujon leverde de
illustraties en schreef een narede; de prachtige typographie was te danken aan
1)
Jean Barbé, de drukker van Serlio's boeken I en II .
Twee jaren later, in 1549, verschijnt er een tweede manifest van dezelfde groep.
In de maand Juni van dat jaar zal koning Hendrik II zijn plechtige intocht in Parijs
houden. Jean Martin, Philibert Delorme, Jean Cousin, Jean Goujon e.a. krijgen
opdracht om de versieringen voor deze entrée te ontwerpen, waarvan een
2)
geïllustreerde beschrijving uitgegeven wordt . De betekenis van dit boekje heeft
men vergeleken met die van een ander manifest, in hetzelfde jaar verschenen, de
3)
beroemde Deffence et illustration de la langue françoyse van Joachim du Bellay .
Zoals de jonge dichters, gegroepeerd in de ‘Brigade’ (waaruit later de ‘Pléiade’ zou
ontstaan), proclameerden, dat de Franse taal mondig geworden is en evengoed als
het Latijn geschikt om klassieke gevoelens te vertolken, zo toonden de jonge
kunstenaars door hun werk voor de ‘entrée’ van Hendrik II, dat zij zelfstandig
geworden zijn en de Italianen niet langer nodig hebben voor

1)

2)

3)

Architecture ou art de bien bastir de Marc Vitruve. Paris, Jacques Gazeau, 1547. Cf P. du
Colombier, Jean Goujon et le Vitruve de 1547, Gaz. des beaux-arts 1931-I, p. 155, en dez.,
Jean Goujon (Paris 1949) p. 3 vgl.
C'est l'ordre qui a este tenu a la nouvelle et ioyeuse entree que... le Roy Henry deuziesme
de ce nom a faicte en sa bonne ville de Paris. Paris, Jacques Roffet, 1549 (vier verschillende
uitgaven, cf Ed. Rahir, La collection Dutuit (Paris 1890), p. 277-280.
Fr. Gebelin, Un manifeste de l'école néo-classique de 1549: l'entrée de Henri II, Bull. de la
Soc. de l'hist. de Paris 1929, p. 35; J. Chartrou, Les entrées solennelles et triomphales à la
Renaissance (Paris 1928) passim.
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1)

de bereiking van hun ideaal: de klassieke vormgeving in de architectuur .
Drie boeken: de vertaling van Serlio, de Franse Vitruvius en de beschrijving van
de ‘entrée’ van 1549, zijn dus de mijlpalen van de ‘blijde incomste’ van de
Renaissance in Frankrijk. Wenden wij thans de blik naar de Nederlanden, dan
worden wij getroffen door een merkwaardig parallelisme. Ook daar zijn het drie
boeken: een vertaling van Serlio, een Nederlandse Vitruvius en de beschrijving van
een vorstelijke intocht, die de Renaissance in de bouwkunst inluiden. Maar hier is
het niet een groep, die het initiatief gegrepen heeft, maar één man: de machtige
persoonlijkheid van de Antwerpse kunstenaar Pieter Coecke van Aelst.

III
't Is hier niet de plaats om een overzicht te geven van de veelzijdige werkzaamheid
van Pieter Coecke, schilder, tekenaar, graveur, architect en wat al niet meer, een
van de grootste en belangwekkendste Renaissance-figuren. Daarvoor moge
verwezen worden naar de studies van Delen en Friedländer en vooral naar het
2)
samenvattende werk van Corbet . Wat ons hier bezig houdt, is de rol van deze
‘omnis homo’ als wekker van de Renaissance in de bouwkunst, als bewerker en
vertaler van theoretische geschriften. Zoeven werd met een enkel woord gewezen
op de treffende overeenkomst van het werk van de Franse groep met dat van de
Antwerpse meester. Natuurlijk rijst dan terstond de vraag: wie was de eerste, Jean
Martin en zijn vrienden of Pieter Coecke, Frankrijk of Nederland? De beantwoording
van deze vraag is niet gemakkelijk, zij brengt de bibliograaf in 't geweer en vormt
het eigenlijke onderwerp van deze studie.
Eén ding staat onomstotelijk vast: de eerste bewerking van Vitruvius in een
nationale taal na de Italiaanse vertaling, is een

1)

2)

Cf Pierre Champion, Paris au temps de la Renaissance. Paganisme et Réforme (Paris 1936)
p. 126: ‘Telle est l'oeuvre, immense de conséquence, de Jean Martin et de son ami Jean
Goujon. Elle est à l'origine de la tradition de tous les monuments classiques érigés à Paris.
On la retrouvera presque intacte, dans l'Opéra de Garnier’.
A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas, II (Paris 1934) p. 50;
Bücherillustration des P.C.v.A., Gutenberg Jahrb. 1930. p. 189-197; vertaling: Boekillustraties
van P.C.v.A., Oude Vlaamsche graphiek (Antw; 1943) p; 37-49. M.J. Friedländer, Die
altniederländische Malerei, XII (Leiden 1935) p. 52-68; August Corbet, Pieter Coecke van
Aelst. Antwerpen 1950.
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Nederlandse, die van Pieter Coecke, verschenen in 1539, dus acht jaren voor de
Franse Vitruvius. 't Is geen volledige vertaling, maar een uittrekseltje voor de practijk,
gelijk de titel aangeeft: Die inventie der colommen met haren coronementen ende
maten. Wt Vitruvio ende andere diversche Auctoren optcortste vergadert, voer
Scilders, beeltsniders, steenhouders &c ende allen die ghenuechte hebben in
1)
edificien der Antiquen . Met dit kleine ‘zuilenboekje’ van 32 bladen verrichtte Pieter
Coecke pionierswerk. Dat hij vol plannen stak, blijkt uit de voorrede, waarin hij nog
meer werken in 't vooruitzicht stelt o.a. een geschrift over de proporties van het
menselijk lichaam.
Het grote werk, dat de Antwerpse meester hierna op stapel zette, was niets meer
of minder dan een Nederlandse bewerking van Serlio's bouwkundige encyclopaedie.
Hoe hij dit aanpakte, is een bibliographisch raadsel.
Ieder bibliograaf heeft zo nu en dan een ontmoeting met een bibliographisch
‘spook’ d.w.z. met een boektitel, die telkens weer in de litteratuur opduikt, maar
waarvan geen ‘levend’ exemplaar te vinden is: als men denkt het spook te pakken
te krijgen, ontglipt het weer! Zulk een spookverschijning is de eerste uitgave van
Pieter Coecke's vertaling van het vierde boek van Serlio. Bij mijn weten duikt deze
voor 't eerst op in het bekende werk van Kramm, die in zijn biographie van de
2)
Antwerpse schilder de titels vermeldt van enige boeken uit zijn eigen bibliotheek .
Daaronder komt de volgende titel voor: Generale regelen der architecture op de
vijve manieren van edificien, te weten, Tuscana, Dorica, Jonica, Corinthia ende
composita, met den exempelen der antiquiteiten, die in 't meestendeel concorderen,
met de leeringhe Vitruvie. Met privilegio anno MD XXXIX. In deze titel herkent men
zonder moeite die van Serlio's vierde boek. Waar het op aankomt, is het jaartal
1539. Immers, hieruit volgt, dat Pieter Coecke Serlio's eersteling vertaald heeft twee
jaren na de eerste uitgave in Venetië en twee jaren vóór Serlio's komst in Frankrijk.
Hierin zou dus een belangrijke aanwijzing kunnen liggen, dat de Renaissance-ideeën
eerder in de Nederlanden doorgedrongen zijn dan in Frankrijk.
Helaas, het boek van 1539 is een spookverschijning gebleven!

1)
2)

NK 589: enig bekend ex.: UB Gent.
Chr. Kramm, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders enz. III
(Amsterdam 1859) p. 894.
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De mededeling van Kramm is dikwijls overgenomen, maar een exemplaar van het
door hem geciteerde boek is niet bekend. Kramm's bibliotheek is in 1845 geveild,
doch daarin was het niet aanwezig. Nijhoff-Kronenberg's Nederlandsche bibliographie
van 1500-1540 vermeldt geen exemplaar. Natuurlijk heeft Dr Kronenberg zich in
1)
‘Winst en verlies’ met dit ‘spook’ beziggehouden . Haar conclusie luidt, dat er
vermoedelijk een verwarring ontstaan is met de uitgave van Serlio's boek IV in Pieter
Coecke's vertaling van 1549, ten gevolge van de ongewone wijze, waarop in
laatstgemeld boek het jaartal op de titel geplaatst is. Hoe plausibel deze verklaring
lijkt, toch waag ik het op dit punt met Dr Kronenberg van mening te verschillen.
Ziehier de redenen, waarom ik in het bestaan van dit ‘spook’ geloof.

IV
Daar is in de eerste plaats de titel. Deze komt niet geheel overeen met die van de
uitgave van 1549, welke luidt: Reglen van metselrijen, op de vijve manieren van
Edificien,... die in dmeeste deel met de leeringe van Vitruvio overcommen. Met noch
toeghesedtte Figuren die int eerste niet en waren, ende sommige texten vanden
Aucteur gebetert hier oock by gesedt. Vergelijkt men deze titel van 1549 met degene,
o

die Kramm opgeeft voor de uitgave van 1539, dan blijken twee dingen: 1 in de titel
van 1549 is een streven naar purisme waar te nemen: de vreemde woorden
o

‘architectuur’ en ‘concorderen’ zijn vervangen door ‘metselrije’ en ‘overcommen’; 2
van de druk van 1549 wordt expressis verbis gezegd, dat het een verbeterde en
vermeerderde uitgave is. Dat dit inderdaad het geval is, zal in het volgende blijken.
Maar er is meer. In 1542 gaf Pieter Coecke een Duitse vertaling van Serlio's vierde
2)
boek in het licht . De opdracht van dit werk aan koning Ferdinand, de broeder van
Karel V, bevat enkele belangrijke inlichtingen. Pieter Coecke begint met er aan te
herinneren, dat het bekende boek van Albrecht Dürer wèl over vestingbouw, maar
3)
niet over bouwkunst en decoratie handelt . Hier-

1)
2)

3)

NK 0307.
Die gemaynen reglen von der Architectur uber die funf manieren der Gebeu, zu wissen,
Thoscana, Dorica, Ionica, Corinthia, und Composita, mit den exemplen der Antiquitaten so
durch den merern tayl sich mit der leer Vitruvii vergleychen. Z. n.v. dr. (1542).
Bedoeld is: Etliche underricht, zur befestigung der Stett, Schlosz und Flecken. Nürenberg
1527.
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1)

over had hij het dikwijls gehad met Ferdinand's hofschilder Jacob Seisenegger ,
een in deze zaken wèlervaren man. Tijdens hun vriendschappelijk verkeer had
Pieter Coecke Serlio's vierde boek uit het Italiaans in het Nederlands vertaald. Toen
hij daarmee gereed was, had Seisenegger hem zowel mondeling als schriftelijk
aangespoord om het boek ook in het Hoogduits uit te geven. Daar Pieter Coecke
deze taal niet machtig was, had hij de hulp ingeroepen van een Duitser, die verstand
had van bouwkunst, een zekere Jacob Rechlinger uit Augsburg, en deze had bij de
vertaling geholpen. Uit deze voorrede blijkt dus, dat de Nederlandse vertaling van
boek IV vooraf is gegaan aan de Duitse van 1542. Daardoor wordt het
waarschijnlijker, dat Kramm's mededeling over de Nederlandse uitgave van 1539
op waarheid berust.
Er is nog meer. De Duitse uitgave heeft een merkwaardige, ongetwijfeld door
Pieter Coecke zelf ontworpen titel met arabesken en grotesken, met bovenaan het
wapen van koning Ferdinand en in de rand het jaartal 1542, hetzelfde jaar, waarin
de voorrede gedateerd is (afb. 1). Nu bestaat er een Franse uitgave van hetzelfde
2)
boek ‘imprimé et translaté par Pierre van Aelst’, met dezelfde titelversiering . Er zijn
o

echter twee kleine verschillen: 1 bovenaan staat niet het wapen van koning
Ferdinand, maar dat van Maria van Hongarije, aan wie deze Franse vertaling
o

opgedragen is; 2 het jaartal in de rand luidt niet 1542, maar 1541. Aangezien de
Nederlandse vertaling van Pieter Coecke stellig vóór zijn Franse vertaling verschenen
is, wordt het dus nog aannemelijker, dat eerstgenoemde inderdaad in 1539 het licht
zag.
Door deze Franse uitgave komt tevens vast te staan, dat de Antwerpse meester
het belangrijkste boek van Serlio in het Frans vertaalde en uitgaf drie jaren voordat
er in Frankrijk iets van de hand van de Italiaanse bouwmeester verscheen. Nu wordt
ook duidelijk, waar Serlio op doelde, toen hij in de voorrede van de Parijse uitgave
van boek I en II schreef ‘Or pourautant que

1)

2)

Bekend is zijn portret van de drie kinderen van Ferdinand in het Mauritshuis. Merkwaardig
is, dat Pieter Coecke Seissenegger, die men voor een Nederoostenrijker houdt, uitdrukkelijk
een Nederlander noemt.
Reigles generales de l'Architecture, sur les cincq manieres d'edifices, ascavoir, Thuscane,
Doricque, Ionicque, Corinthe, & Composite, avec les exemples d'antiquitez, selon la doctrine
de Vitruve (1541). Tot mijn spijt is mij niet gelukt een ex. van deze druk in handen te krijgen.
Dr Corbet geeft op p. 27 van zijn werk een reproductie van de titel, doch kon zich op mijn
vraag niet herinneren, waar hij deze gevonden had. Brunet vermeldt deze zelfde uitgave met
het jaartal 1542 in de rand.
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Afb. 1. Titel van de Duitse vertaling van boek IV, Antwerpen 1542.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

262
j'ai veu et congneu que mes travaux sont agreables aux hommes de la France &
pareillement a d'autres nations, ayant faict traduire ces deux livres en la langue
Françoyse, accompagnée de l'Italienne, et voulaist poursuyvre en ceste sorte les
trois autres (dus III, IV en V) qui sont en mes mains, ie faiz pour garder l'ordre
traduire d'une mesme main (dus: door Jean Martin) mon troysiesme des antiquitez,
& mon quatriesme des reigles generales, afin que tous suyvent un seul stile, & qu'ilz
ne soient desguisez de figures ny de langage. Consideré que i'ay quelque
advertissement que oultre celuy qui a esté imprimé en Allemaigne, aucuns se
meslent de traduire en Francoys iceulx miens livres tiers & quart, & ie n'entens point
quant a moy que ceulx la soient mis en lumiere soubz mon nom. Et s'ilz le sont a
mon desceu, ie les feray saisir & mectre en mains de iustice, par vertu de mon
privilege du Roy’.
We zien dus, dat Serlio in 1545 wist, dat er, behalve de Duitse vertaling, buiten
hem om een Franse vertaling gemaakt (of in de maak) was van de boeken III en IV
en zich verzetten wilde tegen de uitgave daarvan; mochten de boeken desondanks
verschijnen, dan zou hij steunend op zijn koninklijk privilege de hulp van de justitie
inroepen. Deze uitlatingen slaan dus op Pieter Coecke's vertaling van boek IV, in
1541 verschenen en in 1545 (en daarna in 1553) herdrukt. Van boek III heeft de
1)
Antwerpenaar eveneens een Franse vertaling uitgegeven . Hiervan is alleen een
druk van 1550 bekend, hetgeen natuurlijk niet zeggen wil, dat er niet eerder een
uitgave verschenen is. In ieder geval zag in 1546 een Nederlandse vertaling van
2)
boek III het licht .
't Is hoogst merkwaardig, dat Pieter Coecke met zijn Franse uitgaven van de
boeken III en IV, dus juist de belangrijkste en populairste gedeelten van zijn werk,
Serlio en zijn Franse vrienden vóór geweest is, en dat deze laatsten niet de moed
gehad hebben om tegenover deze ongeautoriseerde vertalingen een eigen,
authentieke Franse vertaling te stellen. Weliswaar was de bescherming, die het
boek in die dagen genoot, hoogst gebrekkig,

1)
2)

Des Antiquites, le troisiesme livre translaté d'italien en franchois (i.f.:) Imprimé en Anvers,
pour Pierre Coeck d'Alost, libraire juré de l'Imperialle Majeste, par Gil. van Diest, 1550.
Die aldervermaertste Antique edificien van templen, theatren, amphitheatren,... &c. bescreven
ende gefigureert met haren gronden ende maten, oock de plaetsen daerse staen, ende wiese
dede maken. (i.f.:) Ghedruct... duer Peeter Coeck van Aelst, 1546, by Gillis van Diest,
boeckprenter. De gravure van de ruïne op de titel is een navolging van de titelplaat van de
Venetiaanse uitgave.
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maar met zijn koninklijk privilege had Serlio in Frankrijk wel iets kunnen uitrichten.
Hoe het ook zij, Pieter Coecke had de groep van Jean Martin de loef afgestoken;
de Nederlanden waren Frankrijk vóór geweest! Iedere Fransman, die een complete
Serlio wilde bezitten, was genoodzaakt de Antwerpse uitgaven van de boeken III
en IV te kopen.

V
Pieter Coecke is verder blijven werken aan zijn plan om een volledige Serlio in het
Nederlands uit te geven. In 1549 verscheen een nieuwe uitgave van de Nederlandse
1)
vertaling van boek IV (afb. 2). Toen wij boven trachtten aan te tonen, dat de, helaas
onvindbaar gebleven, eerste uitgave van dit boek inderdaad in 1539 verschenen
is, kwam deze, zoals op het titelblad uitdrukkelijke vermeld is, vermeerderde herdruk
reeds ter sprake. In de tekst geeft Pieter Coecke nauwkeurig aan, waarin de
veranderingen bestaan. In de eerste druk had hij aan het eind twee hoofdstukken
weggelaten: Serlio's beschrijving van de gebeeldhouwde plafonds, die hier te lande
ongebruikelijk waren, en de verhandeling over heraldische versieringen. In de tweede
druk van 1549 neemt Pieter Coecke de afbeeldingen van plafonds volledig op, doch
de tekst over de heraldische ornamentiek laat hij ook hier weg, omdat, zoals hij zegt,
de Nederlandse architecten niet naar eigen inzichten wapens ontwerpen mogen,
doch gebonden zijn aan de strenge regels der heraldiek. In plaats daarvan geeft hij
nu een eigen verhandeling over de lettervormen, gevolgd door twee bladzijden met
voorbeelden van door hem ontworpen letters. Hieruit blijkt wederom, dat de
Antwerpse meester betrekkelijk vrij tegenover zijn voorbeeld stond en dat het hem
er vooral om ging een voor de Nederlandse handwerkslieden nuttig handboek te
geven. Juist voor de letters, legt hij uit, is het vaak uiterst moeilijk om deskundigen
te vinden. Dat hij de litteratuur over de lettervormen terdege kent, blijkt uit de
vermelding van de namen van Luca Pacioli, Geofroy Tory en Albrecht Dürer, auteurs
van

1)

Titel zie boven p 159: (i.f.) ghedruct Thantwerpen deur Peeter Couck van Aelst. Het jaartal
1549 in Romeinse cijfers op de titelplaat. Deze titel is geheel verschillend van die in de Franse
en Duitse uitgave van boek IV van 1541 en 1542, en wellicht eveneens een oorspronkelijk
ontwerp van Pieter Coecke.
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1)

theoretische verhandelingen over de proporties van letters . Wat Pieter Coecke
hierover schrijft, is, voorzover mij bekend, het enige wat hier te lande over dit
onderwerp te boek gesteld is. Ook uit de gegeven voorbeelden blijkt de
2)
oorspronkelijkheid van de Antwerpenaar .
In het volgende jaar 1550 verschijnt het laatste in de trits van architectuurboeken,
die wij in het begin noemden, De seer wonderlijcke, schoone, triumphelijcke incompst,
van den hooghmogenden Prince Philips... inde stadt van Antwerpen, anno 1549,
het verslag van de intocht van de kroonprins op 11 September, opgesteld door de
stadssecretaris Cornelius Grapheus, eveneens uit Aalst geboortig, die ook de Latijnse
en Nederlandse lofverzen voor het vierde boek van Serlio geschreven had. Dat
Pieter Coecke voor de illustratie verantwoordelijk was, blijkt uit de mededeling in de
voorrede, ‘dat alle de figueren hier gestelt, zijn duer toedoen Peeters van Aelst der
K.M. schilder, recht op huer symmetrie matelijck ghestelt’. Dit royale boek, waarvan
tevens een Latijnse en een Franse uitgave verschenen, werd prachtig gedrukt voor
Pieter Coecke door Gillis Coppens van Diest. Voor een nauwkeurige analyse moge
3)
verwezen worden naar de studie van Corbet Hoewel vele kunstenaars aan de
versieringen meewerkten en daarbij deels antieke, deels traditionele modellen
volgden, is het volgens de genoemde deskundige duidelijk, dat Pieter Coecke,
overeenkomstig de dominerende rol, die hij in het Antwerpse kunstleven vervulde,
de opperleiding gehad heeft. Merkwaardig is de stijlverwantschap van de titelplaat
(afb. 3) en het blad met het privilege, met de titel van Serlio's vierde boek, waar het
ijzerrolwerk en de grotesken een originele schepping van de Antwerpse meester
zijn. Herinneren wij voorts aan het opvallend parallelisme met de Parijse entrée van
hetzelfde jaar, het manifest van de Franse Renaissancisten. Edele wedijver valt hier
te constateren tussen de Franse en de Vlaamse protagonisten van de nieuwe stijl:
Pieter Coecke tegen Jean Martin en zijn vrienden, en ook:

1)

2)
3)

Luca Pacioli, De divina proportione. Venetië 1509; Geofroy Tory, Champfleury auquel est
contenu lart et science de la deu & vraye proportion des lettres. Paris 1529; Albrecht Dürer,
Unterweisung der Messung. Nürnberg 1525. Cf Goldschmidt, l.c. p. 22-24-5.
Cf A.F. Johnson, An alphabet by Pieter Coecke van Aelst, The Library 4th series XXIII (1943)
p. 195-197.
l.c., p. 31-38. Cf. I. von Roeder-Baumbach, Versieringen bij blijde inkomsten gebruikt in de
Zuid.Nederlanden (Antwerpen 1943) passim.
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Afb. 2. Titel van de tweede Nederlandse uitgave van boek IV. Antwerpen 1549.
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Habsburg tegenover Valois. Wie behaalde de overwinning? Voor wie het Franse
boekje vergelijkt met de weids gedrukte Triumphe van Antwerpen, kan het antwoord
niet twijfelachtig zijn.
Toen meester Pieter Coecke op 6 December 1550 overleed, had hij zijn ideaal
bereikt: de vertaling van alle totdusver verschenen boeken van Serlio was in
manuscript gereed. Tot een volledige uitgave was het echter nog niet gekomen.
Daarvoor zorgde drie jaren later zijn weduwe Mayken Verhulst. In 1553 verschenen
bij haar de boeken I, II en V (het laatste over de ‘templen nae de maniere vanden
1)
Antijken, ende oock dienende voer de Kerstenen’) . In de voorrede van het eerste
boek had Pieter Coecke geschreven, dat hij de vertaling van deze droge kost lang
had laten liggen, maar er zich tenslotte toe gezet had ‘tot vorderinge van onser
natien’. Hij hoopte nu maar, dat ‘hem niemant die voer werckman soude willen
gehouden zijn, en wilde laten verdrieten, desen aerbeyt in handen te nemene, ende
dien reglen achtervolgende, make, dat hij ende zijn werck moghen te vollen gepresen
worden’.

VI
Zo was dan het levenswerk van Pieter Coecke voltooid. Dat het grote belangstelling
trok, blijkt uit de herdrukken van verschillende boeken door Mayken Verhulst in
2)
1558 . Na de val van Antwerpen verhuisde het architectuurboek naar het Noorden:
de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz liet het herdrukken in hetzelfde formaat
3)
en met dezelfde houtsneden in 1606 en

1)

2)
3)

Den eersten boeck van Architecturen Sebastiani Serlii, tracterende van Geometrye. overgesedt
wten Italiaensche in nederlandts, duer Peeter Coeke vqn Aelst. Gedruct inde vermaerde
Coopstadt Antwerpen, ende nu eerst wt laten gaen duer Mayken Verhulst, weduwe desselven
Peeters voers. 1553. - Den tweeden boeck van Architecturen... tracterende van Perspectyven
enz. (zelfde impressum) - Den vijfften boeck van Architecturen... inden welcken van diversche
formen der Templen getracteert wordt enz. (zelfde impressum). De titel van boek I is een
repliek van die van de Parijse uitgave van boek I van 1545, die van de boeken II en V van de
titel van de Parijse uitgave van boek V van 1547.
Merkwaardig genoeg, zijn de ex. van de Nederlandse Serlio in de K.B. en de U.B. van Leiden
en Utrecht op geheel dezelfde wijze samengesteld bk. I-II: 1553; bk. III: Franse uitg. Antw.
1550; bk. IV: Ned. uitg. 1549; bk V: 1553.
Herdrukken van de boeken I, II en V van 1558 worden o.a. vermeld in de veilingcatalogus
van de bibliotheek-van Havre.
De titels zijn geheel gelijk aan die in de Antwerpse uitgaven, zoals vermeld in noot 1. Het
jaartal 1549 op de titel van boek IV is gehandhaafd.
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Afb. 3. Titelplaat van ‘De Triumphe van Antwerpen’, 1550.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

268
1)

hierop volgden verschillende uitgaven van Hendrick Laurensz . Eerst later in de
zeventiende eeuw werd Serlio's werk in ons land verdrongen door de vertaling van
2)
Vignola . Via de Nederlanden drong Serlio in Engeland door: Robert Peake,
hofschilder van Jacobus I, vertaalde de vijf boeken van het Nederlands in het Engels,
3)
die in 1611 te Londen verschenen, wederom met dezelfde houtsneden .
Wie de Serlio-uitgave van Pieter Coecke ter hand neemt, wordt getroffen door de
royaliteit en de pracht van deze boeken, die de Italiaanse uitgaven verre overtreffen
en zeker niet onderdoen voor de Franse. De vraag rijst: heeft Pieter Coecke deze
boeken zelf gedrukt? Inderdaad was hij ‘gesworen printer’ en boekhandelaar met
de titel ‘libraire juré de l'Imperiale Majesté’. In het impressum van de verschillende
delen wordt echter beurtelings gesproken van: gedrukt door, en gedrukt voor Pieter
Coecke. In een der uitgaven (de Franse vertaling van boek III van 1546) wordt
uitdrukkelijk als drukker vermeld Gillis Coppens van Diest, die ook de Triumphe van
Antwerpen drukte. Moge een van de Antwerpse deskundigen op typographisch
gebied eens zijn aandacht wijden aan de vraag uit welke drukkerij de boeken van
Pieter Coecke stammen. Dat deze boeken met hun ingewikkelde, maar smaakvolle
typographie, waarin de moeilijke combinatie van tekst en illustratie op dikwijls virtuose
wijze opgelost is, de vergelijking met het werk van de beste Franse drukkers uit die
tijd, Jean Barbé en Michel Vascosan glansrijk doorstaan, is wel de hoogste lof, die
men hun geven kan. Op één eigenaardigheid dient nog de aandacht gevestigd te
worden. Terwijl hij voor de Franse en Duitse uitgaven de Romeinse letter bezigt,
die destijds voor geschriften in de landstaal zeer modern was, gebruikt Pieter Coecke
voor de Nederlandse vertalingen zijns ondanks de gothische letter. ‘Opdat het boeck
den ghemeenen man leselijcker sijn soude’, luidt de motivering, ‘hebbicken in
brabantsche lettere ghedruct’.

1)

2)
3)

De Amsterdamse U.B. bezit een ex. van 1616, dat geheel gelijk is aan de uitgave van Cornelis
Claesz, behalve dat de titelplaat van boek IV vervangen is door die van de boeken II en V.
In verschillende veilingscatalogi komen uitgaven van Hendrick Laurensz voor met de jaartallen
1515, 1526 en 1536.
Regel van de vijf Ordens der Architecture, met een nieu bijvoegsel van Michel Angelo
Buonaroti. Amsterdam, Willem Ianssz (Blaeu) 1619. Herdruk 1642 enz.
Architecture. Transl. out of Italian into Dutch and out of Dutch into English. London, S. Stafford
for Robert Peake, 1611.
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Over de illustraties behoeft niet uitgeweid te worden. Wie de graveur was, is
onbekend, maar in ieder geval leverde hij knappe replieken van de Italiaanse en
Franse houtsneden naar de tekeningen van Serlio en zijn leermeester Peruzzi. Wèl
origineel en zeer belangrijk is de titel van boek IV in de uitgaven van 1541 en 1542,
die ongetwijfeld Pieter Coecke's eigen werk is. In deze speelse mengeling van
grotesken, rolwerk, vlammen enz. ziet men voor 't eerst de zg. Florisstijl, maar enige
jaren vóór het eerste optreden van de schepper van die stijl, Cornelis Florisz.
De grote invloed na te gaan, die de Serlio-uitgaven van Pieter Coecke uitgeoefend
hebben op de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur, valt buiten ons bestek.
Daarover slechts een enkele losse opmerking. Dat die invloed lang duurde, bleek
reeds uit de opsomming van de herdrukken, vooral in het Noorden. Hoe diep de
indruk was, die Serlio's boek in zijn Nederlands gewaad maakte, wordt geïllustreerd
door een anecdote, die door Carel van Mander verhaald wordt in zijn Schilder-boeck:
de later zo beroemde Hans Vredeman de Vries, die in 1527 te Leeuwarden geboren
was, werkte als jongeman te Kollum en kwam daar in aanraking met een
schrijnwerker, die de Nederlandse vertaling van Serlio in zijn bezit had. Aan dit boek
ontvonkte Vredeman's genie: dag en nacht zat hij gebogen over deze schat, tekende
1)
de platen na en schreef de tekst af . Later zou hij in Antwerpen kennis maken met
2)
Pieter Coecke. In zijn in 1565 verschenen boek Architectura , het eerste
oorspronkelijke Nederlandse werk over bouwkunst, herdacht Vredeman wat Vitruvius
voor Rome, Androuet du Cerceau voor Frankrijk, maar ook wat Pieter Coecke door
zijn vertaling van Serlio voor de Nederlanden gedaan had:
Sebastiano Serlio, de voornaemste Vitruvius' clercken
Dien, daer hem Pieter Coeck van Aelst tot refereert.
Hun scienscien blijkt aan d'edificien, 'tsij palleysen of kercken.

Dat in zijn tijd de vertaling van Serlio als een der voornaamste verdiensten van de
Antwerpse meester aangemerkt werd, blijkt uit het volgend gedicht van Lampsonius,
dat door Carel van Mander vertaald werd:

1)
2)

Schilder-boeck (Haerlem 1604) f. 266.a.
Den eersten boeck... colomnen Dorica en Ionica. Antwerpen 1565.
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Een schilder niet alleen ghij Pieter constich waert,
Die Aelst ter weerelt maeckt door dees U const vermaert:
Maer veel const is hier toe door grooten arbeydt creghen,
Wiens werck te bouwen is schoon huysen opghesteghen.
Dit leerde Serlius de zijne, en ghij u volck
En 't Fransche: want ghij zijt Serlii tweetaelsche tolck.

Zo wordt het duidelijk, dat Van Mander niet overdreef, toen hij poneerde, dat Pieter
Coecke door zijn Serlio-vertaling in de Nederlanden ‘de rechte manier van bouwen
ingevoerd (heeft), en de toen in gebruik zijnde afgeschaft (alhoewel men sedert
1)
weder een nieuwe slechte Hoogduitsche manier aangenomen heeft...)’
Inderdaad, Pieter Coecke is de wekker van de Renaissance in de Nederlandse
architectuur geweest. In zijn ontwerpen voor de Triumphe van Antwerpen toonde
hij, hoe de klassieke beginselen op gelukkige wijze verenigd konden worden met
de nationale stijl. Dat is het verschil met de Fransen, die geheel met het verleden
braken; het is tevens het bewijs van de superioriteit der Nederlanders. Cornelis
Florisz de Vrient, leerling van Pieter Coecke, de schepper van het onvolprezen
Antwerps stadhuis, en Hans Vredeman de Vries, vermaard tot diep in Duitsland,
zullen voortbouwen op het werk van de Antwerpse meester en bewijzen, dat de
antieke stijl voor hen niet een strenge norm is, maar een levenwekkend beginsel in
de eigen, nationale kunstvormen. De Nederlanders konden het zèlf en behoefden
niet langer afhankelijk te zijn van Italiaanse voorbeelden en Italiaanse bouwmeesters.
Dat is te danken aan meester Pieter Coecke van Aelst en zijn uitgaven van Serlio's
architectuurboek.
H. DE LA FONTAINE VERWEY.

1)

l.c., f. 218.b.
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Een lichtpuntje in de Costerkwestie?
Toen Pieter Langendijk in 1749 van het gemeentebestuur van Haarlem de benoeming
ontving van stadsgeschiedschrijver, was hij al vrij oud, 66 jaar. Hij had toen een
werkzaam leven achter de rug, gewijd aan de dicht- en de toneelkunst, ongetwijfeld
eminente bezigheden, die echter meer van de ongebonden, scheppende fantasie
vergen dan van de koele, objectieve kritiekzin. Weliswaar had Pieter Langendijk
steeds belangstelling getoond voor de geschiedenis van zijn vaderstad, Haarlem;
toch dankte hij de nieuwe benoeming niet zozeer aan zijn kwaliteiten van historicus,
doch veeleer aan de behoeftige toestand, waarin hij door familieomstandigheden
geraakt was. Men wilde eenvoudig de gevierde schrijver op z'n oude dag nog een
1)
eerlijk centje laten verdienen .
Pieter Langendijk heeft zijn nieuw ambt met vreugde aanvaard en zich met energie
aan het werk gesteld. Toen hij in 1756 stierf, had hij een belangrijk gedeelte van
zijn opdracht voltooid, althans naar zijn eigen mening.
Wie kennis neemt van zijn handschriften uit de laatste zeven jaren van zijn leven,
staat verbaasd over de uitgebreidheid er van. En wat direkt opvalt, is de ontzaggelijke
massa die hij, zelden goed verwerkt, overgeschreven heeft. Enorm, geweldig is de
menigte charters, verleibrieven, posten uit tientallen registers enz., die hij
overgeschreven heeft. Zoals Nicolaas Beets later de copiëerlust van het dagelijkse
leven bezat, zo kende Pieter Langendijk de copiëerlust ten opzichte van oude
handschriften. Aldus kan men bij hem verschillende fragmenten vinden uit oude
registerboekjes, die nu verloren geraakt zijn. Hierin zie ik dan ook de voornaamste
waarde van Pieter Langendijks oeuvre-in-de-steigers. En wie het Haarlemse verleden
wil naspeuren, zal er goed aan doen na te gaan, of er misschien in de handschriften
van Langendijk iets bewaard is gebleven, dat men nergens anders meer vinden
kan.

1)

C.H.Ph. Meijer, Pieter Langendijk. Zijn leven en werken. (Proefschrift) 1891, 586 blz.
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Dit is waarschijnlijk ook het geval met de volgende merkwaardige post, die men
1)
bovendien op bijgaande foto's lezen kan:
item 1464* lxiiij gaf heer Dirck van Wassenaer, ons* Pastoer van onse
Parochie kercke //
alle sine boekskens van die passij ons Heeren* heren //
item lx coft Dirc van Wassemaer [sic], onse Pastoer van haerlem, in die
printerij alle sine boeckskens //
van dat [verbeterd uit das] bitter lijden ons haeren en gaf se den H:
geesthuus om Goodswil uut te deelen aan de //
ambachts jongens die bi ons Sondags ter scoele ginge* gaen,
om dat si nuewer* en dudelicker waren
[?] dan* // die* oude* voer* dertig* jaeren*
geprintet sint [?]*,* en* doer den Coster
werden uitgeset [?].

om dat si (en) dudelicker sint [?] om [?
verbeterd uit in ?] leezen [? of leeren?]
//
dan die voer omtrent dertich jaeren
geprintet en in die tiden van den Coster
werden uitgeset [?].

Eén enkele schriftelijke copie, waarvan men het origineel mist, bevredigt nooit en
blijft altijd verdacht. Dit geldt heel bijzonder voor deze copie, waarin wel tien
verschrijvingen en verbeteringen gevonden worden. Waaruit werd dit
overgeschreven? En gesteld dat we dit weten, wat is dan de oorzaak van de relatief
vele doorhalingen? Welke is de invloed van de copiïst geweest op deze post? Wat
zegt ze ons eigenlijk nog? - allemaal vragen die culmineren in deze éne: Wat is de
betrouwbaarheid van deze copie, die zo maar de twijfelachtige naam van de Coster
poneert als een historisch feit in de jaren rond 1440?!
Zoals op de eerste foto te zien is, behoort deze post als laatste tot een kleine
serie rekeningen, die tot opschrift dragen:
2)

uit een oud boekje van uytgaef .

1)

2)

Hier wordt eerst de doorgestreepte post gegeven, daarna de tweede redactie. Een sterretje
duidt aan, dat het voorgaande woord doorgehaald werd. Vanaf om dat si worden naast elkaar
gesteld de waarschijnlijke eerste lezing en de verbeterde (!) lezing. Bij het reconstrueren van
de eerste lezing is hier voornamelijk rekening gehouden met de waarschijnlijk oorspronkelijke
vorm van de alinea. - Het formaat van het folioblad, waarop de bewuste post gevonden wordt,
is 21 bij 33 cm. Dit blad maakt deel uit van een groep katernen van 4 blz.; bovenop liggen 4
kleine katernen (17 × 24), daarna volgen 7 katernen van het grote formaat (21 × 33). Het
geheel werd samengebonden met dun touw. De hier besproken post staat op blz. 1 van de
4de katern groot formaat. Het geheel der samengebonden katernen vindt men in de eerste
helft van een bundel ongesorteerde bladen ter hoogte van 10 cm (!). De bundel zelf staat
aangegeven als n. 6 van de hss, in bruikleen afgestaan door het Rijksarchief in Noord-Holland
aan het stedelijk archief van Haarlem, en draagt tot titel: Bouwstenen voor de beschrijving
van de geschiedenis van Haarlem door Pieter Langendijk.
Blz. 2 van de 4de katern bleef onbeschreven. Op blz. 3 gaat Langendijk door met latere
rekeningen, giften enz.
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Afb. 1. Los hs van Pieter Langendijk († 1756) met enkele copieën uit een oud boekje van
uytgaef (1464-69).
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Afb. 2. De laatste post uit het hs van afb. 1.
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Uit de posten onder dit opschrift blijkt dat het oude boekje van uytgaef een register
moet geweest zijn van de H. Geest, want zeven keer wordt de H. Geest er vernoemd.
Ook lette men op de jaartallen. Het lijstje met H. Geestmeesters loopt van 1464
tot 1469; de posten zijn alle uit het jaar 1469, alleen de laatste post geeft met enige
schommeling een wisselend jaartal: 1464 of 1460.
Met dit voor ogen hebben we voldoende zekerheid om te besluiten, dat het oude
boekje van uytgaef wel hetzelfde moet geweest zijn als het boekje, waaruit Pieter
Langendijk enkele fragmenten overneemt in zijn Beschrijving van Het
1)
Burger-Weeshuis te Haarlem , de latere voortzetting van de Haarlemse H. Geest.
Zoals Langendijk daar op f. 15 vertelt, werd het H. Geesthuis in de jaren 1464 tot
'69 omgebouwd en uitgebreid, waarover de H. Geestmeesters een apart boekje
aanlegden. De eerste post die hij daaruit in de Beschrijving van Het Burger-Weeshuis
overschrijft, luidt aldus:
Dirks Jans soen de metselaer heeft met sijn soen zeven stuyvers daeghs
en wij blijven v dagen schuldig van de weec daer Sinte Pieter ad vincula
in quam. (f. 11)
De eerste helft hiervan is bijna letterlijk hetzelfde als de eerste post uit een oud
boekje van uytgaef.
Ook vindt men in de Beschrijving van Het Burger-Weeshuis precies dezelfde lijst
van H. Geestmeesters, die genoemd worden onder het opschrift uit een oud boekje
van uytgaef; precies dezelfde wat betreft de jaartallen en namen, alleen gaat in de
Beschrijving van Het Burger-Weeshuis meestal deze inleiding vooraf:
in 't Jaer van lxv doe worden gecoren heilige geestmeesters te weesen
enz. (f. 13)
Andere overeenkomsten ontbreken, maar uit die reeds werden aangevoerd, volgt
genoegzaam zeker dat het boekje van uytgaef hetzelfde boekje moet geweest zijn,
dat in Beschrijving van Het Burger-Weeshuis op de aangegeven plaats gebruikt
2)
werd .

1)
2)

Stadsarchief Haarlem, hs 153 M, f. 11-15.
Het is niet duidelijk of Langendijk spreekt over één dan wel twee boekjes in de Beschrijving
van het Burgerweeshuis, een voor het werkloon en een ander voor de kosten der materialen.
Doch dit doet weinig ter zake, aangezien beide boekjes over dezelfde jaren, 1464-'69, zouden
gaan en beide ook verloren gingen. Er zou alleen uit volgen, dat de posten onder het opschrift:
uit een oud boekje van uytgaaf ook tot twee verschillende boekjes behoord hebben.
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Hieruit volgt weer dat als de post, die hier besproken zal worden, ook uit het oude
boekje van uytgaef overgeschreven werd, de verwisseling der jaartallen van 1464
in 1460 een lapsus calami geweest moet zijn, zoals trouwens toch al waarschijnlijk
was.
Als beschrijving van het verloren geraakte boekje wordt in de Beschrijving van
Het Burger-Weeshuis enkel dit gezegd:
in dit boekje, waar van het grootste gedeelte door de tanden van den tijd
verscheurt is, vindt men echter nog het volgende enz. (f. 13)
***
Wij weten nu uit welk boekje de post over Dirk van Wassenaar waarschijnlijk werd
overgenomen. Hierdoor zweeft de post niet langer in de lucht, ze heeft enige vaste
grond gekregen. Maar zelfs al werd onze waarschijnlijkheid volle zekerheid, zou
deze vastigheid toch niet sterk genoeg zijn, om nu maar de post in z'n geheel
voetstoots te aanvaarden. De vraag naar de betrouwbaarheid van deze copie eist
een meer gedetailleerd onderzoek.
Eén veronderstelling kan meteen beslist afgewezen worden, nl. die van opzettelijk
bedrog. Immers, de reden die iemand kan hebben om een vals document in elkaar
te flansen, bestond in de tijd van Pieter Langendijk nog niet. De hemel boven Laurens
Janszoon Coster was toen, althans in Nederland, nog bijna geheel onbewolkt. Zeker,
zo rond 1750 begon ook in Nederland het verzet tegen de Haarlemse uitvinder van
de boekdrukkunst de kop op te steken, maar het is zeer de vraag, of Langendijk
daarvan op de hoogte was, en àls hij er van gehoord had, dan was hij er zeker even
weinig door geschokt, als wanneer wij de Russen horen snoeven, dat zij bijv. de
penicilline het eerst ontdekt hadden.
Behoudens enkele vluchtige aantekeningen, geeft Pieter Langendijk alleen in
1)
Adversaria de Costergeschiedenis, en dan nog maar in een voorlopige schets.
Vooraf gaat een nogal protserige inleiding, waarin de tijdsomstandigheden rond het
historisch

1)

Stadsarchief Haarlem, hs 43. Adversaria is een tamelijk volumineus boekdeel, waarin
Langendijk in alfabetische volgorde alle bekende Haarlemse wetenswaardigheden behandelt.
De Costergeschiedenis staat onder de K, f. 93-99. - Wat hs 39 van hetzelfde archief betreft,
Meijer (o.c. p. 156) schreef dit werk op onvoldoende gronden (zie G.H. Kurtz in Haerlem,
Jaarboek 1940, blz. 105-116) aan Pieter Langendijk toe. De Costergeschiedenis die daar
v

v

gegeven wordt (f. 384 -386 ), verschilt aanmerkelijk van die in Adversaria te vinden is. Onnodig
te zeggen dat beide lezingen minstens even waardeloos zijn.

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

275
moment van de uitvinding beschreven worden. Daarna volgt een kort overzicht van
de belangrijke data in het Costerverhaal, geheel volgens Hadrianus Junius en
Schrevelius: 1428 de ontdekking in De Hout; in de jaren van 1429 tot 1435 werkte
Laurens Coster zijn ontdekking uit op hout, dus blokdrukken blijkbaar, en gaf hij
enkele werken uit. In 1436 maakte hij enkele loden letters en pas in 1443 gaat Coster
alleen met tinnen letters drukken. Inmiddels was Gutenberg in 1439 naar Haarlem
gekomen en, na een goed jaar in de drukkerij van Coster gewerkt te hebben, gaat
hij December 1440 er van door met medeneming van de voornaamste werktuigen.
Deze snode daad had op de duur ten gevolge dat de Haarlemse magistraat in 1455
(!) een wet uitvaardigde, waardoor verboden werd, dat de knechten van Coster zich
nog buiten Haarlem zouden begeven en dat de drukkerij niet bespied mocht worden
door vreemdelingen, ‘gelijk nu in Saxen met het proceleyn gebeurt’, aldus Pieter
Langendijk (f. 96), of-tie ook even bij was!
Daarna volgen nog enkele notities over de nakomelingen van Laurens Janszoon
Coster.
Om twee redenen heb ik gemeend, dit overbekende verhaal nog eens te mogen
ophangen. Het toont aan dat Pieter Langendijk er nog vast in geloofde én dat de
post uit het oude boekje van uytgaef niets nieuws voor hem bevatte: hij kon de post
zo in het chronologische overzicht inlassen. Hij heeft de post overgeschreven, niet
omdat ze hem iets onbekends bewees, doch eenvoudig omdat ze hem wel aardig
leek, ze bevestigde wat hij van elders allang wist. Hij heeft ze verder niet gebruikt,
ofwel omdat hij de gelegenheid daartoe niet gehad heeft, ofwel omdat hij ze
waarschijnlijk direkt weer vergeten was. Wat wil iemand ook doen met een 10 cm
hoge stapel losse aantekeningen?! Wie kan daarin nu wegwijs worden!
***
Opzettelijk bedrog moet dus klaarblijkelijk uitgesloten worden. Daarmee is de
betrouwbaarheid echter nog niet gegarandeerd. Nog altijd wacht deze vraag op een
bevredigend antwoord: Waarom heeft Pieter Langendijk zich in het overschrijven
van die vier regels zo onzeker getoond?
Aan een vertaling, die gemakkelijk de schommelingen tussen de doorgehaalde
lezing en de verbeterde lezing zou verklaren, kan
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ook niet gedacht worden, daar vanaf het begin tot het einde echt middeleeuwse
woorden gebruikt worden: coft, Pastoer, printerij, om goodswil, bi ons... ter scoele,
om dat si, dudelicker, voer, geprintet, in die tiden en uitgeset.
Ter oplossing van de gestelde vraag splitsen we de post in twee delen: eerst de
twee gelijkwaardige hoofdzinnen met de werkwoorden coft en gaf; daarna de
redengevende zin met om dat en de bijbehorende ondergeschikte zinnen.
Wat het eerste gedeelte betreft, blijkt de splitsing ons te voeren tot voldoende
zekerheid. Immers, wanneer men er op let dat Pieter Langendijk eerst één zin geeft
onder het werkwoord gaf, deze lezing doorschrapt en weer opnieuw begint, nu met
twee hoofdzinnen onder coft en gaf, ligt de toeleg dan niet voor de hand, om eerst
een samenvatting van de post te geven? Daarna bedenkt hij zich. Hij vindt de post
toch interessant genoeg, om in haar geheel over te schrijven, met het gevolg dat
hij de eerste lezing doorschrapt en de post, zoals hij haar voor zich had, overschrijft.
Opvallend is ook dat in de tweede redactie van het eerste gedeelte geen
verbeteringen voorkomen dan alleen dat uit das en gaen voor ginge*, welke
verbeteringen zich direct voordoen als verschrijvingen.
De moeilijkheden beginnen eigenlijk pas bij het tweede gedeelte. Op het eerste
gezicht lijkt het niet zo gek te veronderstellen, dat Pieter Langendijk in het tweede
gedeelte van de post iets spuide van wat hij allemaal wist over de inrichting van het
Heilige-Geesthuis en over de uitvinding der boekdrukkunst. Deze veronderstelling
moet echter ten enenmale afgewezen worden. De post zoals wij ze bezitten, vormt
een gesloten eenheid, waarin de redengevende zin conditio sine qua non is van de
voorgaande hoofdzinnen: Dirk van Wassenaar gaf nieuwe boekjes aan de jongens
van het Heilige-Geesthuis, omdat de oude niet meer deugden. Impliciet bevat deze
weergave een vergelijking van twee drukken tegen elkaar.
Bovendien, de Heilige-Geestmeester die deze post schreef, drukt zich in zulke
bewoordingen uit, dat men er in hoort, dat hij die twee drukken kende, hij had ze
gezien:
om dat si dudelicker sint dan die voer omtrent dertich jaeren geprintet...
werden...
Het lijkt daarom veel juister, volle rekening te houden met wat
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Pieter Langendijk in de Beschrijving van Het Burger-Weeshuis (f. 13) waarschijnlijk
over het oude boekje van uytgaef zegt, nl. dat het grootste gedeelte door de tanden
van den tijd verscheurt was. Het was dus erg gehavend, met het gevolg dat er vele
onduidelijke passages gevonden werden. Doen de aangebrachte verbeteringen niet
denken aan een onduidelijk handschrift? Van nuwer blijkt hij bij herzien toch niet zo
zeker te zijn; in plaats van in meent hij na hernieuwd turen om te lezen; dan die
schijnt hij te verbeteren uit die oude. Maar in dit geval is ook de mogelijkheid
gegeven, dat de copiïst een vrije draai aan een onduidelijke plaats gaf, en hierin
kan zijn vermeende kennis hem parten gespeeld hebben. Van zelf denkt men aan
de naam den Coster, welke evenwel in het volgende onder de loep genomen zal
worden.
De conclusie moet alzo luiden: om het echt middeleeuwse karakter en de gesloten
1)
eenheid van de post moet ze in haar geheel als betrouwbaar aanvaard worden, in
het eerste gedeelte zelfs ad litteram; in het tweede gedeelte is invloed van de copiïst,
2)
in de vorm van Hineininterpretierung of een kleine toevoeging , niet onmogelijk.
***
Nadat de post veilig gesteld is, vraagt de inhoud alle aandacht voor zich op: wat
zegt ze ons eigenlijk? Het antwoord hierop zal in een sober commentaar op enkele
onderdelen gegeven worden.
item lx coft Dirc van Wassemaer, onse Pastoer van haerlem, in die printerij
alle sine boeckskens van dat bitter lijden ons haeren...
Er bestond dus reeds in 1464 een drukkerij, waar men toen onder andere werkjes
over het bitter lijden van Christus kon kopen. Deze drukkerij bevond zich te Haarlem
of... te Utrecht!

1)

2)

Als een zijdelingse versterking van de betrouwbaarheid geef ik hier de interessante post die
de Statsdrekeningen van Haarlem over het jaar 1458 (A.J. Enschedé, Inventaris van het
Archief der stad Haarlem I 1866, p. 160, n. 1157) geven:
Item gegeuen vrederic kistemaker van ene nye kiste te maken omme dair In te sluyten der
weeskinder boecken brieuen skrifften ende anders dair toebehoerende ij Rins gulden (f. 35).
Ik denk hier aan het woord omtrent, zoiets als een stopwoord bij Langendijk. Het woord werd
ook in de Middeleeuwen gebruikt (J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek 1932).
Doch het Groot Ned. Wdb (Dl X 1893) geeft 55 voorbeelden van het gebruik; acht hiervan
zijn ontleend aan werken van Langendijk! Door de voorkeur voor zo'n woord, geeft iemand
zijn karakter bloot.
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Dirck, Dirick, Theodorus of Theodoricus van Wassenaar was nl. meer aan Utrecht
dan aan Haarlem gebonden. Zijn pastoraat van de parochiekerk te Haarlem was
1)
slechts één van zijn functies, en lang niet de voornaamste. Bij Van Heussen kan
men hem eerst vinden als Proost van de Sint-Janskerk te Utrecht, daarna onder de
Proosten van Sint Pancraas te Leiden en ten slotte onder de Curati van de Sint Baaf
2)
te Haarlem, waar hij tevens wordt genoemd Sedis Apostolicae Protonotarius. Elders
wordt hij nog genoemd: Kanunnik van Utrecht en Proost van West-Friesland.
Natuurlijk waren al die functies niet gelijktijdig, maar het is nu toch begrijpelijk,
dat zo'n dignitaris weinig te Haarlem verbleef, waar de gewone zielzorg werd
waargenomen door een vicecureyt en diens kapelaans. Even begrijpelijk is, dat Dirk
van Wassenaar in de dagen dat hij te Haarlem verbleef, zich graag de goede
Heeroom toonde en in 1464 speelde hij de Maecenas door zo maar een armvol
nieuwe boekjes te schenken aan het Heilige-Geesthuis.
Het bevreemdt wellicht, onze post, die eerder een mededeling uit een kroniek
lijkt, aan te treffen in een boekje, waarin de uitgaven genoteerd stonden. Alhoewel
ik het niet bewezen acht dat de post hieruit werd overgenomen, is dit toch geen
bezwaar: de middeleeuwse boekhouding was (gelukkig!) niet zo koelzakelijk als de
tegenwoordige. Zo kan ik me heel goed indenken, dat de Heilige-Geestmeesters,
toen Dirk van Wassenaar een goede beurt gemaakt had, dit wilden vastleggen en
dat aldus, bij gebrek aan iets beters, de gift genoteerd werd in het boekje van uytgaef.
De tekst zegt verder: alle sine boeckskens. Dat sine kan mogelijk terugslaan op
printerij. Toch denk ik eerder dat het niet oorspronkelijk is en dat het er in geslopen
is bij wijze van perseveratie: de eerste, doorgeschrapte lezing, waar het goed staat
onder het éne werkwoord gaf, werkte nog na. Dit is geen loze veronderstelling, want
we hebben alleen in dit fragment bewijzen te over van de slordigheid van Pieter
Langendijk, die Wassemaer schrijft, en waar zeker ende gestaan heeft, het jaartal
verkeerd overneemt en

1)
2)

H.F. v(an) H(eussen), Historia Episcopatuum Foederati Belgii 1733 t. I p. 84 en 455; t. II p.
14. Op deze plaatsen wordt telkens een ander doodsjaar genoemd.
J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak
in het bisdom Utrecht. VII 1924 De Proosdij van West-Friesland (Joosting) p. 28 en 264. - Zie
verder J.C. Merz, Algemeen Register van Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem I-L. 1937, onder Wassenaar.
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zeer waarschijnlijk hoofdletters schrijft, die in de vijftiende eeuw nog lang geen vaste
functie in de zin hadden.
... en gaf se den H: geesthuus om Goodswil uut te deelen aan de
ambachts jongens die bi ons Sondags ter scoele gaen...
Het is interessant en toch ook belangrijk te weten, wie de gelukkigen waren die met
een boekwerk verrijkt werden, omdat dit beter de tegenstelling tussen de twee
drukken, die van 1464 en van ± 1435 doet aanvoelen. Daartoe neem ik enkele
citaten over uit Beschrijving van Het Burger-Weeshuis door Pieter Langendijk, die
weer uit oude papieren put.
‘men vindt in de Registers van 't weeshuis - aldus Pieter Langendijk - dat arme
kinderen, die van hunne na bestaanden niet konden onderhouden worden,
genootzaakt waaren, om hun brood te vergaderen, waer toe zij verlof bekomen
hebbende, ambachts jongens wierden genaamd, en een teken op de borst droegen...’
(f. 9-10).
De binnenvader van het Heilige-Geesthuis was o.m. verplicht ‘de schamele
ambachts jongens... des Sondags te leeren leezen, en bidden voor de zielen van
hunne weldoeners en dezelven, als de lessen uit waaren, na de kerk voor den
v

heiligen geestafel te brengen, om hunne proven te ontfangen’. (f. 15 ). Deze prove,
een brood, moesten zij ‘ontfangen met bloten hoofde, en spreeken dan nog drie
Paternosters, ende drie Ave Marien voor de zielen daer 't af gecomen is.’ (f. 36).
In een testamentaire bepaling van 1526 werd een gift geschonken aan ‘sestich
arme ambachts knechtgens oud wesende ten minste acht jaren en daer boven’. (f.
36). Vroegere gegevens over aantal en leeftijd heb ik niet gevonden. Toch kunnen
we ons nu enigszins voorstellen, bij wie de boekjes van ± 1435 en 1463 terecht
gekomen zijn. Het waren jochies van om-en-om tien jaren, die de ouders hadden
afgestaan aan het Heilige-Geesthuis, die door de week moesten schooien en alleen
's Zondags nog één, misschien twee uren school hadden.
En nu de druk van ± 1435. Het kan niet veel geweest zijn, de boekjes waren niet
eens duidelijk. Ze waren terecht gekomen in het H.-Geesthuis, waar ze bestemd
waren voor wichten die nog maar amper konden lezen, bij annex-weeskinderen,
ambachts-jongens, dus wezentjes die alles aanpakten, die alles moésten aanpakken,
liefst met bloten hoofde! Daar werden ze dertig jaren gebruikt, wellicht alleen bewaard
in de kiste.
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Daarentegen is het impliciete oordeel over de boekjes van 1464 beslist gunstig. Die
lagen niet ergens te geef aan jan en alleman, die moesten gekocht worden in de
printerij. Ze waren mooi en duidelijk, dat was pas drukwerk! En dat ze toch nog bij
de ambachtsjongens terecht kwamen, was uitsluitend te danken aan de
humanistische bedoelingen van Dirk van Wassenaar.
om dat si dudelicker sint om leezen dan die voer (omtrent) dertich jaeren
geprintet en in die tiden van den Coster werden uitgeset.
Hiermee zijn we beland bij de netelige Costerkwestie. Van meet af aan wordt hier
vastgesteld, dat de oorspronkelijke echtheid van de naam den Coster minstens
twijfelachtig is. De tekst zelf doet ons de volgende moeilijkheden aan de hand.
Op de eerste plaats wordt den Coster hier opgevoerd als een bekend personage,
naar wie de tijd wordt berekend: in die tiden van den Coster. Was dit mogelijk in de
geest van de man die deze post schreef? Deze vraag veronderstelt de volgende:
Hoe is deze impliciete lof voor den Coster te rijmen met het tot dusverre volledig
ontbreken van elke vermelding in de totnogtoe bekende documenten van vóór 1500?
Vervolgens, àls de naam den Coster oorspronkelijk zou zijn in onze post, moest
men dan niet besluiten dat er naast den Coster nog een drukker geweest was te
Utrecht of te Haarlem? Immers, er wordt niet gezegd dat den Coster de onduidelijke
druk die bij de ambachtsjongens terecht gekomen was, verzorgd had; er wordt
alleen gezegd dat het uitsetten van die boekjes gebeurde in die tiden van den Coster.
Nog een drukker naast den Coster! - een precaire hypothese, die eerst door een
ander, positief gegeven moet ondersteund worden, alvorens aannemelijk te klinken.
Al is die eigenaardige term: uitgeset niet voor 100% zeker in de copie, de
voornaamste moeilijkheid komt toch hiervandaan, dat men tast naar de betekenis
er van. Een aparte bewerking naast het printen, wat zou dat kunnen zijn in die
1)
periode, toen lay out nog een absurd anachronisme was? !
Ten slotte kan er gewezen worden op het vreemde pleonasme dat de twee
afhankelijke vergelijkingszinnen bevatten, nl. dan die voer omtrent dertich jaeren
geprintet (werden) en (dan die)

1)

Verdam o.c. geeft 17 betekenissen voor utesetten met de accusatief van de zaak. De meest
toepasselijke hier lijkt wel: koopwaren tentoonstellen.
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in die tijden van den Coster werden uitgeset. De eerste zin zegt reeds dat het printen
gebeurde ongeveer 30 jaar vóór 1464; wat moet de tweede zin dan nadrukkelijk
releveren, dat het uitsetten gebeurde in die tiden van den Coster?!
Zoals men ziet, zijn de bezwaren stuk voor stuk niet doorslaggevend, doch
tezamen verzwakken ze de betrouwbaarheid van dit fragment toch zozeer, dat het
getuigenis over den Coster als bewijs onbruikbaar wordt.
Toch is het wel allerwaarschijnlijkst, dat er ook in het origineel twee
vergelijkingszinnen gestaan hebben. Daarom vraagt men zich af, of de copiïst de
tekst goed heeft overgenomen, te meer daar de kwaliteiten van Pieter Langendijk
als historicus in dezen niet erg geruststellend zijn.
***
Rest mij nog, balans op te maken van het voorgaande.
De post door Pieter Langendijk uit een boekje van uytgaef overgeschreven, moet
als betrouwbaar aanvaard worden, hoewel kleinere onjuistheden in het tweede
gedeelte van de post niet onwaarschijnlijk zijn. Voorzover ze betrouwbaar is, stelt
de post ons op de hoogte van de volgende gegevens: er bestond in 1464 te Utrecht
of te Haarlem een drukkerij, die in het genoemde jaar boekjes over het Lijden van
Christus uitgaf of minstens verkocht. Een dertig jaren eerder was er een ander
boekje verschenen, waarover men helaas alle verdere bijzonderheden mist.
Bovendien moet ik het aan deskundigen overlaten, te bepalen of de genoemde
drukken blok- dan boekdrukken waren. Zijn er in de post aanwijzingen, die op het
een of het andere wijzen?
Voorts komt in de post deze zinsnede voor: in die tiden van den Coster. Tegen
de oorspronkelijke echtheid van dit fragment kunnen echter verschillende
moeilijkheden ingebracht worden, die de zinsnede op z'n minst twijfelachtig maken.
Met andere woorden: de Costerkwestie blijft op hetzelfde actuele punt staan: de tot
nu toe aangevoerde argumenten ten bewijze dat Laurens Janszoon Coster de
boekdrukkunst heeft uitgevonden, zijn als historische bewijzen volkomen waardeloos.
Weert
BERTILO DE BOER O.F.M.
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In memoriam Ernst Philipp Goldschmidt 1 dec. 1887 - 18 febr. 1954
De dood van Goldschmidt betekent een groot verlies voor de internationale wereld
van het boek. Slechts enkele zeer begaafden brengen het tot de universele kennis
van al wat in onze oude boeken steekt, die hij zich had weten te verwerven. Sinds
jaren zijn de catalogi van E.P. Goldschmidt & Co. met hun uitvoerige, vaak
verrassende noten een vreugde en studiebron voor de bibliograaf. Persoonlijk verlies
ik in Goldschmidt een trouw en gezellig vriend.
Onze eerste ontmoeting dagtekent van 19 Maart 1928, na de lezing over vroege
Engelse uitgaven, in de Nederlanden gedrukt, die ik toen in de Bibliographical Society
mocht houden. Gewoonlijk teken ik in mijn hoogst summiere reisnotities aan, welke
mensen ik bij dergelijke gelegenheden heb leren kennen en soms tevens met een
enkel woord de indruk, die ze op mij gemaakt hebben. Achter Goldschmidt's naam
staat: intelligent. Had ik hem ontmoet in een willekeurig gezelschap, waar intelligentie
niet altijd overvloeit, het epitheton zou weinig betekend hebben. Maar hier, te midden
van eminente mannen als Pollard en Esdaile en McKerrow en Geoffrey Keynes en,
als ik me goed herinner, ook Scholderer, zegt zo'n indruk wel wat.
Indien er iemand aanwezig was, die de opwekking, aan het slot van mijn voordracht
uitgesproken, me ten bate van het toekomstige deel II onzer Nederlandsche
Bibliographie onbeschreven uitgaven te signaleren, ter harte heeft genomen dan is
het Goldschmidt geweest. Van Mei '28 dateert onze geregelde correspondentie over
Nederlandse post-incunabelen. Heel wat beschrijvingen ervan dank ik aan zijn
welwillendheid, mij de kostbare boeken ter inzage te zenden. Ook te zijnen huize
heb ik in de loop der jaren menige onbekende uitgave zitten beschrijven. Was onze
kennismaking op de bijeenkomst van de Bibliographical Society uit de aard van de
zaak vluchtig, beter leerde ik Goldschmidt
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kennen bij mijn eerste bezoek in Old Bond street 45, op de namiddag van 8 Oct.
'30, waarvan, ook zonder notities, de indrukken voor me zijn blijven leven. Zijn
prachtig, baanbrekend werk, Gothic and Renaissance bookbindings, was toen al
verschenen (1928) en het zijn de daarin afgebeelde banden, waarover een deel
van ons gesprek liep. Uitermate gevoelig voor mensen en het karakter hunner
woningen, heb ik, zelfs meer dan de mooie vertoonde banden, dat keer het geheel
in me opgenomen. Een wat donkere kamer aan de straatzijde, L-vormig, met
boekenkasten aan alle wanden, een werktafel, een uiterst verzorgde thee, gezellige
fauteuils bij de haard, een dartelende poes. Alles doortrokken van sigarettenrook
en misschien een beetje rommelig. Maar het geheel vol stemming en bezield.
Goldschmidt zelf boeide me onmiddellijk. Inderdaad intelligent, hyper-intelligent, en
dat zonder enig vertoon. Luchtig, met veel gevoel voor humor. Al heel spoedig zaten
we samen genoeglijk te lachen, 't geen gewoonlijk een der grondslagen voor een
goede verstandhouding is. Leer ik nieuwe mensen kennen, onwillekeurig vragen
het allereerst hun handen mijn aandacht. Hoe aantrekkelijk, maar ook hoe
grenzenloos antipathiek kunnen deze zijn. Die van Goldschmidt waren, ondanks
de hinderlijke sporen van het eeuwige gerook, sympathiek, goed gevormd en
aristocratisch, fijn als van een gevoelig artist.
Na dat eerste bezoek heb ik hem geregeld weergezien, wanneer ik in Londen
vertoefde. Meestal bij hemzelf, en ook eens als eetgast in den huize Gaselee. In
later jaren nodigde hij me vaak uit, na de zakelijke besprekingen en demonstraties
in Old Bond street 45, met hem een maaltijd te gebruiken in het nabije en
ouderwets-rustige Brown's Hotel, waar hij gewoon was te eten. In de oorlogsjaren
bracht hij er zelfs een tijd lang de nachten door, bevreesd als enige bewoner van 't
eigen huis door luchtalarmen heen te slapen. Bij zijn zakenreizen naar ons land
mocht ik altijd op een gezellig laat namiddagbezoek van hem rekenen.
Te Weenen geboren als zoon van een Nederlandse vader, die daar toezicht hield
op financiële familiebelangen en tevens, naar ik meen, correspondent van een onzer
grote nieuwsbladen was, en een Oostenrijkse moeder, heeft Goldschmidt, ook na
de vestiging van het antiquariaat in Londen, altijd de Nederlandse nationaliteit
behouden. Hij kon zijn vadertaal uitstekend lezen, spreken echter ternauwernood.
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Na de gymnasiumjaren in Weenen nam hij het besluit voor verdere studie naar
Trinity College in Cambridge te gaan (1905). De liefde voor oude boeken en het
verzamelen ervan is daar ontwaakt, misschien slechts aangewakkerd. Uit deze
jaren dateert zijn vriendschap met Stephen Gaselee, die andere aartsverzamelaar.
Nadat Goldschmidt in 1909 naar Weenen was teruggekeerd, scheen niet primair
voor hem de vraag, welk beroep hij moest kiezen, echter wel, hoe zijn studiedrang
te bevredigen. De haast aangewezen carrière in het bankwezen lokte hem niet aan.
Toen in Oostenrijk, stellig op instigatie van de grote Kommission für den
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, een soortgelijke Kommission... der Wiegendrucke
in österreichischen Bibliotheken in 1913 werd opgericht onder de leiding van Th.
Gottlieb, was het een kolfje naar Goldschmidt's hand zich voor onderzoekingsreizen
beschikbaar te stellen. Beter medewerker kan men zich moeilijk voorstellen. Toch
blijkt er nog een woord van aanbeveling nodig te zijn geweest. Uit een brief van
1)
Gaselee, destijds bibliothecaris van Magdalene College, citeer ik :

4 October 1913.
Magdalene College
Cambridge.
My dear Goldschmidt,
I send you the document for which you ask, and with much greater pleasure than
that with which one usually writes testimonials: for I am quite sure that you are the
one and exact man for the job. I think that you will enjoy it, as well as that the
2)
‘Kommission’ will profit by using you. Jenkinson is still away, but I will tackle him
directly he comes back and do my best to make him produce some similar and more
effective document..................
I forgot to say that I think I am rather a persona grata with the ‘Kommission’. I
entertained their English emissary, Dr. Crous, for a week or so in Cambridge, and
I have done various little jobs for them in Cambridge.
I should think that you would have a jolly time if you get the job: remote
monasteries sound very attractive. Keep notes & write, like a new Dibdin, a
‘Bibliographical Tour’ through unknown Austria.
Yours ever
STEPHEN GASELEE

1)

2)

Een afschrift van deze brief, met het verlof die te publiceren, dank ik aan de welwillendheid
van de heer Jacques Vellekoop, de medewerker en thans de erfgenaam van E.P. Goldschmidt,
die zijn antiquariaat zal voortzetten.
De toenmalige bibliothecaris van Cambridge University Library.
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Van Goldschmidt's studie-expedities getuigt zijn voortreffelijk opstel, Inkunabel-Reisen
in Oesterreich in het Zentralblatt für Bibliothekswesen XXXIII (1916).
Geenszins met de instemming van zijn toen nog bemiddelde familie nam hij in
1917 het besluit boekhandelaar te worden en kocht de Weense zaak van Gilhofer
& Ranschburg. Eens zei hij later lachend tegen mij: ‘Without that war I would have
been a gentleman’. Ondertussen, nadat door de inflatie het ouderlijk vermogen sterk
was aangetast, zal ook zijn familie wel hebben erkend, hoe verstandig het besluit
is geweest. Een paar jaar later zag hij er meer heil in een antiquarische boekhandel
te Londen te vestigen (1923), waarbij zijn vriend Gaselee hem weer tot grote steun
was.
Naast een druk zakenleven en vele noodzakelijke reizen heeft Goldschmidt altijd
kans gezien wetenschappelijk werk te produceren. Dat hij ongetrouwd was, kan zijn
beschikbare tijd ten goede zijn gekomen. Zou hij als gehuwd man zich de weelde
hebben kunnen en mogen veroorloven een groot deel van de nacht te zitten werken?
Ik noemde reeds zijn opus over de boekbanden van 1928. Nog menige kleinere
studies over banden, zowel in het Duits als in het Engels, zijn hierop gevolgd. Onder
veel meer vermeld ik de Prinzipien zur Lokalisierung und Datierung alter Einbände
in het Jahrbuch der Einbandkunst van 1928 en Some cuir-ciselé bookbindings in
English libraries, een voordracht op 21 Nov. 1932 voor de Bibliographical Society
gehouden en met mooie afbeeldingen in The Library van Maart '33 gedrukt. Weer
op een heel ander gebied van zijn uitgebreide kennis brengen ons de Medieval texts
and their first appearance in print, anno 1943 door de Bibliographical Society te
Londen uitgegeven. Als gevolg van de beklemmende bezetting is het boek pas laat
in ons land gekomen. Mijn grote bewondering voor dit uitermate knappe werk heb
1)
ik dan ook eerst in '49 kunnen weergeven . Sinds dien heb ik het alweer vele malen
met vrucht geraadpleegd. Typerend voor Goldschmidt's critische en tegelijk
constructieve geest, die zich niet uitsluitend op het werk van anderen, maar even
goed op de eigen producten richtte, is hetgeen hij me in dank voor de bespreking
van het boek schreef, in een brief van 13 Dec. '49:

1)

Zie dit tijdschrift XXX. 127-130.
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... I am glad you like the book, for, in a way, so do I. Though, of course,
to be really worth while, it should be only the Introduction to a reasonably
comprehensive reference book in which the principal medieval texts
printed before 1550 should be listed on the lines indicated in my final
section and exemplified in my little list of ‘Mystical writers’. But you would
be the first to admit that such a task is too big to be the spare-time job of
somebody who has to earn his living besides. One would get hopelessly
stuck and involved in difficult research long before reaching ‘Thomas de
Aquino’, probably before getting as far as ‘Albertus Magnus’. There are
too many unsolved problems in this field that cannot be cleared up ‘en
passant’ by an amateur, as the editors of the Gesamtkatalog have
pretended to do. I think their attempts to proclaim the last word ‘ex
cathedra’ in their brief biographical and literary notes under each author
are sometimes grotesque and often really funny. My favourite is the
1)
‘biographical note’ to GKDW 205 .
Wie dit suggestieve boekje over de Medieval texts in zich heeft opgenomen is er
weer ten diepste van doordrongen, dat een bibliograaf van vroege drukken niet
uitsluitend stil mag blijven staan bij de technische kant, maar tevens hun inhoud en
auteurs critisch moet onderzoeken. Alles stellig koren op de molen van een
eersterangs bibliograaf, gelijk hier te lande Pater Kruitwagen is.
In de winter van 1947 trok Goldschmidt naar Amerika om er aan verscheidene
universiteiten een serie lezingen te houden over het gedrukte boek in de Renaissance
(type, illustrations, ornament). Gelijk hij me vertelde was het zijn bijbedoeling in de
Verenigde Staten familieleden te bezoeken en door de lezingen de reis te bekostigen.
De voordrachten vormen de inhoud van het daarna gedrukte werk, The printed book
of the Renaissance, mooi geïllustreerd in 1950 verschenen. Mijn indruk ervan,
2)
vastgelegd in een bespreking in dit tijdschrift luidt heel wat gunstiger dan degeen,
die A.L.S. (ötemann) heeft gepubliceerd in het Nieuwsblad voor de Boekhandel (1
Nov. 1951). Goldschmidt zelf was maar matig ingenomen met deze voordrachten
in boekvorm, gelijk hij me in zijn brief van 7 Oct. '51 schreef. Ze voldeden misschien
als een lezing, doch
it should have been carefully revised before coming out in black and white.
I was in too much of a hurry to see it printed and just gave my lecture
script to the printers without any revision at all. I was afraid a thorough
revision would land me with a task of many months and ultimately with a
book three times the size which no one would print.

1)
2)

Daar staat vóór het werk De creatione Adae: ‘Adam Der erste Mensch’.
Zie XXX. 367-'68.
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Eveneens gunstiger dan de heer Sötemann beoordeelde Victor Scholderer het werk.
In een brief van 31 Oct. '51 schreef deze me:
I am glad you gave Goldschmidt's book on the Printed Book of the
Renaissance such a favourable and detailed review, which it richly
deserves. The time has really come when Goldschmidt ought to be given
an honorary degree by some university, he is a man of quite exceptional
knowledge.
Lichtelijk ontstemd door de afbrekende critiek in het Nieuwsblad voor de Boekhandel
op het werk van een eminent man, in wiens schaduw hier te lande na de dood van
Wouter Nijhoff geen zijner vakgenoten kon staan, heb ik het oordeel van Scholderer
aan Goldschmidt overgebracht. Indiscreet? Dan weet ik zeker, dat mijn vriend
Scholderer het me zal vergeven, al was het slechts om Goldschmidt's aardige repliek,
die ik nu ook maar publiceer. In een brief van 18 Nov. '51 schrijft hij:
Of course I was more than pleased with the passage from Scholderer's
letter to you which you indiscreetly disclose. Scholderer is a man of most
extensive and admirably precise knowledge in our field and not at all liable
to pass indulgent opinions on other people's work. He possesses the type
of pedantry which I admire and which I would wish to equal, that love of
exactness in every detail which alone ensures permanent value to any
work done. Therefore his judgement of me is indeed a testimony I am
proud of and will treasure. I think it matters more to me than the acquisition
of an honorary degree, though that too, as you rightly say, is a satisfaction
and a recognition to be grateful for.
Door vele andere bezigheden heen hield Goldschmidt zich steeds bezig met een
groot werk, dat zijn volle liefde had, een studie over Lucianus. Dikwijls vertelde hij
me iets over dit toekomstige boek, ‘which will keep me occupied for years’. In een
brief van 21 Febr. '48 schrijft hij:
I cannot think what title I will give it, it is so terribly complicated, it will have
to have a title 20 lines long like those 17th century folios. Something like:
De waarachtige en seer wonderlijke Historie van Lucian of Samosata and
what happened to him from 1470 to 1536, what printers printed him and
why, what ‘poets’ (humanists) read him and imitated him and what the
different universities had to say to all that and why the world forgot him
again for 200 years...’ I am still in the beginning, but when I come to the
Collegium Trilingue and Thierry Martens, Rutger Rescius, etc., the
footnotes will be full of Nijhoff-Kronenberg.
Wanneer Goldschmidt in later jaren, om de Engelse Kersttijd te ontvluchten, zijn
troost hier ter stede in het Hotel des Indes
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zocht, werkte hij bij voorkeur op zijn kamer aan het geliefde Lucianus-boek. Voltooid
is het niet. Een voorproefje ervan bezitten we in het opstel The first edition of Lucian
1)
of Samosata . Uit deze doorwrochte studie spreekt zijn vertrouwdheid met het
onderwerp ten volle.
Het is stellig geen toeval, dat de geestige Weener, met een open oog voor veel
belachelijks, zich gewend heeft tot de grote en charmante Griekse schrijver, door
2)
Vondel, min waarderend, ‘Luciaen, het hooft der Godtslasteraeren’ genoemd .
Iemand als Goldschmidt, die in deze wereld van groeiende kuddegeest en
groepenvorming en morele herbewapening en dirigisme en gewichtigdoenerij zo
verkwikkelijk onafhankelijk en critisch heeft weten te blijven, moet zich wel hebben
aangetrokken gevoeld tot de ‘naughty author’ Lucianus, die goddelijke spotter.
Hier volgt een staaltje van Goldschmidt's epistolair talent, getrokken uit dezelfde
brief met de gefantazeerde titel voor het boek over Lucianus:
You mention the nasty weather. It is freezing and snowing here, and my
room is and remains quite unheatable. But I laugh at it all, because I am
sitting here in a beautiful airman's suit of silk stuffed with down and closed
airtight with zippers above, below and everywhere. I bought this over a
year ago in a government surplus sale for 15/9 and now I know that a war
is certainly good for something.
De laatste keer, dat ik Goldschmidt ontmoette, was in Juli '52, toen hij mijn gastvrouw,
de weduwe van Sir Stephen Gaselee, en mij had uitgenodigd voor dinner in het
Café Royal. Hij was die avond onderhoudend en genoeglijk als gewoonlijk, een
beminnelijk gastheer. Maar ik schrok van zijn uiterlijk verval en het voortdurende
hoesten. Het bleek uit een enkel woord, dat hij onder medische behandeling was.
Vol animo echter vertelde hij me nog, dat hij was aangezocht voor de vererende
taak, in het najaar van '53 de Sandars Lectures in Cambridge te houden. In een
volgende brief van 21 Aug. '52 heette het:
You ask after my health. In my opinion it is satisfactory. But these doctors
are after me still and this morning only I came out of hospital where they
put lighted electric lamps down my throat. The things these chaps think
of to amuse themselves! But I am very firm and will not be slaughtered
before I feel like it.
Het gebruikelijke Kerstbezoek aan Holland bleef dat jaar

1)
2)

In de Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XIV (1951), nos. 1-2.
In de opdrachtbrief van de Noah aan Joan de Wael.
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achterwege. Op doktersadvies trok hij in December naar Biskra in N. Afrika om de
moordende Londense wintermisten te ontlopen. Reeds toen wist een enkele
ingewijde - hijzelf evenwel niet -, dat er voor zijn ziekte, longkanker, geen herstel
mogelijk was. Eind Januari '53 reeds terug in Londen, bleek hij op de terugreis nog
in de Parijse Bibliothèque Nationale te hebben gewerkt. Klonk in Augustus '52 de
toon over de eigen gezondheid luchtig, een jaar later schreef hij me over zijn ‘very
poor health’ en het volledig verlies van zijn stem ‘with no hope of recovering it’. Wel
gaf hij ‘what energy I can still summon on completing my Sandars Lectures’. Van
een mondelinge voordracht kon geen sprake meer wezen, doch de lezingen zouden
in druk verschijnen. Het veelbelovende onderwerp was, naar hij me schreef ‘a kind
of survey of the humanistic presses of the first quarter of the XVI century with
Cambridge as the starting point’. In een brief van 29 Augustus '53 vertelde hij, dat
de Lectures bijna voltooid waren. Het is de laatste geschrevene, die ik van hem
ontving, in het prettige, vluglopende handschrift, zonder enige krullen of fratsen,
typerend voor de intellectueel, vrij van alle zelfingenomenheid. Uit zijn allerlaatste
brief van 29 December '53, blijkbaar gedicteerd, vernam ik, dat hij, hoewel te bed
liggend na een aanval van longontsteking, zich veel beter voelde en juist met
drukproeven voor de Sandars Lectures was klaargekomen. Die postume gave staat
ons dus nog te wachten. Zijn werklust had hem op dat tijdstip niet verlaten. Wel is
‘my friend Lucian’ door de Lectures op de achtergrond geschoven, ‘but no doubt I
will start on him again soon’. Dat heeft niet mogen zijn.
Tot slot enkele bizonderheden, die de heer Vellekoop zo vriendelijk was me mee
te delen. Op 15 December '53 in een particuliere ziekenverpleging opgenomen,
heeft Goldschmidt daar tot het einde toe gewerkt, steeds vrolijk en opgewekt,
genietend van de goede maaltijden en de champagne, die hem geboden werden.
Opgewekt zelfs nog toen, op zijn herhaald aandringen, hij met Nieuwjaar te weten
was gekomen, dat hij niet langer dan op zijn hoogst een maand of zes meer te leven
had. Dit gaf hem geen angst, eer rust. Hij hield niet van onzekerheden. Tegen de
pijnen, die op het laatst kwamen opzetten, wenste hij geen verdovende middelen
in te nemen. Liever dan suf te worden, wilde hij zijn helderheid van geest behouden
om de voorgenomen taak te volbrengen. Dat is hem gelukt. Vier dagen vóór zijn
dood kon
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hij de laatste correctie van de Sandars Lectures beëindigen. Met een heldhaftige
luchtigheid heeft hij zijn ziekte gedragen en het einde zien naderen. Op 18 Februari
is hij gestorven. De crematie vond plaats op 22 Februari in Golders Green
Crematorium. ‘There was no religious service’, lees ik in The Times. Ik had het niet
anders verwacht.
Goldschmidt behoort, met de Allens en Stephen Gaselee, tot de vrienden in
Engeland, die ik daar blijvend zal missen.
's-Gravenhage, Februari '54.
M.E. KRONENBERG.
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Enkele nieuwe gegevens over Henrick Eckert van Homberch
Henrick Eckert van Homberch, alias Butzbach of Bosbas, de boekdrukker, die na
een korte werkzaamheid in Delft, zich in Antwerpen vestigde en daar van 1500-1521
gedateerde drukken heeft uitgegeven. Lang heb ik geleefd in de waan, dat we na
1)
het voortreffelijke opstel, door wijlen Prosper Verheyden aan hem gewijd , en na
hetgeen in onze Nederlandsche Bibliographie van zijn drukken verzameld is,
ongeveer alle bereikbare gegevens over deze drukker kenden. Een conclusie van
Prosper Verheyden luidt: ‘Het ziet er naar uit alsof de drukker een eind in 1521
2)
overleed’ . W. Nijhoff in L'Art typographique zegt: ‘Nous ne connaissons pas
d'imprimés de lui après 1523 avec date certaine’ en dateert zijn werkzaamheid
3)
‘1498-(vers 1524?)’ . Wel valt hier tegen in te brengen, dat de laatste gedateerde
druk, die we van Eckert kennen, het Leven Ihesu Cristi van Ludolphus de Saxonia,
al van 27 April 1521 is, maar van de andere kant lijkt het verre van ondenkbaar, dat
enkele van zijn ongedateerde uitgaven nog iets later geplaatst moeten worden. Zo
scheen op c. 1521 of uiterlijk c. 1524 inderdaad het einde van zijn werken en leven
gesteld te mogen worden.
Toen ik dan ook Eckert's naam aantrof in het fragment van een boekverkoperslijst,
in het bezit van A.N.L. Munby, de bibliothecaris van King's College te Cambridge,
heb ik aanvankelijk gemeend de lijst op grond daarvan te moeten dateren op uiterlijk
1522-'23. Nadere bestudering van dit belangrijke document - dat ik op verzoek van
de eigenaar binnenkort met een uitvoerige commentaar hoop te publiceren in de
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society - bewees me echter, dat
deze datering veel te vroeg is. Reeds het voorkomen van Erasmus,

1)
2)
3)

Zie De Gulden Passer 16-17 (Antw.-'s-Grav. 1938-'39), 103-121.
Ald., 116.
To. II (La Haye 1926), p. 2.
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De libero arbitrio, duidt op een datum van op zijn allervroegst September 1524,
terwijl dat van de Hortulus anime in duytsche, waarvan de eerste ons bekende editie
van 17 Februari 1525 dateert, nog naar een iets later tijdstip wijst. En wel geheel in
strijd met een datering van c. 1522-'23 is de vermelding van Rosarium duyts.
Hiermede is ongetwijfeld bedoeld de Nederlandse vertaling van het Rosarium
mysticum animae fidelis, getiteld Geestelijck rosecransken van eender geloouiger
sielen. Daarvan nu zijn twee Antwerpse uitgaven bekend, een door Martinus de
Keyser gedrukt, van 2 Maart 1534 (NK. 1809), en een ongedateerde van Michiel
Hillen van Hoochstraten (NK. 3814). Deze laatste editie evenwel kan onmogelijk
vóór c. 1532 zijn verschenen en vermoedelijk zelfs nog iets later. Immers de
houtsneden, zowel in de Latijnse als in de Nederlandse uitgaven van dit werk
o
gebruikt, zijn regelrechte navolgingen van degene, die in de Keulse editie, a 1531
bij Cervicornus verschenen, voorkomen en aan Anton von Worms worden
1)
toegeschreven .
Hoe we het dus draaien en keren, de lijst van de boekverkoper kan op zijn vroegst
op c. 1533 gedateerd worden en dientengevolge moeten we aannemen, dat Eckert
toen nog in leven was. In deze lijst wordt zijn naam op de volgende wijze vermeld:
2)

Jaspar seruus henrici eckert

Dit kan in het gehele verband niet anders betekenen dan dat Jaspar, de knecht van
Eckert, naar de boekwinkel van de onbekende Antwerpse handelaar is gezonden,
vermoedelijk om er boeken af te leveren uit het bewaarde fonds van de vroegere
drukkerij. Of anders, minder waarschijnlijk, om er boeken te kopen. Nu is het
ondenkbaar, dat Jaspar nog als knecht van Eckert betiteld zou zijn een jaar of tien
na de dood van zijn meester. Desnoods zou het kunnen, dat hij enige maanden of
een half jaartje erna in dienst van Eckert's erven was gebleven. In dat geval echter
zou er niet ‘seruus henrici eckert’ vermeld zijn, doch ongetwijfeld ‘decessi’, ‘beati’,
of iets soortgelijks, ‘henrici eckert’.
Bijgevolg komt het me niet gewaagd voor aan te nemen, dat Eckert omtrent 1533
of iets later nog in leven was. Dit klopt

1)
2)

Uitvoerig over deze houtsneden bij J.J. Merlo, Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit
(Düsseld. 1895), 989-'93, en zie ook mijn aantt. bij NK. 3810 en 3814.
Op het z.g. bl. A verso, tussen de nos. (110) en (111).
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wonderwel met een andere, tot voor korte tijd onverklaarbare, mededeling, die zover
ik weet nooit met onze Eckert in verband is gebracht. Mij zit ze al jaren dwars en
r

lang kon ik er geen touw aan vastknopen. Ik citeer uit de ‘Rekening van M Henricx
de Hane, ontvanger der exploiten in Brabant, over de sommen ontvangen van een
groot getal personen, van ketterij verdacht en tot zware boeten en andere straffen
r

veroordeeld, omdat zij de preeken van M Claes Vander Elst bijgewoond hadden,
of hun huis voor hem beschikbaar gesteld’:
‘Van Henrick Homborch, die welcke opden voirs. dach (d.i. 15 Juni 1527)
ende midts den voirs. redenen is gebannen geweest zesse jairen binnen
deser stadt ende tderdendeel van zynen goeden verbuert tot behoefs als
voere; nyet min, midts zynder armoede ende dat hy geenen voet erfven
en heeft ende zeer luttel ende zober meuble, nyet anders hebbende dan
hy daigelick winnen mach, ende alle zyn goedt, getaxeert zynde, maer
getaxeert en was vijftich Rinsgulden eens, ende binaes zoe vele sculdich
was, zoe is die condempnatie aengaende deen derdendeele vanden
voirs. goeden gemodereert byden voirs. commissarissen up tweelif ponden
1)
ten voirs. pryse; zoe hier xij℔’ .
Daaruit valt dus af te leiden, dat zekere Henrick Homborch op 15 Juni 1527
veroordeeld is tot zes jaren internering binnen de stad Brussel wegens ketterij, terwijl
tevens een derde deel van zijn bezittingen verbeurd werd verklaard. Deze boete
werd echter uit hoofde van zijn armoede tot 12 pond gereduceerd. Het misdrijf had,
evenals dat van de vele andere mede-veroordeelden, bestaan in het bijwonen der
preken van Claes Vander Elst, ex-pastoor van de S. Jacobskerk te Antwerpen. Dit
o

is ongetwijfeld dezelfde geweest, die onder de naam van Nicolaes van Brussel a
1524 reeds met de Leuvense theologen in conflict is gekomen, toen hij als pastoor
2)
in de S. Jacob ketterse leerstellingen had verkondigd .
Ligt het, sinds we aan kunnen nemen, dat Eckert omtrent 1533 nog in leven was,
niet voor de hand, dat genoemde Henrick Homborch, in 1527 veroordeeld, niemand
anders dan Henrick

1)
2)

Naar Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae, uitg. door
Paul Fredericq en zijne leerlingen, V (Gent-'s Grav. 1902), p. 241 en vgl. ook p. 233 v.
Zie zelfde werk IV (1900), 280-'82. Ook P. Génard in Antwerpsch Archievenblad VII, p. 134,
noot 1 neemt aan, dat Nicolaes vander Elst en De Bruxellis een en dezelfde zijn. Fl. Prims,
Geschiedenis van Antwerpen VII. I (Antw. 1938), 102 maakt wel gewag van Niklaes van
Brussel en diens moeilijkheden in 1524, maar brengt hem niet in verband met Claes Vander
Elst.
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Eckert van Homborch is geweest? Het feit, dat hij, eens te Brussel vertoevende,
daar een clandestiene prediking ging bijwonen van de vroegere stadgenoot,
ex-pastoor Claes vander Elst sive de Bruxellis, wekt allerminst verwondering. Dat
Eckert voor de Hervorming voelde, de drie vertalingen van Luther, door hem
uitgegeven, bewijzen het: de Nederlandse Tessaradecas, nog wel met Eckert's volle
naam en adres verschenen op 25 Januari 1521; verder het Boecxken hoe elck
mensche hem bereiden sal totter doot en Een wonderlike nyeuwe leeringhe... tot
1)
bereydinghen om waerdichlijc ende salichlijc dat h. sacrament tontfanghen , beide
slechts in een defect exemplaar bewaard, zodat niet is na te gaan, of jaar van uitgave
en drukker er in vermeld zijn. Het is niet ondenkbaar, dat de verboden uitgaven van
dit ketterse goed de vrij abrupte ondergang van Eckert's loopbaan als drukker ten
gevolge hebben gehad.
Voor ik me thans waag aan een lichtelijk gewijzigde reconstructie van Eckert's
leven, moet er een verklaring gezocht worden voor een officieel gegeven, dat op
het eerste oog moeilijk met het gevondene te rijmen valt. Weer citeer ik, nu uit
Prosper Verheyden's reeds genoemd opstel. Het is een lang en vervelend verhaal,
dat ik zoveel mogelijk bekort.
‘Willem vanden werve Schoutet deser stadt van Antwerpen... Bekende...
dat hy vercocht heeft wel ende wettelick Janne van halmale Janssone
Achtentwintich karolus guldenen erflick metten achterstelle dair af van
Natalis lestleden herwaerden verloopen, vanden sessenvyftich karolus
e

guldenen tsiaers erflyckere renten, dairomme Margriete Dregge wed
wijlen henrick eckaerts van homborch diemen hiet bosbas cum tutore
en

c

ende huere kinderen opten xxviij dach in meerte anno xv ende
zessentwintich terve gegeven hebben Baltazar wageneer ende mechtelden
eckaerts eius uxorj Een huys metter plaetsen fundo et omnibus pertinentiis
geheeten nu ter tyt thuys van delft, dwelck den haen te heeten plach,
gestaen ende gelegen Inde corte cammerstrate alhier,... prout littere,
gelijck ende in alle der manieren de voirs. xxviij karolus gulden erflic
toebehooren plagen der voirseider wijlen Margrieten Dregge, wyens lyf
ende goeden by vonnisse van den wethouderen deser stadt... in effecte
verclaert zyn geweest aenden selven onsen genedigen heere verbuert
ende geconfisqueert te wesene, vuyt dien dat hij comparant, mits der
misdaet vander selver Margriete Dregge, geconcludeert hebbende tot
en

verbuerte van hueren live ende goeden opten xxvij in meerte anno xvc
xxxv voer paesschen gewesen is volcomen van zynen vermete, droech
op met allen den rechte dat de voirs. onse genedige heere dairane hadde
ende houdende was, ende bekende dat

1)

Onderscheidenlijk NK. 1428, 1420 en 1424.
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de selve gheen recht meer dair ane en behielt Te wairne van allen
commere ende calaengien. Ende waert dat den voirs Janne van halmale,
oft zynen nacomelingen aenden coop, waernisse ende claernisse
voirscreven hier af namaels iet gebrake, dat geloefde de voirs willem
vanden werve vuyt zynen privaten name altyt wel ende volcomelic
opterechtene ende te voldoene, unde ob(ligav) it se et sua quecumqz.
en

xxiiij

1)

maij anno (1538)’ .

Uit deze ambtelijke poespas valt dus te leren, dat Margriete Dregge - die de tweede
vrouw van Eckert was - op 28 Maart 1526 (d.i. 1527) het Huys van Delft in de Corte
Cammerstrate, waarin eens de drukkerij was gevestigd, voor 56 kar. gulden jaarlijkse,
erfelijke rente heeft afgestaan aan Baltazar Wageneer en diens huisvrouw Mechteld
Eckaert, een dochter uit Eckert's eerste huwelijk. Voorts, dat lijf en goederen van
Margriete Dregge op 27 Maart 1535 (= 1536) wegens haer ‘misdaet’ verbeurd zijn
verklaard en aan de Keizer en aan de Antwerpse Schout Willem vanden Werve
vervielen. De laatste verkocht zijn aandeel in Margriete's erfelijke renten, zijnde 28
kar. gulden, op 24 Mei 1538 weer aan Jan van Halmael Jansz.
Om nog even het verhaal van de ongelukkige Margriete Dregge, Eckert's weduwe,
af te ronden, zij werd op 28 Maart 1536 in een zak gestopt en in de Schelde
2)
verdronken . Zo behandelde men toen een ‘herdoopte’.
e

Nu heeft Prosper Verheyden uit de passage ‘dairomme Margriete Dregge wed
wijlen henrick eckaerts van homborch diemen hiet bosbas cum tutore ende huere
en

c

kinderen opten xxviij dach in meerte anno xv ende zessentwintich’ afgeleid, dat
3)
Margriete Dregge op 28 Maart 1526 - d.i. 1527 - al weduwe was. Inderdaad een
zeer aannemelijke verklaring, waarop ook vooral de toevoeging ‘cum tutore’ schijnt
te wijzen. Zou het echter, sinds gebleken is, dat Eckert zelf in 1527 en later nog
leefde, ook niet anders verklaard kunnen worden? Het komt me niet ondenkbaar
voor, dat Margriete in een Schepenbrief

1)
2)
3)

Afgedrukt in De Gulden Passer 16-17, 121 uit Schepenbrief, sub Ryt et Halle, 1538, f.
356.
Zie Antwerpsch Archievenblad uitg. door P. Génard, VII, 392 en Pr. Verheyden, t.a.p. 118-'20.
In de Schepenbrief wordt inderdaad 28 Maart 1526 vermeld, een datering, die Verheyden
(t.a.p. 117) overneemt. Doch evenals in de volgende datering van dit stuk, 27 Maart 1535,
de Paasstijl is gebruikt, gelijk men uit andere gegevens weet (zie Antw. Archievenblad, t.a.p.),
moet ook 28 Maart 1526 herleid worden tot 1527. Pasen viel in 1527 op 21 April.
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van 1538 ‘weduwe wijlen henrick eckaerts’ wordt genoemd, zelfs in verband met
een financiële transactie van het jaar 1527, nog eer zij weduwe was, gesloten. Op
1)
het einde van haar leven immers was zij inderdaad weduwe . Schout Willem vanden
Werve, die in de Schepenbrief terloops wil mededelen, sinds wanneer zij in het bezit
van de erfelijke rente is gekomen, zal er zich anno 1538 niet in verdiept hebben, of
zij in 1527 al weduwe was.
Een ander geval, dat ook om een nadere verklaring roept, is de uitdrukking ‘cum
tutore’. Er waren dus een voogd en haar kinderen bij Margriete's overdracht van het
Huys van Delft betrokken. Voor de hand liggend is ongetwijfeld de veronderstelling,
dat er een voogd optrad om de belangen van vaderloze kinderen te behartigen.
Aanvaarden we nu echter, dat de Henrick Homborch, die op 15 Juni 1527 tot
verbanning binnen Brussel en boete is veroordeeld, identiek is met Eckert, zo is er
voor die voogd een andere verklaring te vinden. Rechtszaken vragen hun tijd en
aan de lange reeks vonnissen, op 15 Juni 1527 te Brussel uitgesproken, zullen heel
wat dagen, weken en maanden van instructie zijn voorafgegaan. Het komt me
derhalve verre van ondenkbaar voor, dat Eckert op 28 Maart 1527 reeds te Brussel
gedetineerd was, in afwachting der behandeling van de zaak, en er dientengevolge
een voogd in zijn plaats moest optreden bij de overdracht van het huis. Ik ga verder.
Zou zijn detentie misschien niet de oorzaak zijn geweest, dat Vrouw Margriete, nu
de kostwinner van het gezin gevangen zat, huis en erf voor een jaarlijkse rente van
de hand deed? Haar stiefdochter en echtgenoot hielpen haar daarbij. Met de drukkerij
ging het vermoedelijk al lang slecht. Uit het aangehaalde vonnis van 15 Juni 1527
spreekt niets dan narigheid: ‘geenen voet erfven’, ‘zeer luttel ende zober meuble’,
‘alle zyn goedt... maer getaxeert’ op 50 Rijnsgulden en ‘binaes’ nog evenveel schuld.
't Enige wat Eckert toen bezat was hetgeen hij ‘daigelick winnen mach’. Inderdaad
geen vrolijke toestand. Het feit, dat al in 1525 en 1526, dus nog vóór de finale
overdracht in Maart 1527, het Huis van Delft, blijkbaar aan Petrus Kaetz en Roelant
2)
Bollaert werd verhuurd, die er uitgaven te koop stelden , wijst ook niet bepaald op
bloei van Eckert's oude bedrijf. Voor een drukkerszaak schijnt het huis

1)
2)

Vgl. weer Antwerpsch Archievenblad VII. 392.
Zie NK. 380 en 924.
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geschikt te zijn geweest. Na deze twee genoemde boekverkopers hebben de
1)
drukkers Steels en Crom er achtereenvolgens nog gewoond . Veel later, in 1548,
werd het eigendom van de Birckmans, boekverkopers, die het verdoopten in De
2)
Vette Hinne .
Wat het lot van Eckert's drukkersgerei is geworden, we kunnen er slechts naar
gissen. Reeds in 1528 en 1529 en ook nog in 1538 blijkt Mich. Hillen van
Hoochstraten enkele blokken zijner houtsneden in gebruik te hebben en ook
3)
Vorsterman heeft er een gehad . Doch feitelijk zegt dit weinig. Houtsneeblokken
werden vaak uitgeleend - of verhuurd? - en komen ook na de dood van hun eigenaars
herhaaldelijk in andere handen, terwijl men slechts zelden kan nagaan van welke
transactie dit een gevolg is.
Nu het me, naar ik vertrouw, gelukt is de reeds bekende gegevens over Eckert
op niet al te onwaarschijnlijke wijze met de nieuw gevondene te verbinden, wil ik
hier tot besluit het einde van Eckert's leven schetsen, gelijk ik het me voorstel.
Kort na 1521 of enige jaren later schijnt Eckert's drukkersbedrijf in verval te zijn
geraakt. Hadden zijn warme gevoelens voor het nieuwe geloof er soms schuld aan?
Misschien heeft hij het gezin eerst nog enigermate met de verkoop van boeken uit
de voorraad boven water gehouden, maar in 1527 komt de grote slag. Op 28 Maart
moet zijn vrouw het Huys van Delft verkopen voor een jaarlijkse rente. Eckert zelf
was toen waarschijnlijk al gevangen gezet in Brussel, beschuldigd predicaties van
een gewezen Antwerps pastoor, tot de Hervorming overgegaan, te hebben
bijgewoond. Uit het vonnis van Juni 1527 blijkt, hoe ellendig hij er op dat tijdstip aan
toe was. Omtrent 1533 of iets later is hij nog in leven en schijnt enige handel in
boeken te drijven, waarbij hij een knecht in zijn dienst heeft. Een bewijs van een
beetje herwonnen welstand? Blijkbaar woonde hij toen weer in Antwerpen, waar
zijn weduwe in ieder geval anno 1536 gevestigd was. Vóór Maart 1536 is hij
overleden. Het afschuwelijke drama, dat zijn vrouw op 28 Maart '36, in een zak, als
‘herdoop-

1)
2)
3)

Zie o.a. NK. 953, 711 en 1927-'28.
Zie De Gulden Passer II (1924), 75.
Zie de kruisiging NAT. Eckert XIII. 46 ook bij Hillen in Bethlem, Devote meditacie, 1528 (op
te nemen in NK. III.II), bl. 1b en bij Vorsterman in Devote oeffeninghe, c 1535? (op te nemen
in NK. III.II), bl. 36b; de Salvator mundi NAT. Eckert X. 31 ook bij Hillen in (Röslin), Roseghaert,
1529 (NK. 1832), bl. 58b; David en Goliath NAT. Eckert I. 1 ook bij Hillen in Psalterium, 1538
(op te nemen in NK. III.II), bl. 1a.
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te’ in de Schelde is verdronken, heeft hij gelukkig niet meer beleefd.
Aldus mijn reconstructie van Eckert's leven. Gegronde bedenkingen ertegen zal
ik gaarne vernemen. Nog welkomer zullen eventuële aanvullingen op mijn verhaal
me zijn.
s'-Gravenhage, Dec. 1953.
M.E. KRONENBERG.
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Johann Haselberg von Reichenau als Johann Monteleporis te
Antwerpen (1532)
Toen Dr F. Schauwers mij met andere onbeschreven schatten van de Brusselse
Koninklijke Bibliotheek onlangs een boekje vertoonde, waarvan het impressum luidt
‘Gedrucht zu Antdorff fur Iohann monteleporis V.R.C.B. im iar M.D.xxxij.’, heb ik
daar aanvankelijk vreemd tegenover gestaan. Na jarenlange omgang met de
Nederlandse post-incunabelen nog eens een onbekende uitgever er van aan te
treffen, had ik nauwelijks kunnen verwachten. Bovendien was het boek zelf, te
Antwerpen gedrukt, om zijn Duitse tekst reeds een curiosum. Want, afgescheiden
van één enkele uitgave, mogelijk, maar verre van zeker in de Nederlanden gedrukt,
de Aufforderung van Maximiliaan I (NK. 3508), is dit het eerste werk in de Duitse
taal uit het tijdvak 1500-1540, hier te lande verschenen, dat mij onder ogen is
gekomen. De titel is als volgt:
Keyserlicher Mayestat || mandat vnnd ordnung / vber all seine || Land /
hiedisset der seytten vber / welche vō || vier vnd viertzig namhaffter Artickel
/ auff den sy- || benden tag Octobris / des ein vnnd dreyssigisten || iars /
zw Brussel auff gericht / vnnd in̄ seiner || gegenwurtigkeit publiciert / vnd
ausz ge- || ruefft / auff den funfftzehenden tag || Nouembris / inn allen
Stetten || vnd landen der Nacion 2c. || drie blaadjes || houtsnede.
Het werkje bevat de Duitse vertaling der Ordinantien ende Statuten van Karel V van
7 October 1531. Zeven Nederlandse en vier Franse edities van deze krachtige
bedreigingen tegen ketters en hervormde boeken, alle met het jaartal 1531, zijn in
1)
Antwerpen verschenen . En, naar eerst thans blijkt, één Duitse, in 1532.

1)

Zie NK. 1639-1642 en 3636-3638; 1651-1652 en 3642-3643 en voor drie uitgaven na 1540
NK. 0948. Sinds kort is me, eveneens dank zij Dr Schauwers, ook nog een Amsterdamse
uitgave bekend geworden, van 4 Dec. 1531, door Doen Pietersz. gedrukt (een ex. Brussel,
Kon. Bibl.). Vgl. nog over de Antwerpse drukken mijn Verboden boeken en opstandige drukkers
in de Hervormingstijd (Amst. 1948), 19 en vooral 120.
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Te Antwerpen gedrukt voor ‘Iohann monteleporis V.R.C.B.’ Het leek aanvankelijk
raadselachtig, maar, vertalend, kwam ik al spoedig tot Hasenberg. Van Hasenberg
naar de meer bekende Johann Haselberg mag voor het hedendaags etymologisch
inzicht een wat stoute sprong schijnen, voor de zestiende-eeuwer was het dat zeker
1)
niet . Bleek dus monteleporis zonder veel moeite te zijn terechtgebracht, meer
hoofdbrekens hebben de toegevoegde letters V.R.C.B. me gekost. Ten slotte echter
meen ik die bevredigend te hebben verklaard als ‘Von Reichenau Constanzer
Bistums’. Geheel in overeenstemming daarmee immers betitelde deze reizende
drukker-uitgever zich in Trithemius, Verclaringhe veel wonderliker dinghen der werelt
van 1532 (NK. 2073). Daar leest men ‘wt Hoochduytscher spraken in dese
Nederlantsche getranslateert, verandert, ende inden druck gheordineert Doer Iohan
Hasselberch van Rijckenow, des Bisdoms van Constantz’ en verder in de colophon
nog eens ‘Iohan Haselberch van Reichen oft (sic) Constantzer Bisdoms’. Ook in de
talrijke Duitse uitgaven, soms door hem gedrukt, vaker slechts alleen in de handel
gebracht, noemt hij zich dikwijls ‘Johann Haselberg ausz der Reichenow Costenzer
2)
bistumbs’ of iets soortgelijks .
Behalve deze nieuwe vondst en de vertaling en publicatie van de genoemde
Trithemius-druk, is er nog een derde teken van zijn activiteit in de Nederlanden
bewaard gebleven in Vander wonderliker Openbaringhe deser teghewoordighe
teyken ende cometen, in 1528 door Vorsterman te Antwerpen gedrukt ‘voor Ian
haselberch van constans’ (NK. 1630).
In het uitstekende opstel, dat Roth in 1896 aan Haselberg heeft gewijd, wordt hij
getekend als het type ‘eines fahrenden Gelehrten und Schriftstellers, Verlegers und
Buchführers’. Zó'n trekvogel was hij, dat zelfs moeilijk valt uit te maken, waar hij
eigenlijk woonde. Sporen van zijn werkzaamheid worden door Roth vermeld in
Mainz, Oppenheim, Straatsburg, Bazel, München, Neurenberg, Keulen en Augsburg.
3)
Ook Antwerpen, Leuven en Amsterdam moet hij gekend hebben . De drie
bovengenoemde

1)
2)
3)

Vgl. hierbij Woordenb. der Ned. taal i.v. hazelnoot, met de bijvormen haasnoot en hazenoot.
F.W.E. Roth, Johann Haselberg von Reichenau, Verleger und Buchführer 1515-1538 in Archiv
für Geschichte des Deutschen Buchhandels XVIII (Leipz. 1896) 16-28.
Zie Roth, o.c., p. 28, noot 3 en vgl. ook ald. noot 25.
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Antwerpse drukken, waarin zijn naam voorkomt en die ongetwijfeld op zijn instigatie
zijn gedrukt, kan men thans toevoegen aan de lijst der werken, indertijd door Roth
vermeld.
Met veel zoeken en combineren mocht ik er ten slotte ook in slagen, de
ongenoemde Antwerpse drukker van het Mandat vnnd Ordnung Keys. Mayestat uit
te vinden. Al gauw had ik ontdekt, dat dit boekje uit dezelfde drukkerij stamt als het
genoemde werk van Trithemius, door Haselberg vertaald en eveneens in 1532
verschenen. De vier gebruikte typen en de ornamentjes in beide zijn volmaakt gelijk.
Maar aangezien het Nijhoff en mij indertijd niet gelukt is, de drukker hiervan aan te
wijzen (zie NK. 2073), bracht dat geen directe oplossing. Geleidelijk ben ik er in
geslaagd alle gebruikte typen en initialen van deze vroeger niet terechtgebrachte
Trithemius terug te vinden bij Adr. van Berghen te Antwerpen. Zo kon dus, samen
met de nieuwe vondst, als onverwachte winst ook Trithemius ter elfder ure nog
gedetermineerd worden.
Hierbij valt te vermelden, dat Petit reeds in 1882 Adriaen van Berghen als drukker
1)
van de Trithemius (ons later no. 2073) heeft aangewezen , maar dat een eigen
o

onderzoek in die richting, a 1923 ondernomen, me daarvan niet geheel overtuigd
had. Nu, met wat meer ervaring en vooral ook dank zij een ruimer gebruik van
vergelijkingsmateriaal, is die twijfel volkomen verdwenen. Terwijl Petit wees op de
gelijkenis met zijn nos. 45-46 - d.z. NK. 713 en 604 -, kan ik daar thans nog aan
toevoegen de Copie escript en Belgrado, een druk van Adr. van Berghen van 2 Nov.
1532, ons no. 605. Overal dezelfde typen, die alle uit Van Berghen's drukkerij
stammen. Maar wel lijkt het me waarschijnlijk, dat de houtsneden op de titelbladen
van de Trithemius en het Mandat in het bezit van Haselberg zelf waren. Die in de
Trithemius, Sol, Venus, Mercurius, Luna, Saturnus, Jupiter en Mars als mensen
voorgesteld, heeft een uitgesproken Duits karakter. De titelhoutsnede van het
Mandat, schoon iets minder markant, lijkt mij toch evenmin van Nederlandse
oorsprong. Ze stelt een vorst voor, met getrokken zwaard; om hem een groep
krijgslieden met dertien opgeheven speren. Een bewijs, dat Haselberg eigen
materiaal bezat, kan men vinden in een druk van Hans Schobser te München van
20 Sept.

1)

L.D. Petit, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, enz. I ('s-Grav. 1882), no. 44.
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1519, waarvan Haselberg slechts de uitgever was, doch die een titelhoutsnede
1)
bevat - Karel V met wapenschild -, aan hem toebehorend . Het was ook niet geheel
ongewoon, dat de uitgever zelf een deel van het materiaal aan de drukker leende.
Evenzo ging Chr. Pedersen b.v. te werk, toen hij in 1529-'31 te Antwerpen op de
pers van Willem Vorsterman verschillende Deense boeken liet drukken.
Alles samenvattend is de thans gevonden Duitse tekst, die Van Berghen,
ongetwijfeld op aandringen van Johann Haselberg von Reichenau, heeft gedrukt
en die waarschijnlijk door Haselberg zal zijn vertaald, een kostbare bijdrage voor
het toekomstige deel Nederlandsche Bibliographie III. 11. Uitermate dankbaar ben
ik Dr Schauwers, die mij het boekje heeft vertoond. Men kan er zich slechts lichtelijk
over verbazen, dat geen zijner voorgangers Nijhoff en mij ooit op deze curiositeit in
de Brusselse bibliotheek heeft gewezen. Voorlopig staat het voor mij als een unicum
te boek. Misschien echter schuilen er in Duitse bibliotheken meer exemplaren.
's-Gravenhage, October 1952.
M.E. KRONENBERG.

1)

Zie K. Schottenloher, Der Münchner Buchdrucker Hans Schobser 1500-1530 (Münch. 1925),
p. 38-39, no. 62.
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Het vierde deel van de Amerbach-correspondentie
Weer is een deel van deze belangrijke brieven aan het licht gebracht. Onvermoeid
1)
vervolgt Dr. Alfred Hartmann de voortreffelijke publicatie . In een jaar of elf heeft hij
thans 2099 van de c. 6000 brieven uitgegeven en van uitvoerige commentaren
voorzien. In hetzelfde tempo voortgezet zal het gigantische werk dus misschien
over een twintig jaren voltooid zijn. Het is denkbaar, dat de kundige bewerker zich
af en toe lichtelijk bezwaard gevoelt over de omvang van de taak, die nog voor hem
ligt. Doch met ons heeft hij alle reden te vertrouwen, dat zo hij onverhoopt zelf het
werk niet mocht kunnen volbrengen, dit prachtige monument op de bestaande brede
en soliede basis zal worden afgebouwd. Wel zal het geruime tijd duren, eer een
nieuwe bewerker even vertrouwd met de materie is geworden, als Hartmann het
thans is.
Veel beroeringen, persoonlijke en meer algemene, hebben de jaren 1531-'36
gebracht aan Bonifacius Amerbach, degeen tot en van wie vrijwel alle brieven uit
dit nieuwe deel gaan. Overheersend is een tijd lang de opvatting der betekenis van
het Avondmaal geweest, gelijk de Bazelse autoriteiten die huldigden en waarmede
Bonifacius zich niet kon verenigen. Deze kwestie, die vooral kerkhistorici zal
interesseren, heeft hij uit en ter na in zijn brieven behandeld, terwijl officiële
documenten in de Anhang die verder illustreren. Mogelijkheden van vertrek, zelfs
van verbanning uit Bazel zijn opgedoemd, ten slotte echter afgewend. Als wijs, om
niet te zeggen opportunistisch man heeft Bonifacius zich ten slotte niet langer tegen
de gangbare Bazelse opvatting verzet.

1)

Die Amerbachkorrespondenz... bearbeitet und herausgegeben von Alfred Hartmann. IV.
Band. Die Briefe aus den Jahren 1531-1536. Basel, Verlag der Universitätsbibliothek, 1953.
o

8 . XI + 503 pag., met 6 facsimile's van brieven. - Prijs: Zw. fr. 45. -. Zie voor mijn besprekingen
der vorige delen dit tijdschrift XXVI. 299-319, XXIX. 131-140 en XXX. 369-371.
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Heel wat brieven zijn er ook gewisseld als gevolg van een professoraat in Dole, dat
aan Bonifacius in 1532 werd aangeboden. Het maakt de indruk, dat hij de autoriteiten
wel wat lang aan het lijntje heeft gehouden, eer hij hun zijn definitief besluit
mededeelde, van het aanbod af te zien. Twee jaar later langdurige nieuwe
onderhandelingen over een aangeboden juridische betrekking in Straatsburg, die
ten slotte na veel geschrijf en veel ingewonnen adviezen eveneens wordt afgewezen.
De Bazelaar blijft zijn stad en haar universiteit trouw. De dood van zijn oude
leermeester, professor Ulrich Zasius in Freiburg (November 1535), treft hem diep
en nog veel meer die van Erasmus, ruim een half jaar later. De brieven geven
weerklanken uit de gehele internationale wereld der geleerden over dit sterfgeval.
De Turken-invasie met de belegering van Weenen en de wrede vervolging der
Waldenzen vormen een sombere achtergrond, die hier en daar in de brieven wordt
aangeroerd. Wie bizonderheden over deze en andere gebeurtenissen wil vernemen,
zal door het uitstekende Register der Personen- und Ortsnamen en eveneens door
het Sachregister volledig worden terechtgeholpen.
Nog komt in de bundel menig epistel van en aan Zasius voor. Wel schrijft hij al
op 20 Januari 1531 (p. 17), dat hij, thans zeventig jaar oud, gelijk een schim tanquam vmbra - rondloopt, maar niettemin blijft hij werkzaam, voltooit boeken,
marchandeert over honoraria en met recht mag hij in Maart '35, een maand of acht
voor zijn dood, van zichzelf getuigen, dat hij, ofschoon als oud man dagelijks
verzwakkend, ‘seruo tamen stationem, quam michi Dominus indulget’ (p. 342).
Levendig is ook tot het laatst toe het verkeer tussen Erasmus en Bonifacius gebleven.
Later vernemen we uit diverse brieven 't een en ander over de beslommeringen,
die het executeurschap van Erasmus' testament voor Bonifacius meebrengt. Met
de oude vrienden van de vroegere tijd, Alciato, Lopis, Montaigne, wordt de
correspondentie geregeld voortgezet. Te midden der grote menigte van ons minder
bekende namen duiken af en toe die van vertrouwde humanisten op. Als b.v. de
Antwerpenaar Ringelberg (Sterck, Fortius), een zwerfvogel, die ‘nullibi enim diu
manere potest’ (p. 69) en Johannes Sturmius, die korte tijd de medewerker is
geweest van de Leuvense drukker Rutger Rescius (p. 235, 353, 361). Ook met onze
Friese landgenoot Viglius van Aytta van Swichem is Bonifacius herhaaldelijk in
contact geweest en verscheidene van diens brieven
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zijn hier afgedrukt. Meer dan eens moest Hartmann lezingen of jaartallen verbeteren,
die in de 18e eeuwse uitgave der brieven van Viglius door C.P. Hoynck van
Papendrecht zijn gegeven.
Terwijl ik aan mijn opstel over de twee eerste delen de titel gaf De correspondentie
der drukkersfamilie Amerbach te Bazel, heb ik die thans opzettelijk gewijzigd. Immers
al is Bonifacius dan een zoon uit een drukkersfamilie, de belangstelling van de
juridische hoogleraar lag elders. Toch vindt men ook in dit deel weer heel wat
mededelingen over boeken en hun uitgaven. Want Bonifacius, nog altijd in nauwe
verbinding met de Bazelse drukkers, blijft voor zijn vrienden op dit gebied een
informatiekantoor. Geen brief van Alciato, of de hooggeleerde Milanese vriend uit
de Avignonse dagen bestelt boeken en vraagt aan Bonifacius 't een en ander over
recente uitgaven, waarop deze dan weer uitvoerig antwoordt. Andere keren is het
Bonifacius zelf, die de vragen stelt; zo in een brief aan Alciato van 1 Dec. 1531 en
in een andere van 1 Sept. 1532 aan de Koblenzer jurist, Justinus Gobler. Wij,
twintigste eeuwers, gewend aan de lijsten van nieuwe publicaties, waarmee
bibliotheken en uitgevers ons mildelijk bedenken, mogen er wel even bij stilstaan,
hoe moeilijk het voor de zestiende-eeuwer moet geweest zijn op de hoogte van de
verschenen vaklitteratuur te komen.
Natuurlijk vormen juridische problemen een levendig onderwerp van de
verschillende brieven. Al heb ik niet de indruk, dat ijdelheid Bonifacius ontsierde,
toch zal de zoveel jongere Bazelse hoogleraar zich waarschijnlijk, en terecht,
gestreeld hebben gevoeld, toen zijn grijze leermeester Zasius in het werk Usus
feudorum epitome hem noemde ‘uir multae lectionis et inter paucos numerandus’
en er het oordeel van Bonifatius over de afkomst van het woord ‘marchio’ vermeldt
(zie p. 311-'12).
Ongetwijfeld heeft een hedendaags uitgever vaak heel wat correspondentie te
voeren, eer zijn publicaties kant en klaar in zee gaan. Toch waren het stellig weer
geheel ander soort moeilijkheden, waarmee hun 16e eeuwse vakgenoten te kampen
hadden, in het bizonder, wanneer het ging om de uitgaven van klassieken. De
materie lag niet gereed, maar moest moeizaam, van heinde en ver, ten dele nog
vaak uit handschriften, bijeengebracht worden. Het is aardig en ook leerzaam uit
o

deze brieven de voorgeschiedenis te leren kennen der Cicero-editie, a 1534 in vier
delen door de Bazelse drukker Joh. Herwagen uitgegeven. Van het ogenblik
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af, in 't begin van 1532, toen deze schreef ‘duxi in animum opera Ciceronis excudere
(p. 103), tot de brief van Bonifacius aan Alciato van c. Oct. 1534, waarin hij hem
Hervagius' toezending van een exemplaar aankondigt (p. 300), is er met volle kracht
aan de voorbereiding van de uitgave gewerkt. Daarbij heeft Bonifacius op de
achtergrond een zeer actieve rol gespeeld, corresponderend over de voorgenomen
publicatie met Alciato, met Erasmus en Viglius. Wie de gang van zaken voet voor
voet wil volgen, moet de naam Cicero in het register maar eens opslaan, waar van
de 25 genoemde plaatsen er een 15tal - bovendien aan te vullen met de ontbrekende
op p. 139 en 208 - over de uitgave handelen.
Dat boeken meestal oningebonden werden verhandeld, is bekend. Joh.
Paungartner wil dan ook ‘alle opera vnd lucubrationes herren Erasmi vneingepunden
(sic) kauffen’ (p. 443). Daarentegen krijgt Zasius, op verzoek van Bonifacius, een
gebonden exemplaar van het werk Usus feudorum epitome, dat in 1535 door Bebel
voor hem gedrukt was (p. 366). Het heeft daarmee nog heel wat voeten in de aarde
gehad, want Zasius, die zijn dood voelde naderen, drong in een brief van 5 Juli 1535
aan op spoed. Terecht had Bonifacius hem einde Juni al geschreven, dat een ‘opus
adhuc ab officina madidum citius inligari non poterit’ (p. 359). Klachten over getreuzel
op drukkerijen blijken in die dagen ook al geuit te zijn. Weer is het Zasius, een
voortvarende natuur, die erover klaagt (p. 315 en 319). Uit een brief van Ambrosius
Kempff vernemen we iets over de oplaag van een theologisch werk in de landstaal,
die naar het inzicht van Bebel te Bazel 1500 exemplaren groot moest zijn (p. 397),
terwijl in een verdere brief van Kempff nadere financiële kwesties over deze
voorgenomen uitgave worden behandeld, het voorschot door de drukker geëist en
de latere terugbetaling hiervan (p. 402-404). Andere bizonderheden over de geldelijke
vergoeding voor een druk zijn te vinden in een brief aan Zasius; het honorarium
werd per katern berekend (p. 325 en 331). Prijzen van enige boeken verneemt men
uit de opgave van Bonifacius aan een onbekende (p. 158). De verzending van een
klein pakket boeken, niet groot genoeg om een vat te vullen, blijkt moeilijkheden te
bieden (p. 157). Natuurlijk veroorzaakt het enige beroering in de kring van Bonifacius
en zijn geleerde vrienden, wanneer er in 1536 bij Novesianus te Keulen een werk,
Iudiciarii processus compendium, uit

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

307
winstbejag op naam van Andreas Alciato wordt uitgegeven, dat niet van deze is.
Viglius maakt er het eerst melding van (p. 411); de jurist Joh. Bornaeus wijdt er
verder over uit. Hem is de authentieke auteur bekend, hij noemt hem echter niet (p.
425-'26).
Men kan onmogelijk beweren, dat uit de brieven van Bonifacius enige gezelligheid,
laat staan geestigheid spreekt. Dat ze in dit opzicht ver en ver achterblijven bij die
van Erasmus, zegt weinig. Een genialiteit als de zijne is slechts aan een enkele
uitverkorene beschoren. Maar ook de brieven van de bejaarde Zasius, al loopt zijn
Latijn dan soms een beetje stroef, winnen het wat betreft spontaneïteit en warme,
menselijke gevoelens. Bonifacius blijft ten allen tijde de wat saaie professor, die niet
licht uit de plooi komt. Naar de meer persoonlijke uitingen, in dergelijke oude brieven
zo kostbaar, moet men met een lantaarntje zoeken.
Een groot verdriet in zijn leven is de dood van het oudste dochtertje Ursula
geweest. Zij stierf in Juni 1532, drie en een half jaar oud. In vele brieven schrijft hij
erover, naar onze smaak in iets te pathetische bewoordingen. Vrij onuitstaanbaar
is, dat het daarbij uitsluitend over het eigen leed gaat. Wat het verlies van haar
eerste kind voor de moeder heeft betekend, met geen woord wordt ervan gerept.
Meer nuchter en practisch dan gevoelig is Erasmus' condoléancebrief van 4 Juli
1532: Bonifacius, als jurist, die anderen leert de keizerlijke wetten te gehoorzamen,
moet ook zelf ‘ęquo animo’ de wetten der natuur aanvaarden. ‘Hoewel je dit verlies
opvijzelt, je kunt toch niet ontkennen, dat het te herstellen valt, zolang immers jij en
je vrouw behouden bent’. En dan nog de veronderstelling, dat God hem nu wel eens
in de plaats van dit dochtertje een zoon zou kunnen schenken. Die zoon is inderdaad
geboren, op 1 December 1533. In zijn kalender, nog aanwezig in de Bazelse
Universiteitsbibliotheek, tekent Bonifacius dan aan: ...‘natus est mihi filius Basilius...’
1)
(p. 250) . ‘Natus est nobis’ zou iets warmer en hoffelijker geklonken hebben.
Wanneer Bonifacius aan het slot van een brief aan broeder Basilius (20 Febr.
1534) bij hoge uitzondering iets huiselijks schrijft, treft dat als een verrassend kijkje
in het familieleven. ‘Vxor et Faustina’ - dat is een dochtertje, toen ruim drie jaar oud
- ‘plurimum salutant. Faustina certe subinde nobis molesta est te requirens et
lachrymis quoque et ploratu te adire volens’

1)

Ald. is 1583 blijkbaar een drukfout voor 1533.
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(p. 256). Ruim een jaar later heeft Faustina de beminde oom Basilius al moeten
missen. Deze tweede zoon van Johannes Amerbach stierf, ongetrouwd, in April
1535. Over de verdeling van zijn bezittingen, door Bonifacius bezorgd, is in de
Anhang een concept gegeven (p. 479-'80).
Verkwikkend, tussen veel juridische zwaarwichtigheid, zijn verhalen over ‘poma
arantia’, blijkbaar een soort sinaasappels. Bonifacius geeft ze aan Zasius en
dankbaar aanvaardt deze de goede gave. ‘Dici enim non potest, quantum in graui
ista mea et prope desperata valetudine succi eorum michi commodauerint’ (p. 280).
Over dezelfde vruchten wordt wat later weer gecorrespondeerd, waaraan Bonifacius
nog 't een en ander toevoegt over racemi Gebennenses, ‘ita enim, ni fallar, nominasti:
genfische rosinlin’ (p. 326). Dan komt er antwoord van Zasius ‘super pomerantiis
et rosinli’ (p. 328).
Terloops vernemen we uit de brieven mededelingen over watersnood in Holland
en Zeeland (p. 7 en 8); over een schrikbarende hagelslag in Bazel op 4 September
1531, en als gevolg schade aan fruit en vensters door hagelstenen, nu eens niet
zo groot als de traditionele duiveneieren, maar als een middensoort kippeneieren
(p. 70); over de dood van Greg. Haloander, gestorven omdat een onervaren jonge
dokter hem te veel bloed had afgetapt (p. 87). Ondanks de narigheid der berichten
zijn dit voor ons lichtpunten in de soms wat duistere en onverteerbare
correspondentie.
Al zal een ieder ervan doordrongen zijn, dat het Latijn als universele taal voor de
humanisten onschatbare voordelen heeft opgeleverd, toch treft het steeds opnieuw
hoeveel frisser en directer dan zo'n hele collectie Latijnse epistels de sporadische
brieven in de landstaal klinken. Maar het was nu eenmaal ‘ton’ zich in een beter of
slechter Latijn uit te drukken, ook onder landgenoten. Wie deze kunst niet verstond,
verontschuldigt er zich over. Zo zou b.v. de musicus Sixtus Dietrich aan Simon
Grynaeus iets over een recent werk willen vragen, ‘aber ich scham mich sollchen
hochgelertten herren zů schreyben, vor ab, so ich teutsch schreyb’. Wil Bonifacius
het dus voor hem doen? (p. 388). In een vroegere brief, ook in het Zwitser-Duits,
had hij Bonifacius verzocht hem in het Latijn te antwoorden ‘domit ich ewer
elegantissimas literas zů tausent mal küsz vnd wider küsz’ (p. 294). Levendig en
gezellig zijn deze brieven van Dietrich anders, ofschoon
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het verre nageslacht ze vermoedelijk meer waardeert dan zijn geleerde tijdgenoten
het deden. Een uitstekende briefschrijfster is ook Amalie Rechburger, de
schoonzuster van Margarethe Rechberger-Amerbach. Goed is de brief, die zij na
de dood van Basilius aan Bonifacius schrijft, op 12 April 1535; daar spreekt warmte
uit en er wordt geen woord te veel in gezegd. Vermakelijk en alleraardigst uitgedrukt
heet het in een andere brief over een kennis ‘ist zů zürich gestorben, hatt III frowen
verschlissen, aber die fierd lebt noch’ (p. 175).
Niet altijd is het typische Zwitsers voor een buitenlander gemakkelijk te begrijpen
en meer dan eens had Dr. Hartmann ons gerust wat meer woordverklaringen mogen
geven. Enkele keren zal men opmerken, dat deze pseudoclassici, wanneer het er
nauwkeurig op aankomt, hun eigen Latijn toch niet volkomen schijnen te vertrouwen
en even in de moedertaal overgaan. Zo doet Ludwig Ber in zijn brief aan Bonifacius
van 26 Juli 1536, als hij wil bespreken, hoe het gouden horloge, hem door Erasmus
gelegateerd, in zijn handen moet komen. Johannes Sphyractes, die vlug - ‘ylents
ylents’ - een slot aan zijn brief moet maken, springt in het Duits over (p. 128).
De publicatie dezer brieven in hun gehele verband stelde Hartmann in staat soms
correcties op dateringen of namen in de uitgave van Erasmus' epistolae aan te
brengen (zie b.v. p. 276, 323, 327-'8, 332, 362, 372). De Allens zelf zouden de
eersten zijn geweest zich over dergelijke correcties op hun standaardwerk te
verheugen. Het doet goed in het Vorwort Mrs. H.M. Allen, overleden in September
1952, herdacht te vinden. Het Opus epistolarum Erasmi is voor Hartmann een
‘unersetzlicher Ratgeber’ geweest, ‘das ihm so oft eine rettende Auskunft erteilt und
stetsfort als Vorbild und Mahner gewirkt hat’ en waarvan hij met dit deel afscheid
moet nemen (p. VII).
Tot slot een opmerking. In een brief aan Zasius van c. 25 Aug. 1535 schrijft
Bonifacius: ‘Bello captam Goletta<m> et Tunisi <um> [captis] non ignoras puto,
quando ea de re scheda nuper Augustę impressa est’. Hartmann voegt hieraan de
noot toe: ‘Ich kann sie nicht identifizieren’. Een gedrukt relaas over deze overwinning,
te Augsburg verschenen, kan ik ook niet met de vinger aanwijzen. Maar wel vraag
ik me af, of hiermee niet bedoeld zal zijn een der beide Duitse uitgaven, zonder
naam van plaats of drukker verschenen, waarvan het misschien in Bazelse
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kringen bekend was, dat een ervan, of alle twee, te Augsburg gedrukt waren. Ze
1)
worden vermeld door Voigt, samen met een Neurenbergse druk van 13 Aug. 1535 .
Het wapenfeit heeft ook in de Nederlanden weerklank gevonden. Te Amsterdam
verscheen een Nederlandse uitgave met het verslag ervan, terwijl Franse edities,
onderling verschillend, in Brugge en Antwerpen zijn uitgegeven (zie NK. 1268, 3301
en 3302).
Weer is de kennismaking met een nieuw deel dezer brieven, een model uitgave,
2)
een groot genoegen geweest en verlangend zien we volgende delen tegemoet .
's-Gravenhage, Jan. 1954.
M.E. KRONENBERG.

1)

2)

G. Voigt, Die Geschichtschreibung über den Zug Karl's V. gegen Tunis (1535) in Abhandlungen
der philolog.-histor. Classe der Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. VI (Leipz. 1872), No.
II, S. 63 (223). De titels luiden: 1) Keyserlicher Maiestat eroberung des Königreychs Tunisi,
etc. Nürnb. XIII. Aug. 1535; 2) Newe zeitung, von der Rom. Kais. Maiestat... zug vnd eroberung
des Kunigreichs Thunis, etc. 1535, en 3) Röm. Kays. Maj. Christenlichste Kriegsrüstung wider
die Unglaubigen, etc. 24 Juli 1535.
Twee drukfouten merkte ik nog op. P. 63, noot 1, r. 1. Nr. 2606, 21 te verbeteren in... Nr.
2606, 51. Op p. 362, r. 3 in plaats van Nr. 3055 te lezen Nr. 3054.
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Meer drukken van Magnus vanden Merberghe van Oesterhout
(Niclaes van Oldenborch)
Reeds onmiddellijk na het verschijnen van mijn opstel over Magnus vanden
1)
Merberghe was Mr. de la Fontaine Verwey zo vriendelijk mij te wijzen op drie
uitgaven van deze drukker, die genoemd worden in Wieder's Schriftuurlijke liedekens
('s-Grav. 1910). Met dankbare gevoelens publiceer ik hier de nieuwe gegevens. Wel
heb ik nog enige tijd gewacht, in de hoop ook van andere zijden mogelijke
aanvullingen te verwerven, maar nu deze zijn uitgebleven, gaat de publicatie in zee.
Het ene der drie uitgaven, bij Wieder - en met vindplaats - vermeld, bleek no. 4
van mijn lijst te zijn. Het werk is door hem opgenomen wegens het voorkomen van
een lied (volgens het onderschrift van Erasmus Alberus), onder no. XXXIII (op p.
136).
De beide andere, mij geheel onbekend, zijn door Wieder op p. 135-136 als nos.
XXXI en XXXII vermeld. Het tweetal was samengebonden en indertijd aanwezig in
de bibliotheek Van Havre. Bij onderzoek bleek, dat dit ex. Van Havre via een
tussenverblijf in de bibliotheek Scheurleer thans in de Koninklijke Bibliotheek beland
is.
Hoewel geen der drie drukken me nieuwe inzichten heeft opgeleverd, wat
technische uitvoering betreft, is er toch alle reden hun beschrijving als vervolg op
mijn vorig opstel te geven. Eerst dus de reeds genoemde:
4. Dit is een seer schoon Christelijcke onderwijsinghe vanden Doopsel, teghen
die Wederdoopers, Papisten en alle valsche seckten. ‘Ghedruckt by my Magnus
vanden Merberghe van Oesterhout’. (vóór 1555?).
o

8

8 . 16 bll., A-B , goth., 30 rr., rekl.
Typen a, b, c en d van 1. Op de titel hsn., Laatste Oordeel, 50 × 62 mm.
Op bl. 2a init. H, voorstellend Elia met de vurige wagen; op 13b init. M,

1)

Zie dit tijdschrift XXXI. 105-112.
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Mattheus en de engel; op 15a init. O als in 9 op 4b en in 10 op 146b. Op
bl. 13a randje, stuk boog, als in 9 op 8b; op 16a randje als in 1 op 4b
(afgeb. in dit tijdschrift XXXI, naast p. 108). Dit laatste randje is gaver dan
daar, dus vermoedelijk vóór 1555 gedrukt.
Vermeld Cat. della Faille 417; Tijdschr. v. Boek- en Bibl. wezen II. 144;
F.C. Wieder, De schriftuurlijke liedekens ('s-Grav. 1900), 136. XXXIII.
Amsterdam Doopsgez. Bibl.
Op bll. 15a-16a: ... een Christelick Liedeken, op de voyse, Een amoreus
fiere ghelaet. Het begint: O Broeders wilt v verblijden || In desen quaden
tijt... en is ondertekend: Erasmus Alberus, en dus blijkbaar de vertaling
uit het Duits van een zijner godsdienstige liederen.
9. Een suyuerlijck ende schriftuerlijck Boecxken van drie schriftuerlijcke Liedekens
ende drie schriftuerlijcke Refereynen. ‘Ghedruckt by my Magnus vanden Merberghe’.
1556.
o

8

8 . 8 bll., A , goth., 31 rr., rekl.
Typen a, b, c, d en e van 1. Enige initialen, o.a. op 4a O, Opheus met lier
en twee dieren; op 4b O als in 4 op 15a en in 10 op 146b; op 6a O als in
1 op fol. lxiij (zie ald. voor verdere voorbeelden). Op titel randje als op
titel van NK. 1787 (Refutacie vant Salve regina, ongetekend, maar zeker
van Niclaes van Oldenborch); op 8b randje, stuk boog, als in 4 op 13a.
's-Gravenhage KB. (ex. Van Havre-Scheurleer).
Vermeld Wieder, a.w., 136. XXXII.
10. Veelderhande Liedekens gemaeckt wt den ouden ende nieuwen Testamente.
‘Ghedruckt by Magnus vanden Merberghe van Osterhout’. 1556.
o

8

8

8 . 200 bll., A-Z Aa-Bb , goth., 37 rr., rekl.
Typen a, b, c, d en e als in 1. Vele init., o.a. op 2a H als in 4 op 2a; op
146b O als in 4 op 15a en in 9 op 4b; op 185a en 191b V als in 1 op 5a
(afgeb. in dit tijdschrift XXXI, naast p. 108). Op 200b drukkersmerk met
1)
het Keulse wapen als in 3 op bl. 176b .
's-Gravenhage KB. (ex. Van Havre-Scheurleer).
Vermeld Wieder, a.w., 135. XXXI.
Bieden deze drukken technisch dan al geen nieuwe gezichtspunten, wat hun inhoud,
van zuiver hervormden huize, betreft passen ze volkomen in het kader der uitgaven
van Niclaes van Oldenborch, alias Magnus vanden Merberghe. Voor nieuwe vondsten
houd ik mij nog steeds warm aanbevolen.
's-Gravenhage, Maart 1953.
M.E. KRONENBERG.

1)

In mijn eerste opstel moet aan de beschrijving van 3 worden toegevoegd (dus in dl.
XXXI op p. 109): Op 176a hsn., Christus overwint de dood met opschriften, in hsn.,
links: O doot ick || sal v doot zȳ || Osee. xiij. || en rechts: O helle ic sal || uwē beet zijn
|| Op 176b drukkersmerk met het Keulse wapen, gelijk de beschrijving in dl. XXXI op
p. 106.
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Varia
Een vermeend unicum in de veiling bij Beijers van 28-29 mei 1953
In de catalogus, getiteld Book Auction Sale. Some interesting and valuable collections
(Utrecht, J.L. Beijers, 28-29 May 1953), vindt men onder no. 27 een exemplaar van
Ger. Listrius, Carmen in malas et venenosas linguas, etc. (Deventer, Jac. de Breda,
c. 1517). 14 leaves. 4to, met de toevoeging ‘Extremely rare, probably an unicum’.
Dan wordt er verder verteld, dat Nijhoff-Kronenberg 3404 dezelfde editie beschrijven,
doch slechts met 12 bladen en ‘Our copy forms an enlarged variant, 2 leaves (A III
and A IV, composed in a Roman type) being inserted in the printing matter’.
Van de aanvang af heb ik sceptisch gestaan tegenover deze sensationele
mededeling. Het feit, dat Jac. de Breda bij mijn weten nooit een latijnse type heeft
gebruikt, wekte dadelijk mijn wantrouwen op. Ondertussen was het verheugend van
de heer Gumbert te mogen vernemen, dat de Deventer Athenaeum-bibliotheek het
boekje gekocht heeft. Want ook als het geen unicum zou blijken te zijn, maar slechts
een doodgewoon exemplaar, identiek met ons no. 3404, dan nog is de aanwinst
van dit vrij zeldzame boek - er zijn twee andere exemplaren bekend - een gelukwens
voor de Deventer bibliotheek waard. Zowel door zijn inhoud als door zijn afkomst
hoort het in Overijsel thuis.
Zonder grote verwachtingen en toch met enige spanning heb ik het boekje, mij
op de Koninklijke Bibliotheek vanuit Deventer geleend, geopend en onderzocht.
Onmiddellijk bleek me, dat de twee bewuste bladen geenszins homogeen met de
rest zijn. Had degeen, die de bewering omtrent het unicum uitgesproken heeft, de
moeite genomen de Latijnse verzen te lezen, hij zou zelf ontdekt hebben, dat de
twee gedeelten niet bijeen horen en de inlas niet van Listrius, doch veeleer van een
zijner bestrijders moet stammen.
Reeds lang ben ik vertrouwd, haast zou ik zeggen bevriend, met Listrius, de
Zwolse rector, die ervan is beschuldigd - ten onrechte naar mijn overtuiging - een
vergiftiging van Murmellius te hebben geprovoceerd. In mijn opstel Heeft Listrius
1)
schuld aan de dood van Murmellius? heb ik deze cause célèbre van 1517 uitvoerig
besproken. Hierin gaf ik onder meer enige citaten uit het gedicht van Herm. Buschius,
In acerbum Ioannis Murmellii Ruremundensis obitum funebre lessum sive epicedion.
Zo de versregels met de kwaadaardige toespeling op de vergiftiging:
Ergo Murmelli fugeres quum tela latronum,
Vina magis fuerant(ah) fugienda tibi
Quae tibi, vir simplex scelerisque ignare sinistri,
Hospitis in specie miscuit hostis atrox

Ze bleken eveneens voor te komen in de bewuste inlas, op bl. 3a rr.

1)

In Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk. IX ('s-Grav. 1930), 177-214.
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2-5. Met dat al zag ik onmiddellijk, dat de bladen niet stammen uit de Nederlandse
druk van Buschius' gedicht, op 3 Febr. 1518 te Alkmaar gedrukt en in onze Ned.
1)
Bibliographie onder no. 2584 geschreven . Daàr een gothische type en slechts 24
regels op een bladzijde, hièr een latijnse letter en 29 regels.
Uit de reeds niet meer jonge, doch zeer goede studie van H.J. Liessem, Hermann
2)
van dem Busche, Sein Leben und seine Schriften , putte ik het vermoeden, dat de
twee bladen wel zouden behoren tot diens no. XLIV. I, de editio princeps van
Buschius' gedicht, gedrukt bij Euch. Cervicornus te Keulen op 3 Nov. 1517. Daarvan
berust o.a. een exemplaar in de Bazelse Univ. bibliotheek. Ik zond er fotocopieën
heen en dank zij de welwillende inlichtingen van deze bibliotheek ontvangen vernam
ik, dat mijn vermoeden juist was.
Als unicum is dus het ex. Beijers voor goed onttroond. Maar desalniettemin heeft
de Deventer Athenaeum-Bibliotheek er een verstandige koop mee gedaan.
Tot slot de vraag, welke de motieven kunnen zijn geweest de bladen met het
fragment van Buschius' gedicht in het werk van Listrius te laten naaien. Ik zie twee
mogelijke beweegredenen. Of wel de eigenaar was een fel tegenstander van Listrius
en voegde met een zeker genoegen bij diens bezadigde apologie de insinuerende
verzen van Buschius. Of wel hij was een rustig en critisch man, die, gedachtig aan
de spreuk audi et alteram partem, beide meningen naast elkaar wenste te plaatsen.
's-Gravenhage, Sept. 1953.
M.E. KRONENBERG.

1)
2)

Het gedicht is hier te lande nog in Juli 1540 herdrukt door Harm. Borculous te Utrecht, na een
werk van Eucherius (NK. 2986).
Verschenen in Programm des Kais. Wilhelm-Gymnasiums zu Köln, 1884-1889 en 1904-1908.
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Een voorstel tot adoptie: Erasmus' Epistola Iocosa de utendo aula
Er bestaat een geschriftje van Erasmus waaromtrent men wel niet kan beweren dat
het geheel aan de aandacht van de bibliografen ontsnapt is maar dat men toch wel
een beetje links heeft laten liggen. Deze nonchalante behandeling heeft het misschien
aan zijn onduidelijke herkomst en aan zijn Proteus-achtige eigenschappen te danken.
Het werkje duikt namelijk nu eens in die, dan weer in gene vorm op. Ik doel hier op
de satyrisch getinte verhandeling die vooral in Nederland in de 17e en 18e eeuw
vrij vaak herdrukt is, bijna steeds in samenhang met ander werk, onder titels als:
Het vermomde hoofsche leven en: De vermomde hofjonker. In de meeste gevallen
gaat het om Nederlandse vertalingen, hetzij in proza, hetzij berijmd. Deze uitgaven
zullen we straks nader bezien, voorlopig kunnen we volstaan met de wetenschap
dat deze satyre op het hofleven pas in de loop van de 17e eeuw een min of meer
zelfstandige vorm heeft gekregen. In welke gestalte verschool het geschriftje zich
voordien in de werken van Erasmus?
1)
Het is terug te vinden als brief, opgenomen in de Bazelse uitgave van 1538 en
in latere edities, de Leidse Opera Omnia van 1703-1706 niet uitgezonderd. De brief
draagt als opschrift: ‘Er. cuidam S.’ en begint aldus: ‘Scribis te nolentem ac
reluctantem, voluntate parentum rapi, protrudique in aulam principis. Quando igitur
necessitas vinci non potest, superest ut commode utendo perficias, ut aliquando te
isthinc explices quam minimo malo.’ Dan volgt een reeks raadgevingen die even
nuttig als cynisch zijn en de brief, die in de Leidse uitgave bijna anderhalve kolom
beslaat, eindigt: ‘Haec arbitror esse satis pro primis elementis: posthac, ubi te
profecisse video, abstrusiora quaedam impertiam. Vale.’ Ondanks deze belofte aan
het slot moet men vaststellen

1)

o

Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, 2 .
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dat een vervolg op deze Macchiavellistische leergang achterwege gebleven is.
Wie, geïntrigeerd door de pikante inhoud van de brief, iets meer over die
geheimzinnige S. en over de achtergronden van het schrijven te weten wil komen
en zich daartoe wendt tot Allen's rijk gedocumenteerde uitgave van Erasmus'
correspondentie, ziet zich teleurgesteld: de brief is daar niet te vinden. Aan alle
speculaties over Allen's motieven voor het weglaten van dit stuk kwam een einde
1)
toen ik het aantrof in De conscribendis epistolis . Het ging dus niet om een werkelijke
brief, maar om een gefingeerde, om een schrijfvoorbeeld. De oudste ons bekende
2)
uitgave van dit werk is die welke in 1521 te Cambridge bij J. Siberch verscheen .
Kort daarna vestigde Erasmus zelf de aandacht op dit weinig in het oog lopende
stukje. Hoogstwaarschijnlijk op 21 Februari 1523 schreef hij een brief aan Herman
3)
Lethmaat (c. 1492-1555) , een jonge geestelijke die afkomstig was uit Gouda, waarin
hij naar de ‘brief’ aan S. verwees. Lethmaat was op voorspraak van Erasmus aan
het hof van Karel V gekomen en had zijn begunstiger om advies gevraagd omtrent
4)
de houding die hij in zijn nieuwe omgeving moest aannemen . Na eerst over andere
zaken gesproken te hebben zegt Erasmus: ‘Non est opus tibi consilio meo. Omnino
paranda est fortuna et auctoritas, que hominem vindicet a contemptu, ut nunc sunt
tempora. Scripsimus epistolam iocosam de utendo aula, sed quae seria ducat: ea
est in libello de ratione componendi epistolas.’ Hij gaat dan verder met practische,
ernstig bedoelde raadgevingen, doch in bewoordingen die soms opvallend dicht die
van de schertsbrief benaderen.
In 1540 bereikt de ‘epistola iocosa’ een nieuwe phase in haar ontwikkeling tot min
of meer autonoom Erasmianum. Ze maakt dan deel uit van:
Des. Erasmi Rot. Apophthegmatum Libri Octo.... Accessit

1)
2)
3)

4)

In Opp omnia L B III, ii kol. 1887/9.
Vander Haeghen, Bibl. Erasmiana, I, 54.
Allen, ep. 1345. De echtheid van de brief is destijds door J. Prinsen (Collectanea Ger.
Geldenhauer, Amst., 1901, p. 148. n. 2) in twijfel getrokken. In de Stadsbibliotheek te Gouda
bevindt zich echter een autograaf hs (959). Verdere argumenten voor de authenticiteit
benevens een Nederl. vert. in: L.A. Kesper, Een vervalschte brief van Erasmus? Nederl.
Spect. 20 Aug. 1904, p. 277/9.
Allen, ep. 320; Gent, 12 Nov. <1522>. V.r. 44 vv. Na ontvangst van Erasmus' brief wendde
Lethmaat zich opnieuw tot hem, thans om advies over het al dan niet aannemen van
geschenken. V. Allen, ep. 1350, 18 Mrt. <1523>.
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Eiusdem Epistola, quae continet quomodo ei qui in Principum aula viuere
o

1)

decreuerit, vita componenda sit.... Antv., Ioan. Steelsius, 1540. 8 .

De ep. ioc. zit hier tussen het laatste genummerde blad en de index. In een andere
Antwerpse uitgave van de Apophthegmata, die in 1543 bij Loeus verscheen, is de
ep. ioc. op overeenkomstige wijze opgenomen.
De eerstvolgende vindplaats is een collectie van allerlei werkjes over het hofleven:
Avlica Vita et opposita huic Vita Privata: A Diversis autoribus luculenter
descripta, &... collecta,... Ab Henrico Petreo Herdesiano.... Secunda editio.
o

2)

Francoforti ad Moenum, 1578. 8 .
o

o

Men vindt de ep. ioc. op ff 102 v -105 v ; de oorspronkelijk normaal doorlopende
tekst is hier verdeeld in 33 genummerde voorschriften. Vooraf gaan Erasmus'
vertaling van Lucianus' sombere visie op een soortgelijk probleem: Περὶ τῶν ἐπὶ
o

o

μισθῷ συνόντων, hier De vita aulica geheten (fol. 76 v - 101 r ) en door een fragment
o

o

uit de Laus Stultitiae (fol. 101 v -102 r : Quid de proceribus aulicis commemorem....
non opes tantum ostentent.) Verder bevat de bundel onder meer De miseriis curialium
van Aeneas Sylvius, von Hutten's Dialogus de vita aulica, een fragment uit De
incertitudine & vanitate scientiarum van Agrippa van Nettesheim en tal van
fragmenten en citaten uit klassieke en moderne auteurs: men vindt er stukken uit
Polybius en Lucretius zo goed als uit Philippe de Comines, Castiglione, Beroaldus
en Johann Fischart. Wie een studie wil maken van de geschiedenis van dit
literair-wijsgerige thema treft dus in deze collectie meteen al het een en ander bij
elkaar. Het toeval wil dat van onze Reinaert, die men natuurlijk ook vanuit deze
gezichtshoek kan beschouwen, een jaar later, eveneens te Frankfort, een Latijnse
vertaling verscheen:
Speculum vitae aulice. De Admirabili Fallacia et Astutia Vulpeculae
Reinikes libri Quatuor.... Francof., Nic. Bassaeus, 1579.
Maar, zoals gezegd, de ep. ioc. begon haar carrière als Erasmia-

1)
2)

Niet bij Vander Haeghen; NK 2853; W. de Vreese, Bibl. Erasm. Rotterdamensis, p. 77.
Zie Bibl. Belg., 2me série, t. X, E 763. Ex. in KB Brussel, fonds van Hulthem. De eerste
editie heb ik niet in handen gehad, maar uit de inhoudsopgave van de tweede ed. valt
op te maken dat de ep. ioc. reeds in de eerste voorkwam.
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num pas goed in de 17e eeuw. Voor het gemak voorzien we de - waar mogelijk
bekorte - titels van letters.
1)
Volgens de Mémoires van Paquot was Dirk Pietersz. Pers (c. 1580-1662) de
vertaler van een aantal klassieke werkjes die hij zelf in 1637 te Amsterdam uitgaf:

a Epictetus Handboeckjen, Cebes Tafereel, Isocrates Vermaninghe aen
Demonicum, en Plutarchus van de Opvoedinghe der Kinderen.
Amsterdam, D. Pers, 1637.
2)

Geerebaert vermeldt deze uitgave , maar heeft haar niet gezien; in ons land schijnt
er in ieder geval geen ex. van te bestaan. Paquot beschrijft het boekje echter vrij
nauwkeurig en hij signaleert de ep. ioc. op een wijze die weinig grond voor twijfel
3)
laat: ‘.... enfin la vie des Courtisans traduite d'Erasme’. Boas meent dat de
beschrijving bij Paquot volstrekt niet het vermoeden wettigt dat Pers, behalve de
uitgever, ook de vertaler van de collectie was. Ik zou dit willen bestrijden: de titel
komt voor in een lijst van werken door Pers. Dat Pers, een literator van het tweede
plan, de vertaler zou zijn is, gezien in het licht van de van hem bekende werken en
vertalingen, zeer plausibel.
Volgens Geerebaert zijn de twee nu volgende uitgaven herdrukken van a. Zolang
a onvindbaar blijft valt dit natuurlijk niet te bewijzen. Aannemelijk is het wel, want b
en c bieden dezelfde combinatie van afzonderlijke werkjes, zij het met een
toevoeging; de titels komen vrijwel overeen. Wanneer we werkelijk van herdrukken
kunnen spreken behoeven we meteen niet langer in het duister te tasten omtrent
de vertaler van de ep. ioc. in b, c, en d.

b Handt-Boecxken van Epictetus. Cebes Tafereel. Isocratis Vermaninghe
aen Demonicum, en Plvtarchvs Van de Op-voedinghe der Kinderen. Als
oock mede 'tMergh Vande Nederlantsche Spreeckwoorden: Waer in H.L.
Spiegels By-spraacks Almanack.... Amsterdam, Ioost Hartgers, z.j. 3 dln.
o 4)
in 1 bd. 12 .
Het Mergh bestaat uit twee stukken, het eerste ongepagineerd, het tweede
gepagineerd, beide met een afzonderlijk titelblad met het jaartal 1644, dat we dus
wel mogen aanhouden voor de gehele

1)
2)
3)
4)

Louv., 1768, t. sec., p. 305/5.
A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte Nederl. vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche
schrijvers. Gent, 1924, XVIII, 2, p. 21/2.
M. Boas, Nederl. vert. der Moralia van Plutarchus, III. Het Boek, V, p. 233. Idem, De Nederl.
Cebes-literatuur. Het Boek, VII, p. 17. Vgl. ook A.J. van der Aa, Biogr. woordenb., s.v. Pers.
Exx. U.B. A'dam en K.B. Cat. vert. Waller, 520. Zie: Boas, Nederl. vert. der Mor. v.
Plut., p. 232. Niet bij Vander Haeghen.
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bundel. Het eerste stuk bevat het eerste deel van het Mergh, het tweede de delen
II en III. Vóór de titelpagina van het eerste deel van het Mergh treft men een
Nederlandse proza-vertaling van de ep. ioc. aan, die, evenals de gehele bundel, in
gothische letters gedrukt is. Het bovenschrift luidt: Het vermomde Hoofsche Leven.
Beschreven van D. Erasmus van Rotterdam. Hoe yemandt die voor hem ghenomen
heeft, in 't Hof te verkeeren, zijn leven sal aenstellen.

c Handt-Boecxken van Epictetus, enz. als b. Amsterdam, Jacobus van
o 1)
den Bergh, 1660. 3 dln. in 1 bd. 12 .
Ook hier heeft het Mergh twee afzonderlijke titelbladen en gaat de ep. ioc. er aan
vooraf. Bovenschrift en vertaling komen overeen met die in b. Ook hier een gothische
letter. De spelling wijkt enigszins af.

d Des. Erasmus, Colloquia familiaria, dat is Gemeensame t'Samenspraken
o
enz. Utrecht, Gysbert van Zyll, 1664. 8 .
o

o

De ep. ioc. bevindt zich hier in het voorwerk (X v -XI v ). De Nederlandse vertaling
en het bovenschrift komen overeen met die in b en c, de spelling wijkt af zowel van
b als van c. Het gehele boek is uit een romein gezet.

e De Vermomde Hofjonker Getrokken uit de schriften van Desiderius
Erasmus. En berijmt door P. Rabus. Aulae gloria lubrica. (Hsn.) Tot
Rotterdam, Gedrukt by Florens van Aller, Boekverkooper, voor aen op 't
o
2)
West-Nieuwland, by de groote Mart. 1679. 8 . 7 + [1] blz.
We hebben dit werkje iets uitvoeriger beschreven omdat we hier voor het eerst met
een afzonderlijk boekje te maken hebben. Uit zijn voorrede, getiteld ‘Aan de gene
die my liefst is’ (p. 2) moet blijken dat deze vertaling in Nederlandse verzen voor
Petrus Rabus maar een peuleschilletje was geweest: ‘Indien gy geen langer
zwarigheid vind in mijn gift te aenvaarden, als ik gehad hebbe in het rijmen, gy zult
maar een uur werk hebben want nauwelijks heeft het my zoo veel tijd gekost. Mijn
jeugd lang genoeg in een stoffe van meerder gewichte gearbeit hebbende, moest
wat verandering genieten....’ De opdracht is ondertekend: ‘Uit ons boekvertrek, den
20 van Oostmaand, 1679’. De berijming, uiteraard nogal vrij, is niet onvermakelijk.
Rabus deelt aan het slot mee dat hij graag nog wat doorgeborduurd had op dit
thema,

1)
2)

Ex. KB, Amst. U.B.; Cat. verz. Waller 521.; Boas, art. cit. p. 232. Niet bij Vander
Haeghen.
Niet bij Vander Haeghen.
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Maar 't wijl de letterheld aan ons niet meerder gaf,
Schey ik van deze stof, en breek mijn rymen af.
Uit
In het ex. dat de Gemeente Bibliotheek te Rotterdam van deze uitgave bezit zijn
met inkt veranderingen aangebracht die er op wijzen dat het door Rabus of door de
drukker gebruikt is toen deze berijming, met een aantal lichte wijzigingen, later
opgenomen werd in Rabus' vertalingen van de Colloquia. De korte titel van deze
uitgave luidt:

f Samenspraken van Des. Erasmus... Vertaalt... door Pieter Rabus. Hier
voor gaat, De vermomde Hofjonker, uit Erasmus Schriften berijmt....
o
Rotterdam, Joannes Borstius, 1684. 8 .
De Hofjonker vindt men op blz. 13-16.

g Samenspraken van Des. Erasmus... vertaald van Pieter Rabus. Voor
af gaat de Vermomde Hof-Jonker, uit Erasmus schriften voorhenen
o1)
berymd.... Amsterdam, Gerardus Borstius, 1697. 8 .
De berijming, die enkele geringe afwijkingen t.o.v. e vertoont, staat op blz. 7-10.
Een andere berijming dan die van e, f en g vindt men in een vertaling in verzen
van De civilitate morum puerilium:

h D. Erasmus van Rotterdam, Van de Borgerlyke Wellevendheid Der
Kinderlyke Zeden. Tweeden Druk. Vermeerderd met zyn Vermomde
Hoofsche Leven berymt door Michiel Komans. Rotterdam, Barent Bos,
o 2)
1695. 8 .
Komans' vertaling is gedrukt op blz. 45-48 en draagt het bovenschrift: ‘Het Vermomde
Hoofsche Leeven Beschreeven door Desideer Erasmus Van Rotterdam.’

i De Hoofsche Welleventheid. En Loffelyke Welgemaniertheid... Hier is
agter bygevoegt een Brief hoe men zig ten Hove moet dragen, Door
Erasmus van Rotterdam. Nooit te vooren zo gedrukt. Amsterdam, Jacob
o3)
Graal, 1733. 8 .
Deze verhandeling over de wellevendheid kan niet meer beschouwd worden als
een bewerking van Erasmus' De civilitate. De Nederlandse proza-vertaling van de
ep. ioc. staat op blz. 248-255: ‘Brief van Erasmus, Geschreven aan een persoon
die tegens zyn dank zig ten Hove moest begeven.’ Ze is niet identiek

1)
2)
3)

Cat. verz. Waller 525.
Bibl. Erasm. Rotterd., 147/8.
Cat. verz. Waller 1841.
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met die van b, c en d en begint met een aperte fout: de beginregel wordt door de
onbekende vertaler aldus weergegeven: Gy schryft, dat gy tegens uw eygen zin,
en in weerwil van uwe Ouders, getrokken en gedrongen werd om u na 't Hof van
een Vorst te begeven.
Van deze Hoofsche Welleventheid bestaan een tweede en derde druk, resp. van
1737 en 1747, waarin de prozavertaling van de ep. ioc. met zeer geringe wijzigingen
voorkomt. (k-l)
Tenslotte komen we de ep. ioc. nog eens tegen als autonoom Erasmianum:

m Aanmerkingen Van Den Grooten Erasmus Tegens 'T Hof, En Zyn Raad
In 'T Hof-Leeven; Met Nederduitsche Vaarzen Opgeheldert, onder de
o
Zinspreuk: Quod potes, id tentes. 's-Gravenhage, J. De Cros, 1759. 8 .
1)
15 + [1] blz. .
In dit boekje zijn de pagina's verdeeld in twee kolommen. Rechts bevindt zich de
proza-tekst die, afgezien van de spelling, vrijwel identiek is met die van i, k en l; de
- weer onbekende - bewerker heeft er een aantal veranderingen in aangebracht die
weinig ter zake doen. In de linkerkolom bevindt zich een zeer losse berijmde
paraphrase, bestaande uit veertig genummerde strofen, ieder van vier verzen. De
dichter heeft er zich blijkbaar op toegelegd, de oude ep. ioc. in een nieuw kleed te
steken:
Een schip, dat vlaggen strykt, vind bystand op de baaren.
Daar anders 's Prinsen Jacht met recht voor by zou vaaren,
Bied het een Vissers pink in nood nog hulp op 't droog.

Men kan deze regels aardig vinden of niet, met de letter of de geest van het origineel
hebben ze in ieder geval niets uitstaande. Hoewel van directe politieke toespelingen
geen sprake is zou men toch in de verleiding kunnen komen om naar een verband
te zoeken tussen de publicatie van dit pamflet-achtige geschriftje en de onzekere
positie van het Oranjehuis in deze dagen. Men denke aan de strubbelingen kort
voor en na de dood van de Gouvernante, Prinses Anna, op 12 Januari van hetzelfde
jaar 1759.
Tenslotte nog iets over de betekenis van onze epistola iocosa. Mogen we aan dit
raillerende geschriftje meer waarde toekennen dan die van een bibliografisch
curiosum?

1)

Niet bij Vander Haeghen.
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Dat Erasmus heel weinig voelde voor een bestaan van comfortabele dienstbaarheid
is ons genoegzaam bekend. Ook zijn benoeming tot raadsheer van de jonge Karel
V heeft hem niet duurzaam aan het hof kunnen binden. Erasmus heeft zijn afkeer
1)
van de ‘splendida miseria et personata felicitas’ , die misschien des te sterker was
omdat het zovele jaren geduurd had, voordat hij zich een vrij man kon voelen,
herhaalde malen geuit. Soms terloops, zoals passim in zijn brieven; soms in meer
principiële zin, zoals b.v. door zijn keuze van Lucianus' zwartgallige aanval op het
2)
hofleven en in zijn Enchiridion militis Christiani, waar hij in een korte passage de
zaak al even negatief stelt als Lucianus. Enigszins anders is de toon van de brief
aan Lethmaat. Dit is niet te verwonderen, want Erasmus moet hier tenslotte advies
geven aan iemand die door zijn bemiddeling een plaats aan het hof veroverd had.
Hij kon dus met goed fatsoen niet veel verder gaan dan - met de tong in de wang naar de schertsbrief verwijzen. Dat Erasmus in de epistola iocosa zelf op het stuk
van wrang cynisme de volle maat durft te geven is evenmin verwonderlijk. Het gaat
hier tenslotte om een letteroefening waarbij het thema zo krachtig mogelijk uitgewerkt
moest worden. Ten aanzien van Erasmus' werkelijke overtuiging mag men aan zo'n
schoolvoorbeeld niet al te veel consequenties verbinden, zou men zeggen.
Hiermee zou inderdaad het laatste woord over deze zaak gesproken zijn, ware
het niet dat Erasmus, tien jaar voordat De conscribendis epistolis, met daarin de
ep. ioc., verscheen, een brief verzond waarin dezelfde waarheden in een mogelijk
nog ongegeneerder naaktheid prijken; en ditmaal gold het geen hypothetische
situatie. De Italiaan Andreas Ammonius had zijn landgenoot Petrus Carmilianus
weten te verdringen als Latijns secretaris van Hendrik VIII en had Erasmus om raad
gevraagd. En zonder een spoor van de matiging die de brief aan Lethmaat toch nog
kenmerkte schrijft Erasmus:
‘Om te beginnen: vertoon je steeds met een stalen gezicht en geef onder geen
omstandigheden blijk van gegeneerdheid. Vervolgens: bemoei je met alles en
iedereen. Gebruik je ellebogen waar het maar mogelijk is. Bemin niemand en haat
niemand vanuit je diepste gevoelens, maar weeg alles af naar je voordeel. Richt je
hele leven in met dat ene doel voor ogen. Geef niets

1)
2)

Allen, ep. 855, r 26 vv.
LB V, 23 E.
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cadeau, tenzij je je gave met winst terug denkt te krijgen; geef iedereen in alles
gelijk. Maar - dat zijn raadgevingen voor algemeen gebruik, zal je zeggen. Goed,
als je het wenst, luister dan naar een advies dat speciaal op jouw geval slaat, maar
stil, ik fluister het aan je oor. Je kent la jalousie des Anglais; exploiteer die zoveel
mogelijk. Zit op twee stoelen tegelijk. Bewerk een aantal hovelingen die tot
verschillende cliques behoren zodanig dat ze naar je gunsten gaan dingen. Doe zo
nu en dan alsof je wilt vertrekken en tref daartoe voorbereidingen. Vertoon een brief
waarin je onder grote beloften naar elders wordt geroepen; onttrek je van tijd tot tijd
aan het hofleven; doordat men je dan mist zal je aanwezigheid des te meer op prijs
1)
gesteld worden ’.
Op zichzelf lijkt het al geen gewaagde veronderstelling dat Erasmus aan deze
brief en aan deze situatie dacht toen hij zijn epistola iocosa schreef. Wie de moeite
neemt om deze laatste er op na te lezen zal getroffen worden door de overeenkomst
in toon en bewoordingen.
We kunnen echter een nog nauwere band leggen tussen de twee geschriften. De
conscribendis epistolis verscheen, zoals gezegd, voor het eerst in 1521 bij J. Siberch
te Cambridge. In werkelijkheid had het boekje toen al een lange historie achter de
2)
rug, die Allen samengevat heeft in zijn inleiding tot een brief aan Robert Fisher die
geplaatst moet worden in Maart 1498. Deze brief was bedoeld als praefatio voor
een uitgave van De conscribendis epistolis die Erasmus toen reeds in de zin had.
Het kwam echter niet zo ver en pas 23 jaar later werd het boekje, met de oude
opdracht aan Fisher, die toen reeds lang niet meer leefde, zonder Erasmus'
medeweten gedrukt.
Ondertussen sprak Erasmus reeds in 1499 over een revisie van het werkje en in
een neerslachtige brief aan Roger Wentford, volgens Allen waarschijnlijk in November
1511 uit Cambridge verzonden, schrijft de Rotterdammer dat hij, bij gebrek aan
andere bezigheden, aan de voltooiïng van De conscribendis epistolis werkt: Interea
3)
ne nihil agam, perficio opus De conscribendis epistolis . De brief aan Ammonius,
waaruit wij een gedeelte vertaalden, is gedateerd Cambridge, 9 December <1511>.
Men mag nu dus wel zonder meer stellen dat Erasmus, aan het brievenboek

1)
2)
3)

Allen, ep. 250, Cambr., 9 Dec. <1511>, r. 7 vv.
Allen, ep. 71, introd.
Allen, ep. 241, r. 28.
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arbeidende, een recente, werkelijke brief, gericht aan een van zijn meest intieme
vrienden, heeft verwerkt. Het ging hem in die dagen in materiële zin slecht en hij
gevoelde zich hierdoor gedeprimeerd. Hij was graag naar Londen teruggekeerd en
bij William Grocin gaan logeren, maar hij geneerde zich om hem lastig te vallen.
Zijn brief aan Ammonius moet men, dunkt me, niet lezen als een gestyleerde
badinage, maar als een werkelijk cynische uitlating in een bui van verbittering: ‘Het
hofleven is ook niet veel zaaks, maar nu je er eenmaal in bent terecht gekomen:
haal wat er te halen valt.’ De ep. ioc., die zo sprekend op de echte brief lijkt, is in
werkelijkheid door Erasmus op een zedelijk hoger niveau gebracht doordat hier de
toegesprokene tegen zijn zin (Scribis te nolentem....) in hofkringen beland was, wat
van Ammonius niet gezegd kon worden. De ep. ioc. is dus geen cynische toespitsing
van een denkbeeldig geval, maar, in al haar wrangheid, een zedeles, een verzachting
van zijn uitval tegen de Italiaan.
Nu we weten dat ons geschriftje zijn ontstaan dankt aan een crisis in Erasmus'
leven kunnen we het niet langer als een bagatel beschouwen. Een reden te meer
om, nadat we althans de voornaamste bibliografische bizonderheden ervan hebben
kunnen vastleggen, deze zwerveling onder de Erasmiana barmhartig te adopteren
en het te dopen met de naam die Erasmus al eens terloops noemde: Epistola iocosa
de utendo aula.
Rotterdam, Januari 1954
C. REEDIJK.
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De studie van het Ethiopisch en de ontwikkeling van de
Ethiopische typografie in West-Europa in de 16de eeuw
I. De Ethiopische studiën van Johannes Potken
§. 1. Potken's uitgave van de Psalmen van David en het Hooglied van
Salomo
De Duitse geestelijke Johannes Potken, die in 1511 te Rome woonachtig was, trof
in dat jaar aldaar enige donkerkleurige Ethiopische bedelmonniken aan, die zichzelf
Indiërs noemden en bij de harp liederen zongen. Het viel hem op, dat in die liederen
de namen van Maria, die der Heiligen en die der Apostelen voorkwamen.
Nieuwsgierig geworden, vernam hij niet zonder moeite van hen, dat zij in hun heilige
boeken de Chaldeeuwse lettertekens bezigden. Toen hij te Rome naar een tolk
zocht, door wiens bemiddeling hij met de Ethiopiërs gemakkelijker zou kunnen
spreken, vond hij er geen enkele, zelfs niet onder de in de Heilige Stad wonende
Joden. Hij besloot toen zo goed en zo kwaad het ging, van de Ethiopiërs zelf de
taal te leren. De door hem gedane moeite was niet tevergeefs, immers hij had ten
slotte zoveel van de bedelmonniken geleerd, dat hij in staat was de Psalmen van
David, naar een hem in handen gekomen handschrift, in de taal der Ethiopiërs te
laten drukken ter wille van degenen, die zich in de Oosterse talen wilden bekwamen.
o

Genoemd werk werd in 1513 in 4 te Rome op kosten van Johannes Potken
1)
gedrukt door Marcellus Silber alias Franck en is thans zeer zeldzaam . Het heeft
geen eigenlijk titelblad; het

1)

De Bibliothèque nationale te Parijs en de bibliotheek van het Brits Museum te Londen zijn
beide in het gelukkig bezit van twee exx., de Bibliotheca Ambrosiana te Milaan zelfs van
zeven. Op de zeldzaamheid wijst ook K.J. Lüthi in zijn interessant artikel ‘Der erste äthiopische
Druck’, in Schweizerisches Gutenbergmuseum, Zeitschrift f. Buchdruck- und Pressegeschichte,
XVI (1930), blz. 12-16, vgl. ook L. Goldschmidt in Sammlerkabinett I, Hft 5 (1923).
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Afb. 1. Eerste blad recto van de uitgave van de Psalmen Davids in het Ethiopisch door
Johannes Potken (Rome 1513).
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eerste blad (afb. 1) bevat in rood een houtsnede voorstellende koning David, die
onder een boom zittend, op de harp speelt, welke voorstelling omgeven is door een
1)
brede renaissance-omlijsting, die tweemaal gesigneerd is S.C. . Aan de achterzijde
van dit blad bevindt zich een inleiding van Johannes Potken (herdrukt in Bijlage I),
die zich noemt ‘praepositus ecclesiae Sancti Georgii Coloniensis’, d.i. proost van
de kerk St. George te Keulen, en waaraan de bovenvermelde mededelingen omtrent
Potken's Ethiopische studiën zijn ontleend. Wij vernemen hier dus van wie Potken
de Ethiopische kerktaal (lesāna Ge'ez) heeft geleerd, nl. van Ethiopische monniken,
die zich reeds tegen het einde van de 15de eeuw te Rome onder Paus Sixtus IV
hadden gevestigd en als woonplaats de kerk San Stefano achter Sint Pieter hadden
2)
gekregen, welke kerk sindsdien Chiesa dei Mori werd genoemd .
Op de voorzijde van het tweede blad (afb. 2) begint de Ethiopische tekst der
Psalmen (de beginregels en de nummering steeds in rood), die doorloopt tot de
voorzijde van blad 90, waar op regel 18 een korte notitie van Potken's hand begint
als overgang tot de weergave van een 16tal Bijbelse liederen in het Ethiopisch
‘quibus fere omnibus in horis nostris canonicis utimur’. Deze Bijbelse liederen
beginnen op de achterzijde van blad 90 en lopen door tot de voorzijde van blad 100;
het zijn drie liederen uit Exodus (15) en Deuteronomium (32), het lofdicht van Hanna
(Kon. I, 2, 1-10), gebeden van Hiskia, Menasse en Jona, het gebed der drie mannen
(Dan. 3), drie lofliederen uit Daniel en gebeden van Habakuk (3, 2-19), Jesaja (26,
9-20), Miriam (Luc. 1, 46-55), Zacharia (Luc. 1, 68-79) en Simeon (Luc. 2, 29-32).
Op regel 18 van blad 100 volgt dan een notitie van Potken, eindigende met het
impressum: ‘Impressum est opusculum hoc ingenio et impensis Joannis Potken
prepositi ecclesie Sancti Georgii Coloniensis. Rome per Marcellum Silber alias
Franck et finitum die ultima Junii Anno Salutis MDXIII’. Op de achterzijde van blad
100 staat nog een korte Ethiopische tekst, waarin Potken zich de vervaardiger van
het boek noemt; de tekst eindigt met de woorden, die in vertaling luiden: ‘en met
hem (nl. Potken) teken ook

1)
2)

G.K. Nagler, Die Monogrammisten IV (1879), no. 3991, blz. 1113, vgl. M. Sander, Le livre à
figures italien 1467-1530, II (Milan 1942), no. 5942.
Vgl. M. Chaîne S.J., Un monastère éthiopien à Rome au XVe et XVIe siècle: San Stefano
dei Mori, in: Mélanges de la faculté orientale V (Beyrouth 1910), blz. 1-36.
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Afb. 2. Blad 2 recto van de Psalmen Davids in het Ethiopisch, uitgegeven door Johannes
Potken (begin van de tekst).
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ik, Thomas, zoon van Samuel de kluizenaar, pelgrim van Jeruzalem, de 4de van
de maand Hamlê in het jaar van Jezus Christus onze Heer, de zoon van God en
1)
de maagd Maria, 1513. Amen’ .
Nadat het werk geheel was afgedrukt, kreeg Potken inzage van de Ethiopische
tekst van het Hooglied van Salomo, die hij besloot eveneens uit te geven. En zo
voegde hij aan het werk een achttal bladen toe: aan de voorzijde van blad 101,
versierd met een rode randlijst in houtsnede, begint het Canticum Canticorum, dat
eindigt aan de achterzijde van blad 106, waar Potken aan zijn lezers de volgende
inlichting verschaft: ‘Voor enige dagen vielen mij twee Chaldeeuwse manuscripten
in handen, die elk het Hooglied bevatten. Eerst vergeleek ik deze met elkander,
vervolgens met de Latijnse tekst. Ik bemerkte dat de beide handschriften onder
elkander geen verschil vertoonden en ook niet noemenswaardig afweken van onze
vertaling, waarop ik besloot de tekst te laten drukken. Ook andere teksten zal ik
uitgeven, indien ik bemerk dat het aantal van degenen, die mij in mijn studiën volgen,
groeit. Geëindigd te Rome op 10 September 1513’. Ten slotte bevat het werk op de
voorzijde van blad 107 een ‘alphabetum seu potius syllabarium litterarum
chaldaearum’, aan de achterzijde van blad 107 en de voorzijde van blad 108 een
korte grammaticale verhandeling over het ‘Chaldeeuws’ en op de achterzijde van
blad 108 een overzicht van Ethiopische telwoorden en het gebruik daarvan. Alle
2)
bladen zijn ongenummerd; de signatuur wordt aangeduid met Ethiopische letters .
Het geheel maakt de indruk in nauwe en moeizame samenwerking van Johannes
Potken en Marcellus Silber tot stand te zijn gekomen. Laatstgenoemde was een
Duitser, zoon van Eucharius Silber te Regensburg, en woonachtig op de Campo
Florae (al Campo dei fiori) te Rome; van hem zijn drukken bekend tussen de jaren
3)
1511 en 1527 .
Aangezien het werk geen titel heeft, wordt het verschillend geciteerd, veelal echter
als: ‘Psalterium et canticum canticorum et alia cantica biblica Aethiopice et
4)
Syllabarium seu de legendi ratione’ .

1)
2)
3)
4)

K.J. Lüthi, blz. 14.
12 vellen 1-8, 1 vel 1-4, daarna 1 vel (ongesigneerd) 1-8.
Zie K. Häbler, Die deutschen Buchdrucker des 16. Jahrhunderts im Auslande (München
1924), blz. 93/97.
Zie b.v. C.G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon III (1751), blz. 1731, Fortsetzung von
J.C. Adelung und H.W. Rotermund, VI (1819), blz. 742; G.W. Panzer, Annales typographici
(1793-1803), III, blz. 65; F. Isaac, An index to the early printed books in the British Museum,
II, 2 (1938), blz. 13, no. 12191; Lüthi, blz. 13 enz. Andere titels vindt men bij Jac. Le Long,
Bibliotheca sacra I (1723), blz. 130, 2: Psalmi et Canticum canticorum Aethiopice; in de
General catalogue of printed books in the British Museum, XVI (1936), blz. 792: The Psalms
followed by sacred canticles and the Song of songs; bij M. Sander l.c.: Psalterium chaldaïcum
sive potius aethiopicum, vgl. H. Bohatta, Katalog der liturgischen Drucke des XV. und XVI.
Jahrhunderts in der herzogl. Parmaschen Bibliothek in Schwarzau am Steinfeld N.O., II (Wien
1910), no. 376.
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Johannes Potken komt de eer toe de eerste te zijn geweest, die een Ethiopische
tekst voor de druk gereed heeft gemaakt. Ten onrechte, doch welbewust, noemde
hij de taal, waarin deze tekst was geschreven, niet Ethiopisch, doch Chaldeeuws:
‘ik voorzie, dat vele Joden en ook Christenen, die menen van eerstgenoemden
Chaldeeuws geleerd te hebben, mij zullen verwijten, dat de letters die ik U tracht te
leren geen Chaldeeuwse letters zijn’ zegt hij in bovengenoemd voorbericht. Toch
wist Potken nauwkeurig, dat dit zgn. Chaldeeuws gebruikt werd in een land, dat tot
hoofdstad Auxum (het in 1535 verwoeste Axum) had en waarvan de toenmalige
1)
jeugdige koning David heette, een zoon van Noad en een kleinzoon van Schander .
De Ethiopiërs, die Potken te Rome had gesproken, verkeerden echter in de mening,
2)
dat hun taal oorspronkelijk uit Chaldea stamde .

§ 2. Johannes Potken's herkomst en verblijf te Rome
Wie was nu deze Johannes Potken, die ook als Pooken en Poccanus voorkomt?
In de inleiding van het hieronder te vermelden werk ‘Psalterium in quatuor linguis’
deelt hij mede reeds een grijsaard (senex) te zijn, wanneer hij in 1511 met de studie
van het Ethiopisch begint. Stelt men zijn leeftijd alsdan op ruim vijftig jaar, dan zou
hij geboren moeten zijn omstreeks 1460. In hetzelfde werk deelt Potken mede, dat
hij als jongeling te Rome dikwijls ‘Robertus episcopus Liciensis’, d.i. Robert Caraccioli
de Licio, bisschop van Aquino, had horen prediken, toen deze reeds een grijsaard
was. Nu overleed genoemde Robert, bijgenaamd een tweede Paulus, in het jaar
1495 op ruim 70jarige leeftijd, waaruit eveneens is te concluderen, dat Potken's
geboor-

1)

2)

Koning David II of Lebna Dengel van Abessynië (1508-40) was een zoon van koning Naod
of Anbasa Bazar (1494-1508), jongere broeder van Eskender (1478-94), zie E.A. Wallis
Budge, A history of Ethiopia, I (1928), blz. 325 e.v.
Zie Bibliotheca sacra post Jac. Lelong et C.F. Boerneri continuata ab A.G. Masch, II, 1 (Halae
1781), blz. 141, waar men op blz. 147/148 uitvoerige aanhalingen vindt uit de inleiding van
Potken's tekstuitgave van 1513.
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tejaar ca 1460 valt. Hieruit blijkt dat hij niet identiek is met Joh. Potteken alias Monick,
1)
die 20 Juni 1441 student werd te Keulen .
2)
Volgens Corsten was Potken afkomstig uit Schwerte bij Dortmund. Hij was dus
wel identiek met de door Keussen in zijn uitgave van het Keulse Album Studiosorum
genoemde ‘magister J. Potken, 1496 pastor in Swirte’. In de kerk te Schwerte is
thans nog aanwezig een fraai gekleurd door hem geschonken kerkraam, voorstellend
Christus aan het Kruis en Maria onder het Kruis. Het bevat ook het wapen van de
schenker: in een blauw schild drie gouden potten, met het onderschrift ‘Johann
3)
Pötken Provest St Jurgen in Cölln’ .
4)
Johannes Potken heeft in zijn jeugd de drukkunst geleerd . Het is zeer jammer,
dat hij zelf hieromtrent geen nadere mededelingen doet. Later toont hij zich bekend
met het feit, dat Gutenberg - wiens naam hij echter niet kent - geldt als de uitvinder
van de boekdrukkunst, immers hij schrijft dd. 26 Febr. 1515 aan de humanist
Sebastiaan Brant, de auteur van het ‘Narrenschiff’: ‘...quod Itali novum inventum
artis impressorie librorum quondam Nicolao Jensen natione Gallo, qui Venetiis
morabatur, tribuunt, non autem illi aurifabro Moguntino (cujus nomen mihi ignotum
faciliter Moguntie sciri poterit), poterit enim ipse aurifaber licet doctus non fuerit inter
illustres viros numerari, cum aurea illa secula si talem virum habuissent aurea statua
donassent’, d.i. ‘... omdat de Italianen de nieuwe uitvinding der boekdrukkunst aan
een zekere Nicolas Jenson, een Fransman, die in Venetië woonde, toeschrijven,
niet echter aan die bekende Mainzer goudsmid (wiens naam mij onbekend is, doch
gemakkelijk te Mainz uitgevorst zou kunnen worden), immers die goudsmid, al is
hij geen geleerd man geweest, zal onder de beroemde mannen geteld kunnen
worden, daar die gouden eeuw, als die zulk een

1)

2)
3)
4)

Zie Die Matrikel der Universität Köln, bearb. von H. Keussen, I (1892), blz. 332: Joh. Potteken
al[ias] Monick. Mon[asteriensis] d[iocesis] p[auper] [in facultatem] art[ium] Juni 20, 1441. Noot:
M[agister] J. Potken, 1496 past[or] in Swirte et caus[arum] procur[ator] in curia Rom[ana]:
[Hs. Matrikel] III, 223b; (1499), 1500 Juni 22.
Carl Corsten, Geschichte des Kollegiatstiftes St. Georg in Köln 1059-1802, gestencilde diss.
Bonn (1946), blz. 87 (ex. in de Univ. Bibl. te Amsterdam).
Ald. blz. 93.
‘... ars impressaria, quam adulescens didici’ (Inleiding Psalterium in quatuor linguis, zie Bijlage
II).
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1)

man had gekend, hem wel met een gouden standbeeld zou hebben begiftigd’ .
2)
Nauwelijks was Potken de jongelingsleeftijd voorbij, of hij werd geestelijke .
Vermoedelijk heeft hij in Italië gestudeerd en is hij daar ‘doctor decretorum’
3)
geworden ; zijn verblijf te Rome, waar hij naar schatting circa 1480/'85 de preken
van Robert Caraccioli de Licio hoorde, wijst wel in die richting. Daarna valt zijn
ambtsbediening te Schwerte (ca 1496). Omstreeks 1498 trok hij naar Rome, waar
hij 15 Juli 1499 als ‘clericus Coloniensis dioecesis, publicus auctoritate Apostolica
4)
notarius’ voorkomt . Als ‘doctor decretorum, praepositus ecclesiae S. Martini
Embrioensis, Archdiaconus in ecclesia Trajectensi, Smi D. Papae cubicularius et
familiarus continuus commensalis, Sedis Apostolicae protonotarius, causarum
procurator in Curia Romana’ werd hij 28 Oct. 1503 in het broederschapsboek van
5)
de Duitse kerk S. Maria dell'Anima te Rome ingeschreven . Hij was ook een tijdlang
kapelaan van de kardinaal Fredericus de Sanseverino en huismeester van de
kardinaal Matthaeus Schinner van Sitten en heeft zich te samen met de voornaamste
vertegenwoordigers van de Duitse kolonie te Rome tussen 1499 en 1511 zeer
verdienstelijk gemaakt bij de bouw van de Anima-kerk. Nadat Heinrich Mangolt van
Paderborn, de proost van St. George te Keulen, op 1 Dec. 1505 was gestorven en
Potken de pauselijke provisie had verkregen, begaf hij zich naar Keulen, waar hij
op 27 Maart 1506 zijn proostschap aanvaardde. Hij voerde daarop met nog twee
andere procuratoren in opdracht van de Keulse aartsbisschop

1)

2)
3)
4)
5)

Potken is dus verontwaardigd, dat de Italianen de uitvinding van de boekdrukkunst aan een
Fransman toeschrijven en niet aan de bekende inwoner van Mainz, die het verdient onder
de beroemdste mannen gerekend te worden en door een gouden standbeeld geëerd te
worden. Zie L. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, IV (1875), blz. 85/86, waar deze passage
van de brief aan Brant wordt aangehaald. De vindplaats van de brief wordt echter niet vermeld
(stadsarchief Keulen?).
‘... sedes apostolica, cujus ab ea tempestate qua adulescens esse vix desii, fui alumnus
(Naschrift Psalterium in quatuor linguis).
Aldus ook Corsten, blz. 87.
Corsten, l.c.
Zie Corsten, blz. 87 en Jos. Schmidlin, Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S.
Maria dell'Anima (1906). Keussen l.c. citeert hem 1499/1500 als ‘causarum procurator’ aan
het pauselijk hof; volgens Ennen, IV, blz. 85 noot 1, (vgl. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv
von Köln, Heft XXXIX, 1928, blz. 155) bezegelt hij 24 Sept. 1502 een beslissing van het
pauselijk hof: het fraai gesneden zegel toont ons de H. Martinus te paard, die zijn mantel met
een arme man deelt, het randschrift luidt ‘S. Johannes Potken prepositi ecclesiae Embricensis
dioec. Traject.’ (het wapen vertoont drie potten). Vgl. ook Mitt. a.v. Heft XL (1929), blz. 7.
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Hermann von Hessen onderhandelingen met de stad Keulen ter bijlegging van de
sinds jaren tussen de aartsbisschop en de stad bestaande onenigheden. Bij deze
gelegenheid, nl. op 2 Mei 1506, werd Potken voor het eerst in een oorkonde als
proost van St. George vermeld. Spoedig daarop vinden wij hem weder te Rome,
waar hij op 10 Oct. 1506 als zaakwaarnemer bij de Curie een proces op zich neemt
en op 4 Mrt 1508 als provisor van de Anima-Broederschap een legaat voor de
Anima-Kerk accepteert. Van zijn zakelijke betrekkingen tot het filiaal van Fugger te
Rome, weten wij, dat hij deelnam in de voor de Duitse Orde in Lijfland uitgeschreven
aflaat; hij ontving van de verzamelde aflaatgelden in Aug. 1509 250 ducaten, in
Febr. 1510 nog 50 ducaten. Uit de tijd van Potken's Ethiopische studiën zijn brieven
bewaard van de stad Keulen aan ‘Potgenn’ en ‘Joh. Poetgin’ over een kwestie met
1)
zijn kapelaan Matheus Kluyt (uit Kaiserswert) te Keulen . Zeer interessant is een
brief van Potken uit Rome dd. 25 Jan. 1515 aan de beroemde humanist Johannes
2)
Reuchlin . Potken geeft daarin aan Reuchlin inlichtingen over diens te Rome
aanhangig proces (Reuchlin was nl. van ketterij beschuldigd in verband met zijn in
1511 verschenen werk ‘Augenspiegel’) en deelt hem verheugd mede, dat tot
Reuchlin's verdediging een geschrift was opgesteld en spoedig zou verschijnen.
De auteur van dit geschrift, Georgius Benignus (door Potken niet met name
genoemd), werd door de schrijver van de brief zeer om zijn talenkennis geprezen;
Potken had hem ook ‘de werkelijke Chaldeeuwse letters, die de priester Johannes
3)
en de zijnen in hun heilige boeken gebruiken, geleerd’ . Mede heeft Potken de
4)
humanist Petrus Galatinus onderwijs gegeven in het Ethiopisch .
Wij citeerden reeds een brief van Potken te Rome aan de humanist Sebastiaan
Brant dd. 26 Februari 1515. Bij dit schrijven verzond Potken een exemplaar van zijn
in 1513 verschenen ‘Psalterium’, benevens een boek ‘super reformatione festi

1)
2)

3)
4)

Dd. 22 Sept. 1510 en 17 Dec. 1512, zie Mitt. a.v. XV (Heft XXXVI/XXXVII, 1918), blz. 341 en
352.
Zie Joh. Reuchlin's Briefwechsel ges. und hrg. von Ludwig Geiger (Bibl. d. litterarisches
Vereins zu Stuttgart CXXVI, 1875), no. CCI, blz. 234; Ludw. Geiger, Johann Reuchlin (1871),
blz. 317.
‘... (Georgius Benignus) a me Joanne literas illas veras chaldicas quibus Presbyter Johannes
et sui in eorum sacris utuntur, non ignaviter didicit.
Brief ged.: vóór 1 Juli 1515 van Galatinus aan Reuchlin, zie Reuchlin's Briefwechsel, no.
CCXI, blz. 234.
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paschalis’ aan Brant met verzoek het eerstgenoemde boek te willen geven aan de
humanist Johannes Trithemius, abt van een klooster te Würzburg, ‘die zich ook voor
1)
vreemde talen interesseert’ .

§ 3. Johannes Potken's vestiging te Keulen en zijn uitgave van het
‘Psalterium in quatuor linguis’
Op 13 September 1515 was Potken nog te Rome, immers op die datum stuurt
Johannes Reuchlin aan Jacobus Questemberg, de pauselijke geheimschrijver te
Rome, enige exemplaren van zijn vertaling van Athanasius, waarvan er één bestemd
is voor Johannes Potken, die ook hem een exemplaar van zijn ‘Psalterium’ had
2)
geschonken . Einde 1515 of begin 1516 is Potken naar Keulen verhuisd, na ‘multa
lustra’ (zoals hij in de inleiding van na te melden werk mededeelt) d.i. ongeveer
twintig jaar, in de Heilige Stad te hebben vertoefd. Van 13 Sept. 1516 dateert dan
3)
een brief van Potken te Keulen aan Reuchlin . Uit deze brief blijkt dat Reuchlin kort
tevoren vol vreugde aan Potken een voor hem gunstige beslissing in zijn proces
had gemeld; Potken had deze berichten doorgegeven aan de humanist George
Sovius, leraar te Keulen, die Reuchlin's brief de daaropvolgende Zondag ten aanhore
van een grote menigte in de kerk van St. George aldaar had voorgelezen. Ook de
befaamde Ortwinus Gratius en de beruchte Pfefferkorn hadden belangstelling
getoond en aan hen had Potken een brief laten lezen, door de procurator Johannes
Wick te Rome aan Potken geschreven, waarin de zaak nog duidelijker was
uiteengezet. ‘Er leven in Rome meer van Uw vrienden, dan U wellicht zelf gelooft’,
schrijft Potken aan Reuchlin. En op een vraag van Reuchlin verklaart Potken gaarne
bereid te zijn de beroemde Hebraïst in te wijden in de geheimen van het Ethiopisch
4)
of zoals hij schrijft ‘Chaldeeuws’ .
Johannes Potken was zich nl. ook te Keulen op de studie van het Ethiopisch
blijven toeleggen. En zo gaf hij aldaar in 1518 met behulp van zijn verwant Johannes
Soter (of Heyl) in druk uit de

1)
2)
3)
4)

Ennen, blz. 85.
Reuchlins Briefwechsel, no. CCXVII, blz. 247.
Ald. no. CCXXV, blz. 257, vgl. L. Geiger, Reuchlin, blz. 365 en Mitteilungen a.v. XV (Heft
XXXVI/XXXVII, 1918), blz. 365.
‘Ero in te linguam ipsam chaldiam docendo tuus Barnabanus, non solum nocturnus sed et
diurnus nihil ei metuens qui te odio persequuntur’.
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Psalmen van David, naast elkander in de Hebreeuwse, Griekse, Ethiopische en
Latijnse taal, onder de titel ‘Psalterium in quatuor linguis hebraea graeca chaldaea
latina. Impressum Coloniae 1518’ (afb. 3) bevattende 148 ongefolieerde bladen in
1)
kl. fo. . De Ethiopische tekst van de Psalmen is dezelfde als die in het te Rome in
1513 verschenen werk. Aan de achterzijde van blad 143 vindt men een opdracht
van Potken aan de ‘peregrinarum literarum studiosi’ (zie Bijlage II). Hij deelt daarin
o.a. mede, dat hij, vroeger te Rome zijnde en bedenkende dat de kennis van vreemde
talen van zo groot nut was voor de verbreiding van het Katholicisme en de vergroting
van het gezag van de Pauselijke Stoel, op hoge leeftijd besloten had zich op die
talen toe te leggen en door middel van de drukkunst - die hij als jongeling had geleerd
- uit te geven, opdat voor weinig geld in verschillende talen gedrukte werken gekocht
konden worden. Tot helper hierin had hij Johannes Soter alias Heyl, zijn
bloedverwant, ‘harum quattuor linguarum studiosus’, wiens hulp hij in den vervolge
ook hoopte te hebben om Arabische werken - waarvan zich de Turken en andere
Mohammedaanse sekten reeds bijna 900 jaren in hun moskeeën bedienen - in het
licht te geven, indien hij tenminste jongelieden aantreft, die dergelijke vreemde talen
willen leren. Na dit nawoord volgt een onbedrukt blad (144), vervolgens op blad
145-148 ‘Introductiunculae in tres linguas externas, Hebraeam, Graecam,
Chaldaeam’. Wat het Ethiopisch betreft, men vindt hier achtereenvolgens in deze
taal de Oratio dominica, de Salutatio angelica en het Symbolum patrum, gevolgd
door het Ethiopisch alfabet met korte toelichting. ‘Dit laatste heb ik willen uitgeven’
zegt Potken - als een middel om deze taal te lezen, maar ik ben van plan ook een
woordenboek en andere uitgaven te verzorgen, tenzij ik begrepen zal hebben, dat
2)
ik vergeefse moeite doe’ . Ten slotte houdt Potken nog een pleidooi voor de door
hem gebruikte naam ‘Chaldeeuws’ voor de taal der Ethiopiërs. ‘Ik ontveins mij niet
dat degenen, die de Hebreeuwse en de gewone Chaldeeuwse letters

1)

2)

Zie o.a. Le Long, I, blz. 43, 1; Masch, I, blz. 401/402; Panzer VI, blz. 379, 293; Brunet IV, blz.
921; Graesse, V, blz. 469; M. Steinscheider, Catalogus librorum hebraeorum in Bibl. Bodleiana
(Berolini 1852/80), no. 32a; F. Isaac II, 2, blz. 13, no. 12191. Dit werk is niet zo zeldzaam als
het Psalterium van 1513, een ex. ervan bevindt zich in de Bibl. Rosenthaliana in de
Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam (Ros. 2 B 2).
‘Haec pro modo legendi edere volui, dictionarium et alia editurus: nisi per haec littus arasse
me comperero’ (Psalterium blz. 148).
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Afb. 3. Titelblad van het Psalterium in quatuor linguis, uitgegeven door Johannes Potken
(Keulen 1518).
Naar het ex. in de Univ. Bibliotheek te Amsterdam
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van de Joden hebben geleerd, mij zullen veroordelen als zou in het te Rome
uitgegeven werk en in dit onderhavige niet de werkelijke Chaldeeuwse taal
voorkomen’. Hij somt dan verschillende redenen op, waarom hij meent gelijk te
hebben en beroept zich daarbij o.a. op de zienswijze van ‘Robertus episcopus
Liciensis’ (zoals wij reeds zagen was dit Robert Caraccioli de Licio, bisschop van
Aquino), een kenner van deze zaken, die Potken te Rome dikwijls had horen preken.
Potken eindigt zijn pleidooi met de verzekering, dat hij zich zal blijven verzetten
tegen de opvatting van de verblinde Joden.
Potken vergiste zich echter deerlijk: het Chaldeeuws, thans Aramees genaamd,
is de taal die met Hebreeuwse karakters wordt geschreven.

§ 4. Waarom publiceerde Potken het ‘Psalterium in quatuor linguis?
Potken's verder verblijf te Keulen. Zijn dood
Is het nu nog na te gaan, wat Potken tot de uitgave van het ‘Psalterium in quatuor
linguis’ in 1518 mag hebben bewogen? Het had immers meer voor de hand gelegen,
indien hij de belofte, uitgesproken in het voorwoord van het Psalterium van 1513,
had ingelost en andere Ethiopische teksten had uitgegeven. In November 1516 was
echter door de Italiaanse bisschop Agostino Giustiniani bij Petrus Paulus Porrus te
Genua het zgn. ‘Psalterium octaplum’ uitgegeven (afb. 4) onder de titel ‘Psalterium
hebraeum, graecum, arabicum et chaldaeum, cum tribus latinis interpretationibus
1)
et glossis’ , bevattende de Psalmen in het Hebreeuws, Grieks, Arabisch en Syrisch.
2)
Dit werk was het eerste polyglotte Psalterium en geldt zelfs als het eerste
‘meertalige’ werk, dat ooit verschenen is; Erasmus, die juist een belangrijke uitgaaf
van het Nieuwe Testament had verzorgd, heeft zich over dit Psalterium schamper
3)
uitgelaten, omdat hij van een dergelijke editie het nut niet inzag .
Welnu, hoewel Potken het nergens met zoveel woorden zegt, kan men aannemen,
dat hij het Psalterium van Giustiniani heeft

1)
2)
3)

Vgl. L. Delaruelle, Le séjour à Paris d'Agostino Giustiniani (1518-22), in de Revue du seizième
siècle, XII (1925), blz. 322 e.v.
Het Quincuplex Psalterium, waarvan de tweede uitgave in 1513 bij Henri Estienne verscheen,
bevat verschillende Latijnse vertalingen van de Psalmen naast elkaar.
Apologia ad Jac. Fabrum Stapulensem (1517), in Erasmus' Opera, IX (1540), blz. 22/23.
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Afb. 4. Titelblad van het zgn. Psalterium octaplum van Agostino Giustiniani (Genua 1516).
Naar het ex. in de Univ. Bibliotheek te Amsterdam
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willen navolgen en... verbeteren. Want het gebruik van het woord ‘Chaldeeuws’ door
Giustiniani in volgens hem onjuiste zin, wekte zijn oude strijdlust weer op! Inderdaad
sloeg ook de Italiaanse bisschop hier geheel de plank mis, daar hij onder
‘Chaldeeuws’ het Syrisch verstond.
Als drukker bleef Potken practisch onbekend. Toch meldt hij zich als zodanig in
het nawoord van het Psalterium van 1518 uitdrukkelijk aan. Zijn verwant Johannes
Heyl was toenmaals zijn ondergeschikte; dit was een nog jonge man, omstreeks of
kort vóór 1500 te Bensheim in Hessen geboren en op 27 Augustus 1517 te Keulen
als student in de medicijnen ingeschreven.
Merkwaardig is de vitaliteit, waarvan Potken op hoge leeftijd blijk geeft. Niet alleen
belooft hij zijn lezers een Ethiopisch woordenboek en verschillende tekstuitgaven
in het Ethiopisch, maar hij wil ook Arabische teksten in het licht geven. Het is jammer
dat van deze voornemens niets is terechtgekomen.
Johannes Potken, die in een notariële acte uit deze tijd aangeduid wordt als ‘doctor
1)
juris’ , was geen vriend van de Keulse magistraat. Wij citeerden reeds een tweetal
brieven van dit college uit de jaren 1510 en 1512, waaruit blijkt dat Potken tegen de
zin van de provisoren der Keulse Universiteit had doorgezet, dat een prebende van
St. Caecilia was opgedragen aan zijn kapelaan. Met lede ogen zag ook de magistraat,
dat Potken een levendige en vriendschappelijke omgang onderhield met bekende
humanisten uit die dagen. Dit bracht hem onder verdenking, dat hij de kerk, wier
brood hij at, niet meer trouw was. Het gevolg was dat hij in de zomer van 1520 een
aanval van het gepeupel moest verduren. Een troep volk, dat hout gehaald had uit
het Ossendorfer bos, trok 's avonds laat met trommels, hellebaarden en blanke
zwaarden naar de woning van Potken, brak onder groot lawaai de huisdeur open,
2)
ledigde de wijnkelder en de voorraadskast en bedreef allerlei moedwil . Toen de
aartsbisschop van Keulen o.a. over deze gewelddaad een klacht indiende bij de
raad, antwoordde dit college: ‘Es sei den Bürgemeistern und Rathe nicht wohl leidlich
in der heiligen Stad Köln zu dulden und zu ertragen, dass einige Häuser der
Geistlichen für so frei erklärt werden sollten,

1)
2)

12 Juli 1519 Joh. Potken, dr. jur., Probst v. S. Georg, leent van de Keulse burger Joh. Veyss
(?) f. 200. - (Mitteilungen, Heft XL, 1929, p. 78).
Ennen, IV, p. 87, geciteerd uit de Actus en processus VII, p. 33 en XXI, p. 169.
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dass es gestattet sei, solche Personen, welche im geistlichen Bann seien oder die
städtischen Freiheiten verletst hätten, darin zu hausen, oder die Güter, so jemand
im weltlichem Gerichte mit Urtheil und Recht zugesprochen erhalten, die aber bei
Nacht und Nebel betrüglicher Weise gegen Recht und Billigkeit dahin geflüchtet
1)
worden, mit geistlicher Freiheit (d.i. immuniteit) zu vertheidigen’ .
In Mei van het jaar 1522 zag te Keulen wederom een publicatie in het Ethiopisch
2)
het licht. Masch verhaalt ons hieromtrent het volgende : ‘Teruggekeerd in Duitsland
verzorgde Potken te Keulen in 1518 de uitgave van een Psalterium in vier talen,
waaraan hij in Mei 1522 vervolgens toevoegde een Ethiopisch alphabet, met een
brief van Johannes Soter en het Onze Vader en het Ave Maria in het Ethiopisch en
3)
het Latijn’. Elders lezen wij hieromtrent: ‘In einer Ausgabe von Potkens'
Psalmenpolyglotte vom Jahre 1522 soll sich ein grosses, nur auf einer Seite
beschriebenes Blatt mit einem aethiopischen Alphabet und einer kurzen Anleitung
zum Lesen des Aethiopischen von Joh. Soter und der Schlussbemerkung befunden
haben: Apud inclytam Coloniam Johannes Soter excudebat Anno MDXXII mense
Majo’. Wij mogen hieruit concluderen, dat er exemplaren van het Psalterium uit 1518
bestaan of bestaan hebben, waaraan een blad is toegevoegd, gedateerd Mei 1522,
waarop een Ethiopisch alphabeth, een korte handleiding voor het aanleren van
Ethiopisch door Johannes Soter en het Onze Vader en het Ave Maria in het
Ethiopisch en het Latijn zijn gedrukt. Helaas is schrijver dezes hiervan geen
exemplaar onder ogen gekomen.
Potken, die waarschijnlijk in de loop van 1524 te Keulen overleed, heeft enige
jaren voor zijn dood met toestemming van de Paus tot zijn coadjutor (met recht van
opvolging) aangesteld Johannes Gogreve, afkomstig uit Dusseldorp, een jurist, die
raad (later kanselier) was van de hertog van Gulik. Het was bekend,

1)
2)

3)

Ald. XXI, p. 144.
‘Redux in Germaniam... Psalterium tetraglotton edidit quod Coloniae Agrippinae tertio Idus
Jun. 1518 absolutum est. Accessit deinde et quidem uti ex clausula finali apparet, Alphabetum
aethiopicum, cum epistola Joh. Soteri et Pater noster ut et Ave Maria aethiopice et latina anno
1522 mense Majo’ (Masch I, 402, met verwijzing naar Wolffius II, p. 358, IV, p. 105,
Baumgartenii Nachrichten, p. 40, Götzii Merckwürd. I, 22, Freytagii Analecta p. 717, Clametii
Biblische Biblioth. p. 131).
Alb. Weyersberg, Die Drucker- und Papiermacher-Familie Soter an der Papiermühle bei
Solingen, in het Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XLVII (1914, p. 115), met
verwijzing naar het Zeitschr. f. preuss. Gesch. und Landeskunde V (1868).
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dat deze van 's hertogs raden het meest met de leer van Luther sympathiseerde,
hetgeen niet pleit voor Potken's rechtzinnigheid. Gogreve stelde zich op 25 Aug.
1)
1524 in het bezit van de proosdij van St. George . Op 28 Febr. 1525 schreef de
Keulse magistraat aan Paus Clemens VII, dat na de dood van Johannes Potken
diens kapelaan Matheus Kluyt wederom aanspraak maakte op de prebende,
2)
waaromtrent in 1510/12 reeds zoveel strijd was gevoerd .
Vermelden wij ten slotte nog, dat in een brief van de befaamde Ortwinus Gratius
3)
van Maart 1518 over Potken het volgende wordt gezegd : ‘Est et alius ecclesiae
praelatus Chaldaicae apud nos literaturae peritus, qui licet Capnioni (d.i. Reuchlin)
bene velit, severissimis tamen vos insequitur carminibus’. De tegenstanders van de
humanisten bestreed hij dus in bijtende verzen. Eichardus Forojulianus prijst hem
in een epigram aldus:
‘Ollula sic nostris vivat per secula chartis,
4)
Ollula Moab veteri ceu fuit aucta fide’ ,

d.i. Potken moge zó in onze boeken voor altijd blijven leven,
Als Moab (d.i. Ethiopië) in het oude geloof is versterkt.
5)
Dat Pirckheimer hem - zoals Ennen mededeelt - in zijn Apologia onder de
theologen rekende ‘welche sich durch gründliche Gelehrsahmkeit um die Einführung
eines besseren Geistes in die Wissenschaften und die christliche Kirche bemühten’
heeft schrijver dezes echter niet kunnen verifiëren.

§ 5. De betekenis van Potken. Belangstelling voor het Arabisch naast
het Ethiopisch.
Zo komt ons dus Johannes Potken voor ogen te staan als een bescheiden geleerde,
die ten tijde van de beroemde Reuchlin, toen in brede kringen belangstelling
ontwaakte voor het Hebreeuws, propaganda maakte voor de bestudering van het
met het Hebreeuws verwante Ethiopisch en Arabisch. Verbreiding van het
Christendom stond als doel bij de bestudering van beide talen op de voorgrond: wel
waren de Ethiopiërs Christenen, doch men

1)
2)
3)
4)
5)

Corsten, blz. 94.
Mitteilungen a.v., Heft XXXVI/XXXVII (1918), blz. 380.
Lamentationes obscurorum virorum (eerste uitg. verscheen anoniem in 1518), ed. 1649, blz.
130.
Olla Moab, Psalm 59(60), 10, geciteerd bij Corsten, blz. 94.
Ennen, IV, blz. 85.
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wenste hen onder de macht van de Paus te brengen, terwijl men de Arabieren uit
de aard der zaak verlangde af te brengen van de ‘dwaalleer’ van Mohammed.
Daarnevens was een motief om zich op het Ethiopisch en Arabisch toe te leggen
de overtuiging, dat de kennis dezer talen van groot belang moest zijn voor
linguistische studiën en wel in het bijzonder voor de beoefenaars van het Hebreeuws.
Andere motieven, zoals handelsoogmerken, golden later speciaal voor de beoefening
van het Arabisch, welke taal ook van belang bleek te zijn voor degenen, die de
1)
geneeskunde en de wiskunde bestudeerden .
Het is merkwaardig, dat het Ethiopisch en het Arabisch na de uitvinding der
boekdrukkunst aanvankelijk in West-Europa gelijke kansen hebben gehad. Wij
zagen reeds dat Potken Ethiopische èn Arabische teksten bezat, waarvan hij alleen
eerstgenoemde in het licht heeft gegeven. Vermoedelijk heeft de dood hem verrast
bij het uitgeven van Arabische teksten. Zelfs heeft daardoor aanvankelijk het
Ethiopisch in zekere zin een voorsprong gekregen op het Arabisch, vooral toen in
1548/'49 te Rome door Tasfā-Ṣejōn (Petrus Aethiops) het Nieuwe Testament in het
2)
Ethiopisch en in 1552 aldaar door Mariano Vittorio een Ethiopische grammatica
werd uitgegeven. Daartegenover kon het Arabisch slechts stellen een uiterst
gebrekkige grammatica van het Spaans-Arabische volksdialect, getiteld ‘Arte para
ligeramente saber la lengua araviga’, geschreven door Pedro d'Alcala en verschenen
te Granada in 1505, waarin de Arabische woorden wegens gemis van Arabische
drukletters in ‘Gotisch schrift’ zijn

1)

2)

Zie mej. W.M.C. Juynboll, zeventiende eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland
(1931), blz. 11 e.v. en het onafhankelijk van deze dissertatie geschreven artikel van Joh.
Fück, Die arabischen Studien in Europa vom 12. bis in der Anfang des 19. Jahrhunderts, in:
Beiträge zur Arabisch, Semanistik und Islamwissenschaft, hrsg. von R. Hartmann und H.
Scheel (Leipzig 1944).
Chaldeae seu Aethiopicae linguae institutiones numquam antea a latinis visae (een
buitengewoon zeldzaam werkje), waarin Vittorio zich zeer minachtend uitlaat over de pogingen
van Potken om een Ethiopische grammatica samen te stellen. Vgl. ook Masch, II, 1, blz.
152/153, Angelo de Gubernatis, Matériaux pour servir à l'histoire des études orientales en
Italie (Paris 1876), blz. 174 e.v., en A. Rahlfs, Nissel und Petraeus, ihre äthiopische
Textausgaben und Typen, in: Nachrichten von der kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen (Philol. hist. Klasse 1917). Het werk van Seb. Münster, Chaldaica grammatica
(Bazel bij Frobenuis 1527) bevat geen Ethiopische grammatica. In de Stiftsbibliotheek van
St. Gallen bevindt zich onder no. 660 een hs. van Aeg. Tschudi (ca. 1520), bevattend een
beschrijving van Ludwig Tschudi's reis naar Jeruzalem; hierin komt een Indianisch, d.i.
Ethiopisch alphabeth voor, zie Luthi t.a.p. blz. 59.
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1)

weergegeven ; verder een in 1514 onder auspiciën van Paus Leo X te Fano in het
Arabisch vertaald rituale ‘Septem horae canonicae’, gedrukt ten behoeve der
2)
Jacobieten ; ten slotte de reeds vermelde tekstuitgave der Psalmen, in 1516 door
3)
Giustiniani bezorgd , en een Arabische grammatica door de befaamde Guilelmus
4)
Postellus in 1538/'39 te Parijs uitgegeven . Eerst in 1583 volgt na enige onbelangrijke
Katholieke propaganda-geschriften, een tweede Arabische tekstuitgave, nl. de
Epistola Pauli ad Galatas, in het Arabisch uitgegeven door de Protestantse
godgeleerde Rutger Sprey te Schönau. Wanneer dan de bestudering van het
Arabisch door Katholieken en Protestanten meer en meer met kracht wordt aangevat,
verdwijnt de belangstelling voor het Ethiopisch bijna geheel, totdat de beroemde
5)
Job Ludolf haar tegen het einde van de 17de eeuw nieuw leven inblaast .
Intussen is in 1656 door de Duitser Johann Georg Nissel het Hooglied van Salomo
naar Potken's uitgave herdrukt met enige andere Bijbelse liederen onder de titel:
‘ שׁיל השׁיליםsive Canticum canticorum Schelomonis Aethiopice. Lugduni Batavorum
6)
typis authoris’ , bevattende de Latijnse, Arabische en Ethiopische tekst, terwijl de
Engelsen in een te Londen in 1657 verschenen polyglotte Bijbel de tekst van Potken's
Ethiopisch Psalterium hebben nagedrukt. Hiervan gaf Job Ludolf nog in 1701 te
Frankfort a.d. Main een verbeterde editie.
(Slot volgt).
H.F. WIJNMAN.

1)
2)

Bibliotheca arabica, ed. de Schnurrer (1811), no. 37, blz. 16; Juynboll, blz. 14. Dit werk werd
herdrukt in 1928 door de Hispanic Society of America te New York.
Precatio horarii (Kitab Salat el Sawa'i) seu preces nocturnae et diurnae Graecorum e graeco
o

3)
4)
5)
6)

sermone in Arabicum translatum. Fano Gregorius de Gregoriis de Forli 1514. 8 , zie de
Schnurrer no. 235, blz. 231, vgl. B. Schindler, Arabic typography, in: Schweizer graphische
Mitteilungen LXVII (1948), blz. 103 e.v.
Niet vermeld bij de Schnurrer.
de Schnurrer, no. 38, blz. 18.
In 1638 verscheen nog te Rome een ‘Lexicon aethiopicum’ van de Belgische Karmeliet
Jacobus Wemmers.
Zie Rahlfs, blz. 274.
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Bijlage I.
Psalterium aethiopicum. Romae per Marcellum Silber alias Franck 30 Juni (10 Sept.)
o

1513. 4 .
108 ongenummerde bladen.
Blad 1 verso:
Ioannes Potken prepositus ecclesiae Sancti Georgii Coloniensis peregrinarum
litterarum studiosis. S.p.d.
Humanum genus olim unum tantum habuisse ideoma et sacrae et quaedam
prophanae literae testantur ac viri catholici nil ambigunt, quin obvio lentum illum
Nemroth, qui contempto deo suo turrim adeo excelsam erigere nisus fuit ut in
superbia sua obstinatus dei ipsius correctionem reformidandam sibi non putaret,
ideomatum diversitas in orbe causata fuerit. Quo etiam factum est, uti Sanctus
Augustinus humanae naturae compatiens sensit hominem plus solatii cum cane
suo habere quam aliquo homine, cum quo ob ignorationem suae linguae loqui non
possit. Et id quidem tanto molestius ferendum puto, si homines extremorum et
maxime a se distantium climatum, quo ad veram religionem idem sentientes, hoc
est deum trinum et unum colentes, de hisque religionem ipsam concernunt disserere
invicem sine interprete non valeant. Quae res mihi biennio vix elapso Romae accidit.
Nam cum nonnullos habitu et colore Ethiopes, qui se Indos appellabant, psallentes
ac dei genitricem et sanctos quamplures, praesertim apostolos, per eos inter
psallendum nominari advertissem, non sine difficultate ab eis didici, ipsos in eorum
sacris chaldaeis literis uti. Quaerens itaque interpretem per quem cum eis loqui
plenius possim, nec illum in urbe gentium olim domina etiam neque inter Hebraeos
quidem repperiens idoneum, demum ab ipsis erudiri quoquomodo fieri posset statui.
Nec me mea fefellit spes. Tantum namque me ab eis didicisse mihi persuadeo ut
deo duce Psalterium David in ipsa vera lingua chaldaea imprimi, curare in eorum
qui peregrinas linguas nosse cupiunt oblectationem valeam. Nam ignorans multo
fore qui facile me hac in re antecellent. Ex quibus eum quisquis ille fuerti, sum magis
amaturus, qui sua vigilantia et ferventi studio me in pluribus errasse notaverit. Nam
enim mihi arrogo me sine omni mende in arte in qua tyro, quamvis provectae aetatis
existo, opus hoc perfecturum. Nec vos oro a studio retrahat, quod et nonnullos
Hebraeos et qui ab eis linguam chaldaeam se didicisse existimant christianos ne
calumniaturos video quod hae quas vobis tradere nitor, non sint literae chaldeae.
Num eorundem Hebraeorum maiores utebantur non aiunt hanc quam literati Chaldaei
callebant linguam didicere et alios non per Chaldaeos sed per Hebraeos characteres
docuere. Id etiam praeterire nolo quod hac tempestate viginti populi vel circa
Ethiopiam quae sunt sub Egypto est et alia loca australia praesertim ad Nilum et
Gion flumina et inter illa ac citra et ultra equinoctialem circulum sub zodiaco
incolentes et totidem maternis seu vulgaribus inter se differentibus linguis utentes,
omnes in eorum sacris hac Chaldaea utuntur lingua et a tempore nascentis fidei
christianae sicut ipsi, qui ex eis nos peregrinationis et devotionis causa accedunt
affirmant usi fuerunt. Qui populi etiam omnes presbytero Ioanni tamquam eorum
patriarcho in spiritualibus, regi vero Indorum et Ethiopum cuius regia et primaria
Auxuma est et tempore Ptolemei fuit et eorum lingua Achsum nominatur in
temporalibus parent. In presentiarum eis imperat David rex adolescens Noad patris
et Scendri avi successor. Valete.
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Bijlage II.
Psalterium/in
o

quatuor/linguis/hebraea/graeca/chaldaea/latina./Impressum/Coloniae/MDXVIII. f .
148 ongenummerde bladen.
Blad 143 verso:
Io. Potken Praepositus Ecclesiae Sancti Georgii Coloniensis peregrinarum literarum
studiosis. S.
Dudum Romae in animo revolvens cognitionem peregrinarum et externarum
literarum fore pro fidei catholicae propagatione et obedientiae Sedis Apostolicae
(cuius ab ea tempestate qua adulescens esse vix desii fui alumnus) dilatatione
pernecessariam cupiensque (ob causam inter mortales uni mihi notam) non solum
redire Divi Leonis papae tempora, de quibus in quodam sermone meminit: Quamvis
(inquiens) multis o Roma aucta victoriis, ius imperii tui, terra marique praetuleris,
minus tamen est, quod tibi bellicus labor subdicit, quam quod pax Christiana
subiaecit. Sed et impleri quod David rex tuba prophetica de Christo cecinit: Venient
ad te qui detrahebant tibi, et adorabunt vestigia pedum tuorum. Statui iam senex
linguas externae aliquas discere et per artem impressoriam, quam adulescens didici,
edere, ut modico aere libri in diversis linguis, formis aeneis excusi emi possint.
Cumque maximam Indiae maioris, quae et Aetiopia sub Aegypto est regis (quem
vulgo presbyterum Iohannem appellamus) a puero audissem esse potentiam eumque
et populos sibi parentes, Christum humani generis redemptorem colere, et non
ignorans quod alii septuaginta reges christiani ipsius Indiae maioris primario regi,
cui ad praesens David nomen est et Noad hoc est Noe patrem, ac Schendri id est
Alexandrum avum, eum in regno praecedentes habuit, vasalli omnes in tot regnorum
ecclesiis, monasteriis et aliis piis locis Chaldaea in eorum sacris uterentur lingua,
magno desiderio, dictorum regnorum diversorum ordinum monachos et fratres
mendicantes, qui tum Romae peregrinationis causa erant, adii, assiduoque labore
non sine temporis iactura quom idoneum interpretem reperirem minime, linguam
ipsam Chaldaeam ab eis ad tantam sufficientiam didici, ut mihi persuaderem me
posse Psalterium David arte impressoria edere, ut et quinquennio vix exacto Romae
edidi. Sed cum homo germanus in patriam post multa lustra reversus, patriae me
fatear debitorem Psalterium ipsum, non modo in hac Chaldaea per me in Europam
importari coepta, sed Hebraea et Graeca, ac Latina linguis imprimi curavi, vos interim
admonens quod in versiculorum divisione Chaldaeorum morem sum imitatus,
annotando tamen per ciphras quotus quisque cuiuslibet Psalmi more latino sit versus,
quodque prima primae et ultima ultimae lineae lineis et sic de aliis lineis mediis in
quatuor linguis Psalterii ipsius folium quodlibet volvendo in sententia quantum ingenio
nostro fieri potuit correspondent, retegens etiam quod Graeca, Latina et Chaldaea
tralationes, ex Septuaginta interpretibus, non ex Hebraea veritate, descenderunt.
Adiutorem in his habui Iohannem Soter alias Heyl affinem meum charissimum harum
quatuor linguarum studiosum, cuius etiam auxilio me curaturum spero, ut literae
arabicae quibus et non alia quam arabica lingue Turcae et alii Mahumetana secta
decepti iam fere per noningentos in eorum templis seu mesquitis usi sunt annos, in
vulgus edantur, si ingenuos adulescentes et iuvenes, externarum linguarum cupidos
et studiosis comperero. Bene valete. Absolutum Coloniae Agrippinae anno domini
MDXVIII.IIII Idus Iun.
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Blad 148 recto:
... Haec pro modo legendi edere volui, dictionarium et alia editurus, nisi per haec
littus arasse me comperero.
Io. Potken peregrinarum literarum studiosis.
Non me fugit (o lectores) quod ii qui literas hebraeas et vulgares chaldaeas, a
religione seu potius secta hebraeis didicere, mei erunt censores, quod non veram
chaldaeam nuper Romae ediderim nec nunc edam linguam. Meam tamen opinionem,
quod haec vera chaldaea sit lingua non solum LXX regnorum Aethiopiae sub Aegypto
utriusque cleri hoc est regularis et secularis testimonio, sed et citata sacra Scriptura
et bonae memoriae Roberto episcopo Liciensis harum rerum solertissimo indagatore
quem dudum Romae senem, sui temporis alterum Paulum, verbum Dei ad clerum
et populum declamantem iuvenis audivi. Contra caecos Iudaeos et eorum in hoc
ausculatores defendere pro virili et sine pertinacia conabor. Valete.
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Varia
Houtsneden van Jan van Doesborch in Edinburg gebruikt.
In de jongste Edinburgh Bibliographical Society Transactions treft men, naast andere
goede opstellen, er een aan, dat van bizondere betekenis is voor wie belang stelt
1)
in Nederlandse post-incunabelen en hun houtsneden . Het handelt, bij enige
facsimile's, over Fragments of ‘The Palayce of Honour’ of Gawin Douglas, printed
by Thomas Davidson at Edinburgh c. 1540 en is geschreven door William Beattie,
bibliothecaris aan de National Library of Scotland.
In deze fragmenten nu, eens als verloren gesignaleerd, maar door Dr. L.W. Sharp
weer opgespoord in University Library te Edinburg, blijken twee houtsneden voor
te komen, op bladen 1a en 3b, waarvan de blokken vroeger in het bezit zijn geweest
van Jan van Doesborch te Antwerpen. Hij heeft de tweede herhaaldelijk gebruikt,
te weten in Den Oorspronck onser salicheyt, van Mei 1517, in Thuys der fortunen
ende dat huys der doot, van 7 Febr. 1518, in Der Vrouwen natuere ende complexie,
2)
zonder jaar, en in Den groten Herbarius, van 18 Jan. 1532 .
In een noot wijst de heer Beattie er op, dat deze houtsnede, tenminste te oordelen
naar microfilms, in het voorlaatste werk (NK. 2184), niet gedateerd, maar reeds
getekend als U t r e c h t s e druk van Jan van Doesborch, iets gaver is dan in Den
groten Herbarius, een druk wèl voorzien van zijn naam, maar zonder plaats en
dientengevolge door mij in NK. 3145 nog met vraagteken aan Utrecht toegekend.
Indien de reproducties op de microfilms van de houtsnede dus volkomen zuiver zijn,
zal het vraagteken thans kunnen vervallen en Der Vrouwen natuere ende complexie,
indertijd door ons ‘(na 1532)’ gedateerd, vóór 18 Jan. 1532 en misschien al einde
1531 geplaatst dienen te worden.
De andere houtsnede, op het titelblad van het Edinburgse fragment, voorstelling
van twee ruiters bij een burcht, werd door F.S. Ferguson herkend als identiek met
degeen, die Van Doesborch heeft gebruikt in Die Historie van den stercken Hercules,
3)
van 12 Dec. 1521 .
In deze zelfde druk trof Ferguson op bl. b4b een houtsnee aan, waarvan het blok
later ook door de Schotse drukker Davidson is gebruikt in The Hystory and croniklis
of Scotland (op fol. xxxixa). Beattie zelf vond nog een andere houtsnee uit de
genoemde Oorspronck onser salicheyt terug in Davidson's uitgave The new actis,
4)
van 8 Febr. 1541 .
Dat houtsneeblokken vaak een lang en bewogen leven hebben geleid en soms
op hoogst verrassende wijzen van eigenaren wisselden is overbekend. Ik zou heel
wat voorbeelden kunnen aanhalen uit dit haast onuitputtelijke onderwerp, dat dikwijls
onverwachte perspectieven

1)
2)
3)
4)

Vol. III. P. I (Edinb. 1952), 31-46.
Onderscheidenlijk NK. 1628, o.a. op bl. B 3a, C 2a, enz.; NK. 1150 op bl. N 1b; NK. 2184 op
bl. 1b en NK. 3145 op bll. R 3b en S 2b.
NK. 3164 II, op bl. c 3b.
Afgebeeld NAT. J. van Doesborch III. 3, midden boven.
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opent op de verhoudingen van drukkers onderling. In bibliographische werken en
tijdschriften, in de Monuments typographiques en in de Art typographique zal men
er menig staaltje van vinden en ongetwijfeld zou een systematisch onderzoek veel
merkwaardigs opleveren. Boeiend is daarbij vooral het opsporen van de oorzaken,
die tot de overgang der houtsneeblokken van de ene naar de andere drukker geleid
hebben. Soms is dit wel mogelijk, of vallen er tenminste aannemelijke gissingen te
maken. Doch hoe de sprong der houtsneden van Jan van Doesborch naar Thomas
Davidson in Edinburg verklaard moet worden, blijft me voorlopig duister. Hebben
de Engelse relaties, die de Antwerpse drukker, getuige zijn uitgaven in het Engels
1)
en mede wegens zijn vermoedelijk verblijf te Londen in 1523-'24 moet gehad
hebben, als tussenpersoon gefungeerd? Of zou Lawrence Andrewe, eens te Calais
en van 1527 af als drukker in Londen gevestigd, die een enkele uitgave van Jan
van Doesborch in het Engels vertaalde, een rol hebben gespeeld bij de overdracht?
Heeft anders Jan Berntsz., door wie veel materiaal van Jan van Doesborch gebruikt
2)
is - vermoedelijk werkten zij enige tijd samen - na diens dood een deel er van
verkocht? Vragen, die uiterst moeilijk te beantwoorden zijn. Maar in ieder geval
danken we aan de heer Beattie's studie over de fragmenten van The Palayce of
honour en de houtsneden, die er in voorkomen, weer een onbekende bizonderheid
over het latere gebruik van Jan van Doesborch's materiaal.
's-Grav., Juni 1952.
M.E.K.

1)
2)

Volgens E. Gordon Duff, A century of the English book trade (Lond. 1905), 40.
Blijkens een vriendelijke mededeling van de heer G.A. Evers, Utrecht, is Jan van Doesborch
omtrent het najaar van 1536 aldaar overleden (Rek. Buurkerk, Lichtmis 1536/37, bl. 13b).
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Boekbespreking
Aloys Ruppel. Grosse Drucker von Gutenberg bis Bodoni. Mit 15
o
Druckerbildnissen. Mainz, Gutenberg-Gesellschaft, 1953. 4 . - Ladenpreis
DM 4.
Het Gutenberg-Museum te Mainz opende op Sint-Jansdag 1953 in de Stadtbibliothek
te Mainz een tentoonstelling ‘Grosse Drucker von Gutenberg bis Bodoni’; deze werd
ingericht door dr. H. Presser met hulp van Frl. Dora Meinecke en Dr. Ruppel stelde
een aardige gids voor de expositie op, uitgegeven als de 54ste ‘Kleiner Druck’ van
de Gutenberg-Gesellschaft.
Van de c. dertig drukkers, door de exposanten als de grootste gekozen - een
keuze waar niet veel tegen in zal zijn te brengen, vooral niet als men weet, dat al
het tentoongestelde uit Mainzer bezit is genomen - worden beknopt biographische
bizonderheden gegeven en een summiere karakteristiek van hun materiaal of
productie. Ze werden uit verschillende overwegingen uitverkoren, wegens schoonheid
van typen of illustratie, ook voor de belangrijke of speciale inhoud van de door hun
geleverde boeken.
Gutenberg gaat natuurlijk voorop. Ik geloof niet dat chauvinisme me parten speelt,
maar had niet even mogen worden vermeld de eeuwenlange strijd over de prioriteit
van ‘Costeriana’ of ‘Gutenbergiana’, een quaestie die mogelijk nog niet geheel is
opgelost, al zal niemand betwisten dat onze Donaten en Alexanders de Villa Dei
en wat dies meer zij, het in belangrijkheid niet uithouden tegen een 42-regelige
Bijbel, en dat Haarlem of Utrecht, waar ‘Coster’ dan ook hebbe gewerkt, het als
inspiratrice in de typographie moeten afleggen tegen Mainz.
Op Gutenberg volgt bijna vanzelfsprekend die andere grote Mainzer drukker,
Peter Schöffer. Na Mainz zijn Straatsburg, Bamberg, Augsburg, Neurenberg
vertegenwoordigd met de 15de eeuwers Mentelin, Pfister, G. Zainer en Ratdolt (ook
in Venetië werkzaam) en Koberger. P. Drach representeert Spiers, Joh. Amerbach
en Joh. Froben, Bazel. Sommigen werken ook in de volgende eeuw door. De twee
laatstgenoemden waren, het is bekend genoeg, humanistisch georiënteerd. Johannes
Froben, eerst corrector bij Amerbach, omringt zich zelf later met geleerden, onder
wie we alleen Erasmus willen noemen. Froben wenste geen geschriften van Luther
na te drukken.
Keulen mag zich beroemen op het geslacht Quentell; c. 1478 verscheen bij
Heinrich een eerste nederduitse Bijbel, met nu zeer bekende houtsneden. Hij sterft
kort na 1500; de firma leeft voort, sinds 1558 als Calenius-Quentell, tot in de 17de
eeuw.
Melchior en Michael Lotter, Hans Lufft drukken in de 16de eeuw te Wittenberg.
Lufft weet voor zijn edities kunstenaars als Cranach en Virgil Solis te winnen; hij
was een gezien burger, behalve beroemd uitgever die de naam van ‘Luthers
Bibeldrucker’ kreeg, was hij in 1566 regerend burgemeester van Leipzig, wat hij tien
jaar lang bleef.
Te Augsburg benoemde keizer Maximiliaan de daar wonende Hans Schönsperger
tot zijn hofdrukker; gewillig voerde hij 's keizers ideën uit; van zijn pers kwamen
Maximiliaans Gebetbuch in 1513, en vier jaar later de vermaarde Theuerdank.
Frankfort leverde Egenolff en Feyerabend voor de tentoonstelling. Niet alleen
Duitsland, en niet alleen 15de en 16de eeuw, zijn op de expo-
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sitie vertegenwoordigd geweest. Dat de geleerde Aldus Manutius, zoeker naar
manuscripten, de grote drukker van klassieken in dikwijls kleine en betrekkelijk
goedkope octavo's, met de Giunta's, als representatief voor Italië werd gekozen,
spreekt weer vanzelf. Aan Aldus, aan Froben, aan de Estienne's te Parijs of Genève,
is humanistisch Europa veel verplicht. Robert, één uit de Stephanus-dynastie, is in
het élite-gezelschap van de tentoonstelling ook met zijn portret opgenomen.
Zwitserland kan behalve op Amerbach en Froben te Bazel, trots zijn op Chr.
Froschauer te Zürich. Hij, duitser van afkomst, was behalve bijbeldrukker, uitgever
van Zwingli. Tevens was hij papierfabrikant- en handelaar.
Plantin, geboortig uit Frankrijk, en de Elzeviers voeren ons naar de Nederlanden
van de tweede helft van de zestiende eeuw. Was er geen van de vroegere
Zuid-Nederlandse drukkers eminent genoeg om mee te schitteren? Mogelijk ook
ontbreken ze in Mainzer collecties.
Na het geslacht Estienne en Elzevier heeft het geslacht Didot grote invloed in de
boekenwereld gehad. De stamvader van de firma Didot, François, begon zijn
werkzaamheid in 1713; bekend zijn ook zijn nakomelingen François, Ambroise,
Pierre, Firmin; Ambroise-Firmin was geleerde en schrijver op de koop toe, en sinds
1855 lid van het Institut de France.
Baskerville, geboren in 1706, hoort tot de vernieuwers van het Engelse boek; zijn
mooie typen en drukken bezorgden hem het ambt van universiteitsdrukker te
Cambridge. Bodoni, Italiaan, jongere tijdgenoot van Baskerville, is eveneens om
zijn typen beroemd; hij wordt beschouwd als ‘artista della simplicità’. Het aspect van
het boek kwam voor hem in de eerste, correcte tekst in de tweede plaats.
Dit zijn wat grepen uit de gids. Bezoekers van de tentoonstelling hadden natuurlijk
de mooie voorbeelden bij de hand, lezers hadden misschien gaarne een enkele
reproductie, een fraaie of merkwaardige type, een titelrand, wat houtsneden
afgebeeld gezien. Mogelijk was dan het aspect van de gids minder rustig geworden,
die heeft nu stijl, de drukkersportretten passen mooi in de tekst. Waren
practisch-technische of aesthetische overwegingen oorzaak, dat de geconterfeiten
niet bij hun eigen biographieën staan? Nu prijken Lufft en Stephanus tussen de
tekst voor Froben en Quentell; om een ander voorbeeld te noemen, Baskerville en
de schone Bodoni (‘sein Stirn war breit und heiter, seine Augen waren ausdrucksvoll
und lebhaft: kurz, er war ein schöner Mann’) staan tussen de beschrijvingen van
Egenolff en Plantin. De afbeeldingen van Gutenberg (1584) en Schoeffer lijken sterk
romantisch. Wel had men even willen horen, waar de portrettisten uit 18de- en 19de
eeuw hun originelen vonden. Schöffers beeltenis is naar een 19de-eeuwse
lithographie; Mentelin, zwierig cavalier, Koberger, een wat melancholiek burger,
Froben met de moderne, prettige en interessante kop, stammen uit een Icones
bibliopolarum et typographorum van 1726-1742. Estienne is van 1805, Aldus naar
een kopergravure van Baratti. Van de beroemde muziekdrukker Breitkopf †1794
werd tegen 1800 een gravure gemaakt; het fijne profielportret moet hebben geleken.
Baskerville en Bodoni werden geschilderd. De afbeeldsels van Froschauer en Plantin
dragen waarschijnlijk wel het merk der authenticiteit.
Alles bij elkaar genomen zijn de ‘Grosse Drucker’, waar het publiek een
wetenschappelijk gefundeerde karakteristiek krijgt van de meesters in het boekenvak,
inderdaad een aardige gids door het interessante terrein. Er is bij elk hoofdstuk een
beknopte opgave van belangrijkste en modernste litteratuur. Om toch op één slak
een korreltje zout te leggen: Renouard, Annales de l'imprimerie des Estienne, 2e.
ed. is niet van 1893 maar van 1843.
R. PENNINK.
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Claus Nissen, Die illustrierten Vogelbücher, ihre Geschichte und
o
Bibliographie. 4 , 223 Seiten, 7 Abb. im Text, 27 Abb. auf 16 Tfln.
Hierseman Verlag, Stuttgart. 1953. Ganzl. geb. DM. 60. Enkele jaren geleden liet Cl. Nissen een boek verschijnen, dat intussen tot een
welhaast onmisbare gids is geworden voor hen die geroepen zijn zich met
bibliographische studies bezig te houden, nl. Die botanische Buchillustration, ihre
Geschichte und Bibliographie, 1951 (verg. Het Boek 30.375 v. en 31.127). Thans
heeft deze zeer deskundige bibliograaf het plan opgevat om een
‘Gesammtdarstellung der zoologischen Buchillustration’ te geven, waarvan het
hierboven genoemde boek ‘ein Teilstück’ is. Het is een enorme taak, die Nissen
hiermee op zich heeft genomen en ieder, die met dit gebied te maken heeft, zal
hem dankbaar zijn, ook als hij niet geheel voldaan is. Het boek is als volgt ingericht:
Einleitung,
Geschichtlicher Teil (p. 17-77) verdeeld over: Altertum; Mittelalter; Neuzeit,
15/16 Jahrhundert; 17 Jahrh.; 18 Jahrh. (waarbij uit Nederland
Sepp-Nozeman); 19 Jahrh., waarbij afzonderlijk worden besproken
Frankreich, Deutschland, Skandinavien, Amerika, England; 20 Jahrh.
waarbij achtereenvolgens worden behandeld England, Niederlande
(Koekkoek), Skandinavien, Deutschland, Frankreich, Italien, Amerika.
Allgemeines Schrifttum (p. 78-79), met een Nachtrag, een lijst der afkortingen.
Dan komt het grote Bibliographischer Teil (p. 81-182), waarin bijna 1100 titels zijn
verwerkt.
Het werk besluit met een aantal registers:
Künstler, Vögel, Länder (de beide laatste chronologisch ingericht), Verfasser.
In het geheel zijn ca. 1200 namen genoemd van tekenaars, graveurs, drukkers,
enz. Bij de werken zijn in het algemeen aangegeven hoeveel platen erin opgenomen
zijn, of ze gekleurd zijn, etc.
De uitgever vermeldt met enige trots, dat 137 werken gewijd aan de avifauna van
Engeland zijn opgenomen, 39 aan Duitsland, 23 aan de Skandinavische landen,
19 aan Frankrijk, 12 aan Italië en evenzoveel aan Rusland, aan Afrika 41, aan Azië
72, aan Australië 18, aan de Arktische streken 5. Uit de 18de eeuw zijn 34
boekwerken opgenomen, uit de 19de 294. Dan volgt een zin, die door mij is
gecursiveerd: ‘Geringer ist der Anteil Hollands, der Schweiz oder Ungarns’.
Deze zin geeft, helaas, de zuivere waarheid: Nederland is er in dit boek werkelijk
kaal af gekomen! In zijn uitstekende Bibliography of Fishes (1916-1923) zegt Dean,
dat, als iemand overtuigd is geen fouten te maken, hij maar eens een bibliographie
moet samenstellen, dan is hij beslist van dat waandenkbeeld genezen! Dit is een
behartenswaardige uitspraak van iemand, die zijn sporen op dit gebied ten volle
heeft verdiend. Ik wil met die uitspraak tevens zeggen, dat men aan Nissen zijn
omissies niet kwalijk kan nemen, want er zit in dit boek een ontzagwekkende
hoeveelheid kennis opgehoopt en Nissen moet jaren aan de voorbereiding hebben
gewerkt.
In zijn voorbericht geeft hij aan, dat verschillende personen hem met raad en
daad hebben bijgestaan, maar men mist onder deze namen node een Nederlander.
Het is waar, dat toen Nissen zijn boek samenstelde, de dissertatie van G.A. Brouwer:
Historische gegevens over onze vroegere Ornithologen en over de Avifauna van
Nederland (Ardea no. 41, Brill, Leiden 1954) nog niet verschenen was, maar ik ben
overtuigd, dat de staven van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden
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gaarne zouden hebben bijgestaan. Dit kan ook voor België, Zwitserland en Hongarije
gelden.
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Ik wil enkele namen noemen, die ik, vaak enigszins tot mijn bevreemding, miste:
van Jacob van Maerlant zijn een paar prachtige handschriften, met gekleurde figuren,
bekend (Kon. Bibl. den Haag),
de Groninger Volcher Coiter liet in 1575 verschijnen: Lectiones Fallopii
(Noribergae), waarin een lijvig gedeelte is gewijd aan de anatomie der vogels, met
uitstekende figuren,
de graveur Adriaan Collaert (± 1560-1618) gaf ca. 1598 te Antwerpen een boekje
uit: Avium vivae icones,
in ± 1636 schreef Corn. Jac. van Heenvliet zijn ‘Jacht-Bedrijff’, dat in 1948 door
Swaen werd uitgegeven, (de studies over de Valkerij van Swaen zijn ook niet
genoemd); bij Linnaeus had de zeer uitvoerige bewerking door M. Houttuyn (door
Nissen wel genoemd bij Sepp-Nozeman en Seligmann) moeten worden vermeld.
[Hij gaf in 37 dln. Linnaeus' Systema Naturae in het licht, waarbij de vogels werden
behandeld in deel 4 en 5 (verschillende ex. hebben gekleurde platen)]; bij
Sepp-Nozeman schrijft Nissen: Z(eichner), St(echer) und Kol(orierer) Christiaan
Sepp en Zoon, doch dit is m.i. slechts ten dele waar, want bij de plaat van de
Vlaamse gaai (VI) staat alleen, dat Vader en Zoon Sepp toezicht hebben gehouden
op de platen, niet dat zij deze hebben getekend. Bovendien bezat het Bataafs
Genootschap een ex., dat door Nozeman zelf uit de hand was gekleurd.
Het bekende vogelboek van Eykman c.s., Nederlandsche Vogels, 3 dln. 1937
vlg. had toch zeker opgenomen moeten worden, evenals bv.
F.E. Blaauw, A Monograph of the Cranes, 1897, Leiden, en J.C. Koningsberger,
de Vogels van Java (I, 1901, II, 1908), evenals diens: Java zoologisch en biologisch,
1915.
Ik kan mij zeer goed voorstellen, dat een betrekkelijk klein boekje als W.
Groeneveldt, Indische Vogels in stad en veld (den Haag 1939) aan Nissen's aandacht
is ontsnapt, maar van Balen, de Dierenwereld van Ned. Indië (Zoogdieren en vogels,
1914-1915) had m.i. toch zeker genoemd moeten worden.
Dat Nissen niet de uitstekende boekjes met hun originele tekeningen van L.
Tinbergen: Vogels in hun Domein, en Vogels onder weg (Amsterdam 1941 en 1949)
kende, is misschien wel te begrijpen, maar dat een boek over vogelboeken
geschreven kon worden, waarbij ook aan Nederland enige ruimte is gegeven, zonder
dat de naam van Jac. P. Thijsse wordt genoemd (bv. Het Vogeljaar 1904, 5de druk
1942), is iets dat vele landgenoten zich met mij waarschijnlijk slechts zeer bezwaarlijk
kunnen voorstellen!
Ik geef deze voorbeelden (de reeks zou gemakkelijk kunnen worden uitgebreid)
om te laten zien, dat ik de uitspraak van de uitgever niet kan onderschrijven: Mit
ihm (d.w.z. dit boek van Nissen) ist dieses Gebiet abschliessend behandelt. Für die
nächsten Jahrzehnte wird es nur der Ergänzung durch Neuerscheinungen bedürfen’.
(door mij gecurs. A.S.)
Ook als ik de woorden van Dean gedenk, meen ik toch, dat een woord van kritiek
hier niet misplaatst is. Maar dit woord van kritiek houdt niet in, dat ik geen grote
bewondering heb voor de werkkracht en de kennis van Nissen. Vooral in het eerste
algemene gedeelte van zijn boek komen deze goede kwaliteiten uit.
In de Einleitung geeft Nissen zijn beschouwingen over de verhouding tussen kunst
en wetenschap en hij begint met een citaat van Ray Nyst: ‘Le peintre de tableaux
peint l'effet, le peintre d'histoire naturelle peint la chose’.
De kunstschilder Franz Murr, die een aantal uitstekende tekeningen afstond voor
dit boek, vat zijn mening over dit onderwerp als volgt samen: ‘Kunst ist Dichtung,
Wissenschaft ist Wahrheit.... Nachgeben muss aber stets nur die Kunst, denn die
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Wissenschaft duldet kein Zugeständniss. Darum können wissenschaftliche
Illustrationen niemals ganz grosse, reine Kunstwerken sein’.
Hiertegenover stelt Nissen, dat vele echte goede kunstenaars zich
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met grote liefde aan het afbeelden van vogels hebben gezet, omdat ze deze dieren
zo prachtig vonden. Zoals G.E. Lodge het uitdrukte: ‘Those who have given their
lives to painting pictures of birds will say that few things in nature are more beautiful
and full of grace than birds: therefore why not “copy” them? Especially so when one
has the sence to realise how very difficult it is to copy a living bird’. Dit ‘copiëren’
moet uiteraard niet slaafs geschieden: een figuur van een plant moet niet één
speciaal exemplaar weergeven, zoals een foto, met b.v. ten dele verwelkte bladeren
of door insecten aangevreten delen, maar een geïdealiseerd exemplaar, dus feitelijk
een schepping van de kunstenaar. Dit geldt nog meer van vogels: in de laatste tijd
heeft de ‘ethologie’ der dieren een zeer grote betekenis gekregen en een echte
vogelkenner kan aan de houding van de vogel zien, hoe diens ‘stemming’ is. Een
zilvermeeuw met een dikke hals met een knik erin, heeft een dreigende houding,
die door andere zilvermeeuwen direct wordt herkend. Maakt de vogel aanstalten
om te vluchten, dan wordt de hals dun en de knik erin verdwijnt. Om dit alles goed
op te merken is een diepgaande studie van het gedrag vereist en in ons land heeft
N. Tinbergen hierbij de weg gewezen. Daarmee is principieel het beginsel
veroordeeld om de vogels precies evenwijdig aan het vlak van tekening te willen
afbeelden, iets waartoe E.D. van Oort zijn tekenaar M.A. Koekkoek dwong. Ik meen,
dat dit een groter bezwaar is tegen diens tekeningen, dan het door Nissen (p. 70)
naar voren gebrachte: ‘mehrere Vögel in der ihnen gemässen, naturalistisch
wiedergegebenen Landschaft zu gruppieren’.
Het oog van de wetenschappelijke onderzoeker moet gescherpt worden om deze
houdingen en standen te herkennen, maar, als men ze eenmaal heeft leren zien,
vallen ze zeer sterk op. De fotografie, speciaal de film, laat de mogelijkheid toe om
deze verschijnselen thuis, in de studeerkamer, nog eens op zijn gemak te bestuderen.
Reeds om deze reden is het te verwachten, dat de illustraties in de vogelboeken
op den duur, ten dele althans, uit foto's zullen bestaan. Ik had gaarne het oordeel
van Nissen over deze moderne methoden willen weten. Hij geeft een aantal
voorbeelden van illustraties uit de loop der tijden (te beginnen met een figuur uit de
Steentijd!) en men kan zien, dat hij een gevoelig oog heeft voor de schoonheid van
de vogelfiguren (ik had graag een enkele figuur gezien uit het beroemde Valkenboek
van Frederik II von Hohenstaufen, zelfs al zouden het afbeeldingen zijn, die voor
zijn zoon Manfred waren gemaakt).
De uitgever, die ook een pluim verdient voor de wijze waarop hij dit boek heeft
verzorgd, maakte het werk van Nissen door de bijgevoegde platen wel zeer
aantrekkelijk. Maar ik miste een figuur, die de moderne opvatting weergeeft, dus de
dierpsychologische, of als men wil de ethologische.
In het algemeen zijn goede kunstenaars hun tijd vooruit en het zou m.i. wel
belangrijk zijn om de oudere werken uit dit ethologisch oogpunt nog eens na te
gaan. Naar ik meen, heeft Nissen deze nieuwe richting niet geheel op haar juiste
waarde geschat, zoals bv. zou kunnen blijken uit het ontbreken van het baanbrekende
werk van David Lack: The Life of the Robin (1943, 1946, goedkope uitgave in de
Pelican books 1953). Daarentegen stelt Nissen een opgave, waaraan zeker te weinig
aandacht is besteed (l.c. p. 45) nl. dat de platen van Sepp-Nozeman ‘offensichtlich
an ostasiatischen Vorbildern geschulte Art der Komposition und Bildaufteilung’ zijn.
Het zou de moeite waard zijn deze gedachte eens nader uit te werken. In het
voorbericht geeft Nissen aan, dat z.i. de weg loopt van Martinet, Barraband, Sepp,
over Audubon tot Liljefors en Reboussin. Ik haal deze uitspraak aan om te laten
zien, dat Nissen, behalve de schat van met grote moeite bijeengegaarde gegevens,
ook de grote lijnen weet aan te geven: hij is in de ongelooflijke massa details niet
onder gegaan!

Het Boek. Serie 2. Jaargang 31

Nissen heeft grootse plannen voor de toekomst. Wij mogen wensen,
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dat hij deze ten uitvoer kan brengen en dat hij de hulp, die hij ongetwijfeld zal
inroepen, ook zal krijgen. Dan zal een ieder niet alleen dankbaar maar ook voldaan
zijn. Thans zullen wij m.i. alleen dankbaar moeten wezen.
A. SCHIERBEEK.

The first editions of William Mason. By Philip Gaskell. Cambridge,
(Bowes and Bowes), 1951. Cambridge Bibliographical Society
Monograph No. 1. xiv + 41 pp. 10 s; free to members.
The Cambridge Bibliographical Society has started its monograph series off well
with Mr Gaskell's bibliography. Though Mason's is not now a name to conjure with,
his popularity and influence in his own day were not inconsiderable, and he was
highly thought of by some of the foremost minds of the time. A most versatile author
he was active in all spheres of literature besides dabbling in music and having his
own ideas on a variety of subjects from horticulture to slavery. Of his sermons - he
was chaplain to two kings - only one was printed in his lifetime, but a number were
included in the 1811 Works.
Mr Gaskell has confined himself to first editions, of which he lists 41. A few more
have since come to light and can be found in his Addenda and Corrigenda in the
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, vol. 1, pt IV, 1952, pp. 360-1.
He also makes mention of six minor pieces first published in periodicals and
collections, and four, possibly five, privately printed pamphlets.
The descriptions have purposely been cut to the barest minimum, just enough to
allow of confident identification for each item. For normal purposes this is quite
sufficient, but in those few cases where cancels occur some indication of the
distinction between cancellans and cancellandum would have been welcome. An
interesting feature are the quotations from Mason's correspondence and other
contemporary sources illustrating the history of each work.
The bibliography gives an impression of competence and reliability, and I must
have been singularly unfortunate in what little checking I could do. The only Mason
first I have been able to find in Holland so far is the copy of the Works in Amsterdam
4

University Library, which revealed that in the collation for vol. 1 B-K must be a
8

misprint for B-K . Of greater interest, however, is vol. IV of this copy. The binder,
who cut off the half-title in every volume, here left a leaf of advertisements at the
end which, if I have observed correctly, is conjugate with T 1. The fold is difficult to
see in this tightly bound book, but the presence of sewing thread in it is unmistakable
and from what I have been able to make out at one end of the fold the chance that
the two leaves are not conjugate is very small indeed. Other considerations tend to
support this view. Volumes two and three each have a final single leaf, and in each
this leaf is unsigned. In volume four T 1 is signed, which is what we should expect
if there were at least one conjugate leaf. Moreover, one of the two works on the
advertisements leaf that ‘shortly will be published, By T. Cadell and W. Davies,
Strand’, is the 1811 edition of Addison's Works, while the latest in date among the
following ‘Works lately published’ is William Sotheby's Constance de Castile of 1810.
There is no observable difference between the paper of this leaf and the remainder
of the book, though it is difficult to arrive at definite conclusions for this wove paper
in the absence of a watermark. Until these findings are controverted from another
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copy I therefore think we should accept the advertisements leaf as an integral part
of the book.
Finally a word about cancels. I have found six of these, all in vol. 1, viz. D5, K2,
Q4, S5, 2F4, 2F7. The cancellandum is in each case distin-
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guished from the cancellans by the presence in the latter of the figure 1. in the bottom
margin, just below the text on the right. The Amsterdam copy still shows the stubs
of all six cancellanda.
The Hague.
J. GERRITSEN.

Regels voor de titelbeschrijving, Vastgesteld door de Rijkscommissie
van advies inzake het bibliotheekwezen. Vijfde, geheel omgewerkte
o
druk. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., 1953. 8 . 56
blz. - f 3.-.
De Nederlandse bibliotheekwereld staat wel in het teken van de titelbeschrijving.
Mocht ik op blz. 123 e.v. van dit deel van Het Boek de ‘Delftse regels’ bespreken
en verklappen dat we de nieuwe ‘Rijksregels’ binnenkort tegemoet zouden kunnen
zien, thans zijn deze sinds lang verwachte regels nog juist met de jaarwisseling
1953/54 verschenen. Ik zeg ‘nieuwe’ Rijksregels, want al is het volgens het titelblad
de vijfde druk, het is een ‘geheel omgewerkte’. Dit wil zeggen dat het geen bewerking
meer is, maar dat alles van de grond af opnieuw bekeken werd. Doordat ik als lid
van de Studiecommissie voor de titelbeschrijving ingesteld door de Sectie voor
wetenschappelijke bibliotheken van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
indirect bij de fabricage van deze regels betrokken ben geweest, kan ik ervan
meepraten dat veel werk verzet is om dit resultaat te verkrijgen. Deze arbeid was
door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen opgedragen aan
een commissie van zes, waarvan Ir Dr A. Korevaar voorzitter en Dr P.J. Cools
secretaris was, met als leden: Dr H. de Buck, Dr H.E. Greve (later vervangen door
Mej. J. Visser), de heer E. van Gulik en Dr L.J. van der Wolk. Deze commissie kreeg
adviezen van bovengenoemde Studiecommissie, terwijl er overleg was met de
leeszaalwereld en talrijke mondelinge suggesties werden ontvangen. Natuurlijk
werden ook de in de laatste jaren verschenen regels, zoals de Delftse en andere
in het overleg betrokken. Het is dan ook als resultaat van vele overdenkingen en
overwegingen dat, mede in aanmerking genomen de praktijk en de publicaties in
het buitenland, tenslotte deze nieuwe regels tot stand zijn gekomen.
Wat is nu het belangrijkste dat te vermelden valt?
In de eerste plaats is daar de in vergelijking met de regels van 1924 (en de latere
herdrukken) direct opvallende grotere omvang (toen 20 bladzijden, nu 56). De oude
regels waren vaak zeer eenvoudig gehouden, waardoor zij op allerlei vragen geen
of een onvoldoend antwoord gaven. Dit leidde tot allerlei aanvullingen ‘huisregels’
die uiteraard onderling verschilden, wat juist de door de regels beoogde eenheid
afbreuk deed. Meer detaillering was nu dus zeer gewenst. Ook de opzet van de
regels is nu meer systematisch behandeld en vele voorbeelden zijn ingelast. Tevens
zijn afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan tijdschriften, octrooischriften en
muziekwerken. Het is begrijpelijk, dat de commissie zich onthouden heeft van het
beschrijven van gedrukte werken van zo bijzondere aard als incunabelen en
pamfletten, maar het is wel te betreuren, dat zij voor kaarten geen enkele aanwijzing
gaf.
Omdat welhaast elk bibliotheektype andere eisen stelt aan de titelbeschrijving
zijn de nieuwe regels met betrekking tot detailpunten soepel geredigeerd, maar zijn
de grondregels bindend geformuleerd. Van allerlei termen zijn omschrijvingen
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gegeven, van belang voor het onderwijs in de titelbeschrijving - en van een
Nederlands ‘Vocabularium bibliographicum’?
Voor een radicale verandering in een enkel geval, met name bij de anoniemen,
is de commissie niet teruggeschrokken. Hier is de Pruisische methode verlaten en
de Angelsaksische voorgeschreven, n.l. beschrijving op het eerste woord met
uitzondering van lidwoorden en als serienum-
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mers gebruikte rangtelwoorden. In het bijzonder bij de beschrijving van tijdschriften
en in verband met de in de Angelsaksische landen veel voorkomende koppeling
van substantieven gaven de oude regels geen bevredigende oplossing meer. Ook
onder invloed van het Angelsaksische gebruik zijn regels voor de beschrijving van
werken met corporatieve auteur in het bijzonder ten behoeve van bedrijfsbibliotheken
opgenomen.
De regels voor de uitgave van bronnen, akten, wetten en die voor werken onder
redactie-leiding zijn grondig veranderd: deze worden nu anoniem beschreven. Hier
had ik echter gaarne ook de Angelsaksische methode van beschrijving op de ‘editor’
gevolgd gezien, niet alleen omdat de ontwikkelingstendens in de richting van de
Angelsaksische methoden gaat en men internationaal dan meer uniformiteit zou
verkrijgen, maar vooral ook omdat deze werken vaak op de uitgever geciteerd
worden. Gelukkig echter is in de nieuwe regels behalve de ‘verwijzing’ ook de
‘verdubbeling’ onder een secundair hoofdwoord ingevoerd en kunnen volgens deze
in vele bibliotheken reeds gevolgde werkwijze dergelijke titels ook rechtstreeks in
de alfabetische catalogus gevonden worden.
Een verbetering ongetwijfeld is de regel ook afzonderlijke bijbelboeken en kleinere
verzamelingen van bijbelboeken onder het hoofdwoord ‘Bijbel’ te brengen. Met één
slag is nu de mogelijkheid geschapen de talloze varianten van de titels van de
bijbelboeken tezamen met de vertalingen bij elkaar te brengen in de alfabetische
catalogus, wat met name in de catalogus van het British Museum reeds lang het
geval was. Wel moet dan in een nieuwe druk van de Regels voor de alfabetische
rangschikking der titelbeschrijvingen volgens hoofdwoorden - die als gevolg van
deze regels ook grondig herzien dienen te worden - m.i. worden voorgeschreven
dat de rangschikking van deze bijbelboeken binnen het hoofdwoord Bijbel geschiedt
volgens de canonieke volgorde.
Volgens de Inleiding is in de uitwerking van de voorbeelden consequent dezelfde
methode gevolgd zonder dat de commissie daarmede beoogt deze methode voor
te schrijven. Het is echter jammer dat de commissie op één punt een methode volgt,
die m.i. op zijn zachts gezegd minder fraai is, n.l. ten aanzien van de lidwoorden bij
anoniemen. Bij: Nederlandse, De, wetboeken; Levende, De, natuur; ook bij: Vie,
La, spirituelle, en bij: Engineers', The, digest, ware de plaatsing van het lidwoord
achteraan verkieselijker geweest.
Afgezien echter van deze critische opmerkingen, zoals er wel altijd zullen blijven
bij een zo groot aantal voorschriften, kunnen we dankbaar zijn dat deze regels nu
tot stand zijn gekomen en uitgegeven. Moge hier echter de eenheid die verloren
dreigde te gaan hersteld zijn, toch is het helaas zó dat deze regels niet anders dan
richtlijnen kunnen zijn vooral voor onze grote bibliotheken, die door hun omvang
slechts op onderdelen in staat zullen zijn hun catalogisering volgens de nieuwe
regels te veranderen. Bij kleine bibliotheken en openbare leeszalen ligt de zaak
misschien anders, terwijl er voor de bedrijfsbibliotheken bijv. ten aanzien van het
belangrijke punt van de anoniemen geen moeilijkheden te verwachten zijn, omdat
deze reeds op het voetspoor van de Delftse regels de Angelsaksische methode zijn
gaan volgen.
Mij rest nog te vermelden dat de firma Sijthoff de regels in de vertrouwde, maar
ietwat verouderde, opmaak heeft uitgegeven, en dat een uitvoerig alfabetisch
zakenregister het naslaan vergemakkelijkt.
's-Gravenhage, Maart '54.
A.J. DE MOOY.
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Albert Windisch. Professor Dr h.c. Walter Tiemann. Mainz, 1953. Kleiner
Druck der Gutenberg-Gesellschaft Nr. 53. Ladenpreis D.M. 3.
Dit fraai gedrukte boekje is uitgegeven ter nagedachtenis van Walter Tiemann, één
van de belangrijkste Duitse kunstenaars van het boek,
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die in 1951 is gestorven. Tiemann ontving zijn opleiding als schilder en tekenaar
aan de Kunstakademie te Leipzig en te Dresden en werkte daarna enige tijd in
Parijs. Omstreeks 1905 kwam hij in contact met Karl Klingspor in Offenbach, die
zeer veel heeft bijgedragen tot de vernieuwing van de Duitse typographie in het
begin van deze eeuw, onder invloed van William Morris en zijn kring in Engeland.
Voor Klingspor werkten in die tijd reeds Otto Eckmann, Peter Behrens, Rudolf Koch
en andere tekenaars. In 1906 stichtte Tiemann met Carl Ernst Poeschel de eerste
particuliere pers in Duitsland, de ‘Janus Presse’. Als eerste uitgave zag het licht de
Römische Elegien van Goethe, met letters en initialen van Tiemann, door Poeschel
gedrukt met de handpers. In de loop der jaren volgden nog vier andere uitgaven.
Voorts leverde Tiemann ontwerpen voor de Inselpresse van Anton Kippenberg en
tekeningen voor boekbanden, uitgevers- en drukkersmerken. In 1906 ontwierp hij
zijn eerste letter, die in opdracht van Klingspor werd gesneden en gegoten. Het was
een Mediaeval, waar bij Tiemann was uitgegaan van de letter van de Fransman
Nicolas Jenson, die in de 15e eeuw in Venetië werkte. Zijn voornaamste schepping
is echter de specifiek Duitse letter de Fraktur in verschillende vormen, de
Tiemann-Fraktur, Kleist-Fraktur en Fichte-Fraktur. Windisch schetst Tiemann als
een ‘leidenschaftlich deutsch fühlenden Menschen’ en citeert o.a. deze uitspraak:
‘So ist für mich die Fraktur immer der unmittelbarste und lebendigste Ausdruck für
das Faustische im deutschen Menschen gewesen, ohne das doch der Deutsche
kein Deutscher Mensch mehr sein würde’. Een dergelijke uitspraak geeft ons wel
een zeer helder inzicht in het wezen van Tiemann! Behalve de Fraktur ontwierp
Tiemann nog een serie Antiqua letters, voortbouwend op die van Bodoni, en een
Antiqua cursief, de Euphorion, met welke laatste letter dit boekje is gedrukt.
Verschillende andere lettertypen zijn gereproduceerd.
In 1906 werd Tiemann leraar aan de Akademie in Leipzig en in 1920 directeur
van de nieuwe Staatliche Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe, die
hij tot hoge ontwikkeling heeft gebracht.
E. DE LA FONTAINE VERWEY

Charles C. Butterworth, The English Primers (1529-1545). Their
publication and connection with the English Bible and the Reformation
o
in England. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1953. 4 .
xiii + 340 blzz. en enige facsimile's. - Prijs geb.: $6.00.
Men moet er niet gering over denken, hoe veel nasporingen en minutieuse
vergelijkingen de voorbereiding van dit werk de Amerikaanse geleerde zal gekost
hebben. Historische kennis en bibliografische nauwkeurigheid zijn hierin tot een
harmonische eenheid gegroeid. Dat het boek zonder twijfel regelrecht bij de
standaardwerken zal worden ingelijfd, is de ten volle verdiende beloning van
Butterworth.
De auteur laat in het midden, of de naam primer afkomstig is van ‘primae’, een
der canonieke getijden, dan wel van ‘liber primarius’. Als primers werden betiteld
de gebedenboekjes voor het dagelijks gebruik van leken. Hoogst verschillend van
samenstelling, bevatten ze behalve gebeden dikwijls een almanak, een kalender,
de tien geboden, soms het a.b.c., bijbelgedeelten, diverse stichtelijke verhandelingen,
enz. Geenszins dragen ze altijd de naam van primer. Daar bestaat, naast A goodly
prymer in englyshe (1535), de bekende (H)Ortulus anime, met de ondertitel The
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garden of the soule: or the englisshe primers, door George Joye samengesteld
(1530), Prayers of the Byble (1535), etc. In chronologische volgorde worden de
diverse uitgaven behandeld, beter gezegd ontleed, hun onderdelen vergeleken,
vertalers opgespoord.
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Om tal van deze publicaties spookt de censuur. Wie een ‘primer in English’ bezat,
kreeg een veroordeling. Dat een hervormingsgezind man als Joye een dergelijk
boekje samenstelde en vertalingen van tractaten, aan Luther, Brunfels en andere
ketters ontleend, hier en in andere voorkwamen, bewijst, dat voorzichtigheid van
orthodox kerkelijke zijde niet geheel ongegrond was. Want wel erkende koning
Henry VIII, toen hem dit in zijn particuliere leven beter te pas kwam, de autoriteit
van de paus niet meer en werd b.v. als onmiddellijk zichtbaar gevolg in de Goodly
prymer van 1535 niet, gelijk vroeger, op 31 December in de kalender ‘Syluester
pope’, doch ‘Siluester byshop of Rome’ vermeld. Maar van een nauwe aansluiting
bij de Lutheranen moesten de Engelse heren toch niets hebben.
Het is de grote verdienste van Butterworth, dat hij klaar en duidelijk de primers
aaneenschakelt en aantoont, hoe vaak ze, ook als ze in schijnbare oppositie met
een voorganger zijn, brokstukken en vertalingen van deze hebben overgenomen.
De bonte rij van publicaties loopt ten slotte uit op de eerste geautoriseerde editie
‘set foorth by the Kinges maiestie and his Clergie’ (London, Grafton, 29 Mei 1545),
waarin al evenzeer tal van de vroegere elementen terug zijn te vinden.
Voor de bibliograaf van Nederlandse post-incunabelen is het werk mede van
belang; menige verboden uitgave, in de Nederlanden, vaak onder een schijnadres,
verschenen, wordt er in behandeld. Zo is er een heel caput gewijd aan Joye's reeds
genoemde Engelse (H)Ortulus anime, gedrukt ‘Argentine, Francis Foxe’, dat is
Antwerpen, Martinus de Keyser, 1530, waarvan sinds 1949 een blijkbaar uniek
exemplaar in het bezit is gekomen van het British Museum (zie beschrijving NK.
4246).
Enkele kleine vlekjes kunnen in zulk een omvangrijk werk niet uitblijven. Zo is het
op p. 12, noot, klaarblijkelijk een vergissing, dat S.T.C. 20036, The praier and
complaynte of the Ploweman unto Christe een voorrede heeft ‘w.T. to the reder’.
Vgl. de beschrijving van deze Antwerpse druk in NK. 3763. Op p. 11 wordt bij
Tyndale's Practyse of Prelates vermeld ‘probably by Johannes Hoochstraten’. Dit
‘probably’ mag thans gerust vervallen; zie mijn aantekening bij NK. 3995.
Enige kostelijke Appendices, een Bibliography of bronnenlijst, een Index of
scriptural citations en een General Index verhogen de waarde van het boek voor
de gebruiker. Het is een werk, waartoe men steeds weer terug zal gaan. Dat de
auteur een actief man is, die allerminst bij het voltooide blijft stilstaan, maar
daarentegen echt bibliografenbloed heeft, blijkt uit zijn recent artikel in The Library
Chronicle XIX (Philad., Spring 1953), 93-98, The Lord's Prayer is printed in London,
waarin hij aan de hand van een eerst thans door hem gezien boekje, dat c. 1500 te
Londen moet zijn gedrukt, een aanvulling en correctie geeft bij p. 8 van zijn English
primers.
Tot slot als bewijs - voor wie het nodig mocht hebben - dat bibliografen niet louter
met saaie en droge materie omgaan, een vermakelijk citaat uit dit voortreffelijke en
degelijke werk. In de Act of Parlyament van Januari-Mei 1543 werd verlof gegeven
de bijbel in eigen huis te lezen aan ‘euery nobleman and gentylman being a
householder’ en aan ‘euery marchant man being a householder, and occupieng the
feat of marchaundise’ en aan ‘euery noble woman and gentilwoman’. Maar verder
waren ‘no women, nor artificers, prentises, iorneymen, seruinge men of the degrees
of yomen or vnder, husband men, nor labourers’ gerechtigd de bijbel te lezen ‘either
privately or openly’ (p. 242). Wel wordt er nog een vriendelijke uitzondering gemaakt
voor het lezen van souters, primers, etc. Al is dan de bemoeizucht van hen die de
macht hebben blijven bestaan, de aard van wie en wat er door getroffen wordt, is
heden ten dage toch lichtelijk gewijzigd.
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's-Grav., Aug. '53.
M.E.K.
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P. Dalmatius van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven. Dl. V-XII.
Gouda, 1952-'53. Gestencilde uitgave te verkrijgen bij de Custos der
Goudse Librije voor f 1. - per aflevering.
Mocht ik hier in het vorige jaar de afleveringen I-IV aankondigen (zie XXXI. 79-80),
thans valt te berichten, dat pater Van Heel de lofwaardige taak heeft volbracht het
werk te beëindigen. Aflevering XII met een hoogst nuttig Register sluit het geheel
bevredigend af. Al vermeldt de titel dit niet, het boek strekt zich slechts uit over vier
eeuwen en neemt 1800 tot eindpunt. Natuurlijk zullen er in de loop der jaren nog
wel af en toe niet-opgenomen drukken te voorschijn komen. De samensteller zelf
is er ongetwijfeld, gelijk iedere vakgenoot, diep van doordrongen, dat een
bibliographie zelden of nooit absoluut voltooid is. Reeds thans kan men er aan
toevoegen Sébastien Castellion, Contra libellum Calvini, in 1612 bij een clandestiene
pers verschenen, door H. de la Fontaine Verwey voor die van Jaspar Tournay te
Gouda gehouden (zie zijn opstel ‘Reinier Telle traducteur de Castellion et de Servet’
in de juist verschenen bundel Autour de Michel Servet et de Sébastien Castellion Haarl. 1953 -, p. 151).
Pater Van Heel verdient onze warme dank voor de tijd en zorg aan de
samenstelling van een Goudse bibliographie gegeven. Er zijn nog heel wat
Nederlandse steden, waar men goed zou doen aandacht aan het geestelijk erfgoed
te schenken, zoals hij het met zulk een toewijding deed. Dank zij Moes-Burger en
Laceulle-Van de Kerk zijn we van de Amsterdamse en Haarlemse drukken tot het
jaar 1600 volledig op de hoogte. Maar zouden ook de Delftse, de Leidse, de
Deventer, de Utrechtse, de Zwolse en vele andere plaatselijke een afzonderlijke
behandeling niet lonen? Van harte hoop ik, dat Van Heel's voorbeeld navolging zal
vinden.
's-Grav., Sept. '53.
M.E.K.

Gutenberg-Jahrbuch 1953. Herausgeg. von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 224 blzz. en vele afb. in de tekst.
- Prijs: DM. 40.
Jahrbuch 1953 bevat 39 (40) bijdragen, waaronder tal van goede. Na enkele,
handelend over Schrift en Papiergeschichte, volgen de rubrieken Frühdruckzeit en
Von 1500 bis 1900, die samen met de afdelingen Einband en Bibliophilie mij
persoonlijk het meest aantrekken. Als gewoonlijk is uit de overvloed slechts een
greep mogelijk, maar liefhebbers van oud en nieuw drukwerk wordt warm aanbevolen
het Jahrbuch zelf ter hand te nemen.
Ernst Kyriss, Schenkungsexemplare bekannter Drucker des fünfzehnten
Jahrhunderts, heeft niet minder dan 37 banden weten op te sporen, die blijkens
inscripties door vroege drukkers, als Amerbach, Fr. Creuszner, Erh. Ratdolt, enz.
ten geschenke zijn gegeven, op een enkele na alle aan kloosters. Goede gaven, in
ruil waarvoor men vertrouwde zieleheil te verwerven. Herbert C. Schulz van de
Henry E. Huntington Library in S. Marino draagt een doorwrocht en toch zeer
leesbaar opstel bij over Albrecht Pfister and the Nurnberg woodcut school. Uitgaande
van een handschrift in de Huntington Library, combinatie van ms. en gedrukte
houtsneden van de passie, wijst hij op verschillende verwante voorstellingen en
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komt tot de conclusie, dat alle, de houtsneden in drukken van Albr. Pfister incluis,
terug zijn te brengen tot een Neurenbergse school van c. 1460. Kurt Ohly's artikel,
wat zwaar van inhoud, handelt over Ein unbeachteter illustrierter Druck Eggesteins.
Het is de Duitse vertaling van de Asinus aureus van Lucianus, waarvan Polain en
Scholderer (zie CBB. 2526) de afkomst nog betwijfeld hebben. Heel
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wat luchtiger is de aardige bijdrage van Claude Dalbanne over Jacques Vise, cartier
lyonnais (1481-1517).
Iets langer wil ik stilstaan bij het opstel van Fritz Juntke, Jacobus van der Meer
und der holländische Sachsenspiegel. Het is altijd verheugend, wanneer buitenlandse
geleerden belang blijken te stellen in de Nederlandse incunabelen. Doen echter in
dit geval aanhef en opzet van het artikel niet meer verwachten dan het in
werkelijkheid bevat? Want in feite staat er toch als tastbaar resultaat alleen in, dat
de Landesbibliothek te Halle a.S. een tijd geleden een compleet exemplaar heeft
verworven van de Spieghel van Sassen (CA. 1594, GW. 9270), waarvan het enige
tot nu toe bekende exemplaar in onze Kon. Bibliotheek blad 1 mist. Een welkome
afbeelding van dit titelblad illustreert het opstel. Dat verder de houtsnede ervan, een
koning op een gothische soort troon gezeten, scepter en rijksappel in de hand, ook
in andere drukken voorkomt, reeds Conway heeft het geweten (zie zijn Sect. 21.3)
en hetgeen Juntke, wel met verwijzing naar deze - waarbij op p. 67 in de noot 5 S.
237 in S. 273 valt te corrigeren -, hierover vertelt is dus niet nieuw. Het is jammer
dan de heer Juntke de gelegenheid niet heeft gebruikt door een vergelijking van de
staat, waarin de 5 thans bekende voorbeelden zich bevinden, tot een positieve
chronologische volgorde ervan te komen. Toegevoegd kan ook nog worden, dat
afbeeldingen van de houtsnede, uit CA. 1267 en 971, te vinden zijn bij A.J.J. Delen,
Histoire de la gravure, etc. I (Paris-Brux. 1924), pl. XXXVII. 3 en bij L. Debaene, De
Nederlandse volksboeken (Antw. 1951), p. 256.
Het goede artikel van Maria Lanckorońska, Das Lieblingsornament des
Petrarcameisters, behandelt bij vele afbeeldingen het werk van deze houtsnijder,
die zij identificeert met Hans Brosamer wegens het gebruik van ‘Brosamkraut’ (in
het Latijn Chrysanthemum parthenium) op tal van de houtsneden. Martin von Hase
vervolgt zijn serie waardevolle mededelingen over Erfurter Kleindrucker des zweiten
Viertels des sechzehnten Jahrhunderts. Terwijl in Jahrbuch 1952 Conrad Treffer
werd behandeld, komt nu Andreas Rauscher, die zijn drukkerij overnam, aan de
beurt. Van de twee houtsneden, afgebeeld bij het opstel van Luigi Servolini, Le
xilografie di Ugo da Carpi, is de eerste, La Pietà, van grote schoonheid. Over banden
een goede bijdrage van Ilse Schunke, Der klassische Grolier-Buchbinder in Paris,
waaruit een warm gevoel spreekt voor de bekoorlijke gratie van deze Franse banden.
Aan de hand van een collectie banden in de Niedersächsische Landesbibliothek te
Hannover, vermoedelijk een geschenk van het Engelse hof, schrijft Elfriede Leskien
over Englische Einbände aus dem Spätbarock. De twee afbeeldingen bieden mooie
voorbeelden van de ‘allover style’ en van de nog meer verfijnde ‘Harleian style’.
Amédée Boinet behandelt Un bibliophile français du XVIe siècle Claude Gouffier.
Onder meer beschrijft hij bij een mooie reproductie het handschrift van een
getijdenboek, in 't Latijn en Frans, met miniaturen, tussen 1546 en 1564 speciaal
voor Gouffier gemaakt en dat thans, maar niet meer compleet, in de Pierpont Morgan
Library is. Belangrijk van inhoud is ook wat Karl Schottenloher over Ein fürstlicher
Bücherliebhaber der Renaissance, ongeveer uit dezelfde tijd verhaalt. Het is
Ottheinrich von der Pfalz, aanhanger van de Hervorming, die een grote liefde voor
boeken aan een warme belangstelling in architectuur paarde. Tal van geleerden,
vooral hervormde, hebben hem hun werken opgedragen. Overblijfselen van zijn
collectie worden in verscheidene Duitse bibliotheken bewaard. Bij de twee
afbeeldingen, die het opstel illustreren, had ik graag een derde gezien, voorstellende
een der vele boekbanden, vaak met zijn conterfeitsel versierd, waarvan er nog
menige schijnen te bestaan. Kostbare gegevens bevat het opstel van Ferdinand
Geldner, Deutsche Buchdrucker des fünfzehnten Jahrhunderts als Mitglieder
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Römischer Bruderschaften. Met een klein register van de vele vermelde namen aan
het slot zou het nog aan bruikbaarheid gewonnen hebben.
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De typografische verzorging van het Jahrbuch is, als gewoonlijk, voortreffelijk, terwijl
ook de band, lichtbruin en beige, dit keer van een goede smaak getuigt.
's-Grav., Aug. '53.
M.E.K.

Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Vol I, Part IV.
Cambridge, Bowes & Bowes, 1952. - Prijs 25 s.
Twee der opstellen in deze aflevering staan in enig verband tot ons land. Het ene,
van Philip Gaskell, Henry Justice, a Cambridge book thief, behelst het verhaal,
boeiend als een roman, van een proces uit het jaar 1736. Zonneklaar werd toen
bezwezen, dat Henry Justice of Rufforth esquire, advocaat (‘barrister’), zich
wederrechtelijk een groot aantal boeken uit de bibliotheek van Trinity College te
Cambridge had toegeëigend. Ook aan eigendommen van de Universiteits Bibliotheek
aldaar had hij zich vergrepen. Veroordeeld tot zeven jaar deportatie naar plantages
in Amerika heeft hij vermoedelijk die straftijd niet uitgediend. Na velerlei avonturen
is hij, rijk en bezitter van een grote bibliotheek, neergestreken te Rotterdam in de
Wijnstraat. In ons land is hij opgetreden als drukker of als uitgever. De vijf zeer
verzorgde delen ener Vergilius-editie met gravures van de Venetiaan Marcus Pitteri
waren nog niet voltooid, toen hij in 1763 overleed; de laatste is door zijn zoon William
Justice met een voorrede, getekend te 's-Gravenhage op 4 Juli 1765, uitgegeven
(een ex. van deze uitgave o.a. in de Kon. Bibliotheek). Na zijn dood werd de
bibliotheek in 1763 geveild bij Nic. van Daalen in Den Haag. De catalogus bevat
7798 boeken, al of niet eerlijk verworven, en is getiteld Bibliothèque universelle
choisie ancienne et moderne contenant une très curieuse collection de livres...
recueillis à grands fraix par feu Monsieur Henri Justice de Rufforth Ecuier. Deze zal
men tevergeefs zoeken in de uitgebreide verzameling catalogi, die de Bibliotheek
van de Boekhandel te Amsterdam bezit; maar een ex. is te vinden in het Museum
Meermanno Westreenianum.
De naam van Henry Justice ontbreekt in Ledeboer's Alfabetische lijst der
boekdrukkers, doch wel wordt er een Petrus Justice vermeld, bij wie in 1749 te
Amsterdam een werk is verschenen. Behoorde hij soms tot hetzelfde achtbare
geslacht? En zou bij nasporing in Rotterdamse archieven misschien nog niet meer
over de avonturier Henry Justice te ontdekken vallen?
Het andere opstel, dat in relatie tot ons land staat, is van K.A. de Meyier en draagt
als titel Note on a manuscript now at Leyden from the Library of St James's Palace.
Dit 13e eeuwse hs., dat in de Leidse Univ. bibliotheek de signatuur Voss. Lat. F. 93
draagt, is van Engelse oorsprong en blijkbaar te Winchester geschreven. Het bevat
Macrobius, Saturnialia en Excerpta ex Vitruvio. Eens koninklijk bezit is het door de
bibliothecaris van St James's Palace Library, Patrick Young (Patricius Junius), voor
eigen studie in zijn particulier vertrek gedeponeerd en na Young's overlijden in 1653
onder zijn eigen boeken gebleven, samen met andere werken uit 's konings collectie.
Vervolgens in de bibliotheek van John Owen beland, na diens dood in 1684
aangekocht door Is. Vossius en toen deze overleden was, in 1689 voor de Leidse
Univ. Bibliotheek gekocht, waar dit gestolen goed verder veilig bewaard wordt. Geen
Rechtsherstel, dat er zich tot nu toe mee heeft bemoeid.
Van de overige inhoud der aflevering noem ik nog het grondig doorwerkte opstel
door twee leden van de wetenschappelijke staf der Univ. Bibliotheek te Cambridge,
J.C.T. Oates en H.L. Pink, Three sixteenth-century catalogues of the University
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Library, waarin catalogi van 1556-'7, van 1573 en van 1573-'4 met verwijzingen en
concordancies zijn afgedrukt.
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Deze jaarlijkse publicatie, waarvan thans sinds 1949 vier stevige afleveringen zijn
verschenen, strekt de bibliografen in Cambridge tot grote eer.
's-Grav., Maart 1953.
M.E.K.

Bog & Tryk. Københavns Bogtrykkerforenings Jubilaemsudstilling.
o
Raadhushallen 14-22. Marts 1953. 8 . 110 blzz., met 7 illustraties.
De beschrijving van de tentoonstelling, die de Kopenhaagse Boekdrukkersvereniging
ter ere van haar 50jarig bestaan heeft georganiseerd, kan men zonder overdrijving
een voorbeeldige catalogus noemen. Geëxposeerd werd een keur van mooie en
representatieve boekwerken uit alle eeuwen, ten getale van 161, beginnende met
een blokboek en Gutenbergs Latijnse Bijbel van 1454-'55, en eindigende met een
Kopenhaagse druk van 1952. Bovendien een collectie hedendaags mercantiel
drukwerk, brochures, catalogi, prijslijsten, couranten, etc. De 161 boeken worden
in de catalogus niet slechts vermeld, maar er zijn uitstekende korte aantekeningen
ter orientatie aan toegevoegd. Voortreffelijk zijn de inleidingen tot de verschillende
groepen, afkomstig van bekwame Deense autoriteiten. Na een kort woord vooraf
van Henrik Tuxen, de voorzitter van de Kopenhaagse Bogtrykkerforening, volgt
Europaeisk typografi gennem 450 aar door de bibliothecaris der Kon. Bibliotheek,
Palle Birkelund, een meesterlijk overzicht in 19 bladzijden, dat zowel leek als
ingewijde moet boeien. Het zal, naar ik vertrouw, slechts enkele fanatici hier te lande
nog kwetsen, dat deze geleerde de Coster-legende ‘aflivet’ noemt. Aan de betekenis
van de Nederlandse typographie, ook in een latere periode, wordt door hem ten
volle recht gedaan. Een veel korter opstel van C. Volmer Nordlunde, Danske bøger
gennem 50 aar, leidt de moderne Deense drukkunst in, terwijl Ejnar Philip over Knud
V. Engelhardt 1882-1931, de architect-boekdrukker en Peter Olufsen over Den
merkantile tryksag schrijft en ten slotte Tage Taaning een bijdrage over couranten
geeft, Ansigt til ansigt med avisen. Enige goede reproducties illustreren het keurige
boekje, dat luchtigheid aan degelijkheid paart en, gelijk te verwachten valt, ook
typografisch aan de hoogste eisen voldoet.
's-Grav., Juni 1953.
M.E.K.

Richard Benz, Geist und Gestalt im gedruckten deutschen Buch des
15. Jahrhunderts. Vortrag in der Festsitzung der
Gutenberg-Gesellschaft... am 24. Juni 1951. Mainz, Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft. 8 . 29 blzz. - Prijs: DM. 1,50.
Wij vermelden dit boekje, omdat het ons ter aankondiging werd toegezonden. Het
bevat een enthousiaste, woordenrijke feestrede over de schoonheid van de Duitse
incunabel. Nieuwe gezichtspunten biedt de voordracht niet. Vermoedelijk heeft de
spreker er zijn vriendelijk en feestelijk gestemde toehoorders meer door vermogen
te boeien dan de buitenlandse lezers.
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's-Grav., Juni 1953.
M.E.K.
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Hans Sallander, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliothek
zu Uppsala. Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907. Uppsala, Almquist
& Wiksells Boktryckeri AB; Wiesbaden, Otto Harrassowitz; Haag,
o
Martinus Nijhoff; Genève, Librairie E. Droz, (1953). 8 . 176 blzz. - Prijs:
Kr. 20.
Sinds het jaar 1907, toen Is. Collijn's catalogus der incunabelen van de
Universiteitsbibliotheek te Uppsala verscheen, is de collectie met niet minder dan
525 aanwinsten vermeerderd, waaronder een 30tal duplicaten. Zo bezit men daar
thans het respectabele aantal van 2015 verschillende incunabelen. De bibliotheek
heeft het zeldzame geluk gehad, dat drie weldoeners haar mildelijk hebben bedacht:
Dr Erik Kempe, die in de loop der jaren 142 stuks heeft geschonken en bovendien
een fonds voor jaarlijkse aankopen stichtte; Dr Erik Waller, de bezitter van de
beroemde medische bibliotheek, die haar in 1950 zijn hele collectie gaf, waaronder
150 incunabelen, ten dele zeer zeldzame werken, en ten slotte Richard du Rietz,
aan wie 110 exemplaren te danken zijn. Zo lag het inderdaad voor de hand, dat er
een aanvullende catalogus van de nieuwverworven kostbare drukken verscheen
en belangstellenden zullen het werk van de heer Sallander dan ook met vreugde
begroeten.
De catalogus is geheel ingericht als die van Collijn, waarvan hij een vervolg vormt.
Was dat bepaald nodig? Is de incunabel-wetenschap in die ruim 45 jaar zo verstard,
dat deze vroegere methode nog geheel gewettigd is? Allerminst wil ik aanmerkingen
maken op het technische gedeelte, de toewijzingen aan drukkers en de dateringen
van ongesigneerde en ongedateerde werken. Maar in dit lange tijdsverloop zijn we
incunabelen en post-incunabelen langzamerhand niet meer uitsluitend als
drukkersproducten, doch tegelijk als litteraire objecten gaan beschouwen. Critiek
op hun authenticiteit heeft niet stilgestaan en zo wensen we ook over de resultaten
daarvan te worden ingelicht. In dit opzicht nu is Sallander te kort geschoten. Om
enkele voorbeelden te geven, wel zet hij enige werken, uitgegeven op naam van
Augustinus en Bernardus, terecht op Pseudo-Augustinus en Pseudo-Bernardus.
Dan moest echter no. 1949, De IV virtutibus cardinalibus, ook op Pseudo-Seneca
geplaatst zijn. Is het verder wel onomstotelijk zeker, dat Albertus Magnus de auteur
van de Secreta mulierum et virorum is? En is het niet gewenst bij al die Pseudo's
in een korte noot de echte auteur zo mogelijk te vermelden? Moeten ten eeuwigen
dage de Sermones parati de tempore et de sanctis op een fictieve mijnheer Paratus
gecatalogiseerd worden na hetgeen Glonar reeds in 1918 in het Zeitschrift für
Bücherfreunde heeft geschreven over deze ‘vermeintliche’ auteur? En is het niet
lichtelijk ontmoedigend, de Elegantiarum XX praecepta, ondanks wat Pater Bon.
Kruitwagen daaromtrent anno 1926 in Het Boek heeft gepubliceerd, nog maar altijd
rustig op Aegidius Suchtelensis te vinden? Een Aegidius, die nota bene niet anders
dan een schooljongen schijnt te zijn geweest, wiens naam in een overgeleverd
exemplaar van het werkje geschreven staat.
Nederlandse incunabelen zijn schaars in de verzameling; ik tel er slechts 8. Terwijl
bij de nos. 1642 en 1875 een verwijzing naar Campbell voorkomt - CA. 334 en
1358a - is dit bij de nos. 1603, 1634, 1640, 1768 en 1806 - respectievelijk CA. 258,
382, 312, 937 en 1035 - verzuimd. Bij 1897, Petrus de Cracovia, Computus
astronomicus, had vermeld kunnen worden, dat de beschrijving ervan voorkomt in
Nijhoff-Kronenberg onder no. 3699, terwijl ook een verwijzing naar Proctor, Tracts
III, p. 31. 1404A en andere bibliographieën niet overbodig was geweest.
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Op het punt van verwijzingen is de catalogus niet overal zo volledig als men zou
wensen. Bij Aristoteles b.v. mis ik een verwijzing naar de nos. 1997-'98, bij Thomas
de Aquino naar 1997, etc.
Behalve met het gebruikelijke en nuttige register volgens de drukkers, wordt het
werk besloten met concordancies Uppsala-GW.-Hain en met een register van de
herkomsten. Men kan daaruit onder veel meer leren, dat een Livius van 1485 (no.
o

1830) een duplicaat is van de Leidse Universiteitsbibliotheek en reeds a 1843
volgens de wens van bibliothecaris J. Geel is verkocht. De Legende van S.
Franciscus (no. 1642) is eens eigendom geweest van J.I. Doedes, aan wiens
professorale waardigheid met de simpele vermelding ‘Niederländischer Theologe’
iets te kort wordt gedaan. Het Liber chronicarum van Schedel van 1497 (no. 1336bis)
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blijkt afkomstig te zijn van de voormalige Academie te Harderwijk en is door
bibliothecaris Ev. Scheidius verkocht. Dat die bibliotheek niet, gelijk Sallander meent,
in Zutphen, maar in Harderwijk gevestigd was, is tengevolge van de naam ‘Acad.
Gel Zut’ misschien verklaarbaar. Niet ieder weet blijkbaar, dat er ook een Graafschap
Zutphen bestond. De ‘Acad. Gel Zut’ heette Academia Gelro-Zutphanica. Nog is
merkwaardig, dat er zich in de collectie een Bijbel bevindt (no. 1630), die vroeger
aan Ulrich von Hutten heeft toebehoord.
Al is deze catalogus dus niet in elk opzicht bevredigend, de hoofdindruk is toch,
dat het verheugend is een volledig overzicht van de mooie en belangrijke verzameling
incunabelen te hebben verkregen.
's-Grav., Dec. 1953.
M.E.K.

Ugo Baroncelli, Catalogo degli incunabuli della Biblioteca Ugo da Como
o
di Lonato. Firenze, Leo S. Olschki, 1953. 8 . 176 blzz. en 15 afb. - Prijs:
Lire 2000.
Als deel XXV van de Biblioteca di Bibliografia Italiana verschenen bevat deze
catalogus de lijst van 400 incunabelen. Ze behoren thuis in de bibliotheek van meer
dan 30.000 delen, eens eigendom van wijlen Senator Ugo da Como, en worden
bewaard in diens mooi oud huis te Lonato bij het Garda-meer. Na de dood van de
eigenaar in 1941 is de collectie gelukkig niet verspreid, maar volgens zijn beschikking
met het huis en de inboedel tot een stichting gemaakt. Bibliothecaris is Dr Vincenzo
Sorelli geworden. De drie afbeeldingen der schone Casa del Podestà en dan vooral
de grote zaal van de bibliotheek geven een indruk, welk een verfijnd genoegen het
voor een liefhebber van oude boeken moet zijn in deze aristocratische sfeer te
mogen werken. Benijdenswaardige bibliothecaris.
Terecht heeft de Consiglio della Fondazione ingezien, hoe gewenst het zou zijn
een catalogus van het bezit aan incunabelen te publiceren. De samenstelling werd
opgedragen aan Prof. Ugo Baroncelli, bibliothecaris van de Biblioteca Queriniana
te Brescia, een taak hem blijkbaar ten volle toevertrouwd. Zowel de inleidende
Presentazione van de tegenwoordige President der Stichting, On. Marziale Ducos,
een vriend van de overledene sinds de kinderjaren, als de Prefazione van Ugo
Baroncelli bieden niet slechts de nodige zakelijke bizonderheden, maar uit beide
spreekt tevens een warme liefde voor de stichter, vervat in keurige bewoordingen,
gelijk Romaanse volken die zo meesterlijk weten te formuleren. Van grote piëteit
getuigt de hele publicatie, die in ieder opzicht geacheveerd is: zwaar papier, goede
druk en indeling, tal van verwijzingen. Er zijn verder drie Appendices; de eerste met
4 uitgaven, waarvan het twijfelachtig is, of ze tot de 15e eeuw behoren; de tweede
met de titels van 20 incunabelen, die op oude lijsten voorkwamen, maar nu ontbreken
(oorlogsmisère?), terwijl in de 3e Appendix 11 boeken worden vermeld, vroeger
voor incunabelen gehouden, doch in werkelijkheid behorend tot de 16e eeuw. Daarna
o

o

tal van Indices: 1 . volgens plaatsen en drukkers; 2 . alfabetisch register van drukkers
o

en uitgevers; 3 . de titels volgens het jaar van uitgave. (Dit is een soort index, die
ik me niet herinner uit andere incunabel-catalogi, maar die zeker heel nuttig kan
o

o

zijn); 4 . alfabetische index der ongedateerde drukken; 5 . concordancies van de
nos. der collectie met Hain, met Copinger, met Reichling, Campbell en vele andere
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standaardwerken; 6 . index van uitgaven, die niet voorkomen in de Brit. Mus. Cat.
en in de Index Gen. Inc. Bibl. d'Italia, vol. I-II. Slechts een register van herkomst
had hieraan nog kunnen worden toegevoegd.
Behalve een portret van de overleden eigenaar, de drie genoemde afbeeldingen
van huis en interieur en een van een fraaie boekband, bieden de 10 overige platen
goedgekozen reproducties van houtsneden, typen en enkele mooi verluchte bladen.
Ook de enige Nederlandse incunabel der
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verzameling - zeer zeldzaam en in ons land ontbrekend - no. 306, het Psalterium
Iheronimi (Antwerpen, Ger. Leeu, c. 1492; bij Campbell no. 935), werd een
reproductie waardig geacht. Het titelblad met de aardige houtsnede, Hieronymus
geknield voor een crucifix, is daarvoor gekozen.
De collectie bestaat, gelijk te verwachten valt, voor een groot deel uit Italiaanse
drukken. Wat de inhoud betreft zijn het hoofdzakelijk uitgaven van klassieken en
humanisten. Theologische werken, hoewel niet ontbrekend, vormen toch een
minderheid. Ook enige unica komen in de bibliotheek voor. Reeds Accurti heeft
indertijd voor zijn twee bekende aanvullingen van 1930 en '36 op de Gesamtkatalog
der Wiegendrucke - beide in dit tijdschrift besproken - rijkelijk uit de collectie Ugo
da Como geput. Bij no. 162, Fenestella, De Romanorum magistratibus, had vermeld
kunnen worden, dat dit werk, herhaaldelijk ten onrechte op diens naam uitgegeven,
in werkelijkheid van Andreas Dom. Floccus (Flocchi) schijnt te zijn. Bij de Imitatio
Christi, op Imitatio geplaatst, is de naam van de vermoedelijke auteur niet genoemd,
maar wel wordt i.v. Thomas a Kempis naar de Imitatio verwezen. Verwijzingen zijn
talrijk. Toch zouden er nog enkele toegevoegd moeten worden. Zo bij Aristoteles
naar de nos. 98-100, 102, 161 en 205, en bij Petrus Lombardus naar no. 137.
Met een gemotiveerde critiek op de toeschrijving van andere incunabelcatalogi
aan drukkers in Brescia of in Mantua, wordt hier Fl. Blondus, Roma triumphans, no.
78. aan Georg en Paul Butzbach te Mantua toegekend.
Inscripties in de boeken zijn woordelijk weergegeven. Herhaaldelijk treft men
daarbij opgaven van prijzen aan, altijd kostbare bijdragen voor de geschiedenis van
de boekhandel. Ik noteerde er bij de nos. 11, 57, 74, 94, 119, 160, 160bis en 204.
No. 11 blijkt ‘ligatus’ te zijn gekocht, no. 57 ‘absque ligatura’. Als ik de inscriptie in
no. 94 goed interpreteer (‘Emi ego Johannes Surianus phisycus die dominica
secunda decembris 1502 hunc librum a quodam ipsum vendente per aromatarium
transeunte solidis vigintiquatuor’), heeft genoemde physicus het boek door
bemiddeling van een drogist - of parfumeur? - van een rondtrekkend koopman
gekocht.
Als geheel voor incunabulisten een aantrekkelijke catalogus, die men herhaaldelijk
zal opslaan. En persoonlijk zal ik bij het opslaan altijd opnieuw met een gevoel van
verlangen toeven bij de afbeelding der Sala maggiore della biblioteca.
Is het onbescheiden na deze catalogus der incunabelen thans als tweede publicatie
der Stichting er een van de post-incunabelen te wensen?
's-Grav., Jan. 1954.
M.E.K.

H.J. Prakke, Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud
o
Drukkersfestijn! Assen, Kon. Van Gorcum & Comp. N.V., Dec. 1953. 8 .
21 blzz. - Prijs: fl. 1. In de vorige jaargang (XXX. 371) vermeldde ik met een kort woord wat G.A. Evers
over ‘Koppermaandag in de boekdrukkerij’ heeft gepubliceerd. Aan hetzelfde
onderwerp wijdt thans Dr H.J. Prakke een kleine studie, waaraan zelfs een morele
strekking tot slot niet ontbreekt. Er blijkt uit, dat bij de Drentse drukkersbedrijven
sinds 1949 de oude viering van deze eerste Maandag na de week van Driekoningen
in ere hersteld is, met de gebruikelijke feestelijkheden en de traditionele rijmprent.
Het omslag van het aardige boekje, dat keurig verzorgd is, geeft een kopperprent
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van 1800 weer, terwijl de schutbladen de Drentse kopperprent-producten van 1950
en '51 vertonen. Deze publicatie is vooral van belang voor lieden met folkloristische
belangstelling, maar verdient ook verdere waardering.
's-Grav., Jan. 1954.
M.E.K.
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