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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

XI

[Het Boek, jaargang 61-62]
Dr. M.E. Kronenberg
80 jaar
Wanneer deze aflevering van ‘Het Boek’ verschijnt is het al weer enige maanden
geleden, dat ons redactielid mejuffrouw dr. M.E. Kronenberg op 12 juli 1961 haar
80ste verjaardag vierde. De redactie (zonder haar oudste lid) meent echter op deze
plaats toch nog even te moeten getuigen van haar vreugde, dat dr. Kronenberg deze
dag zó opgewekt en in zó goede gezondheid heeft mogen vieren. Het was voor de
jubilaresse een bijzondere dag, omdat het derde deel van haar ‘Nederlandsche
Bibliographie van 1500-1540’ juist gereed gekomen was, een feit, waarover de gehele
bibliografische wereld zich verheugt. De redactie van ‘Het Boek’ (alweer met
bovenstaande beperking) heeft met bijzonder veel genoegen gezien, dat een
feestbundel, die geheel bestond uit bijdragen van dr. Kronenberg aan ons tijdschrift,
aan haar werd aangeboden, aangevuld met een bibliografie van haar werk. En ten
slotte was het een reden voor algemene verheugenis, dat ook in officiële kringen de
betekenis van dit werk erkend werd blijkens de benoeming van de tachtigjarige tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De redactie hoopt - neen, weet - dat dr. Kronenberg met dezelfde werklust, die
haar steeds heeft gekenmerkt, zal blijven voortarbeiden. Moge ons tijdschrift daarvan
nog lang profiteren!
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P.L. Mees, O.F.M.
Notities bij de drukken van Gherit vander Goude's ‘Boexken vander
missen’
Wanneer we maar even de ‘Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540’ door
W. Nijhoff en M.E. Kronenberg opslaan bij de naam Gherit (of Gerrit) vander goude,
dan valt het dadelijk op dat het ‘Boexken vander missen’ van deze Goudse observant
uit de 16e eeuw een zeldzaam succes heeft gekend bij ons volk. Weinig werkjes van
godsdienstige aard zullen op zulk een korte tijd zovele drukken hebben gekend als
dit simpele misboekje1. Het eenvoudig achter elkaar plaatsen van de verschillende
drukken geeft daar een klaar beeld van. In deze lijst geven we eerst de volledige
drukken, chronologisch gerangschikt, vervolgens de ongedateerde, dan de
gedeeltelijke (bestaande uit slechts één boekje van de drie) en ten slotte de vertalingen.

De volledige drukken:2
Gedateerde
1. 1506, Gouda, Collaciebroeders (982), exx.: Den Haag, K B; Londen BM (defect).
2. 1507, Antwerpen, Adriaen Van Berghen (983), exx. Brussel, K B; Antwerpen
Plantin-museum; London, B M.
3. 1508, Antwerpen, H.E. Van Homberch (984), ex. Amsterdam, bibliotheek van
het Rijksmuseum.
4. 1510, Antwerpen, H.E. Van Homberch (3071), ex. Antwerpen, Minderbroeders.
5. 1511, Antwerpen, H.E. Van Homberch (3072), ex. Brussel K B.
6. 1512, Antwerpen, H.E. Van Homberch (3073), ex. Gent, U B.; ex. Menno
Hertzberger met variant, thans onvindbaar.
7. 1515, Antwerpen, H.E. Van Homberch (nog onbeschreven), ex. J. Deschamps,
Hasselt.

1
2

Over de auteur, de mogelijke bronnen van het tweede boekje, zie onze artikels in: Franciscana,
1955, nr 3, blz. 93-100; 1956, nr 1, blz. 1-16, St. -Truiden, 1956.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar Nijhoff-Kronenberg.
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1517, Antwerpen, A. Van Berghen (3074), ex. Brussel, K B.
1519, Antwerpen, Willem Vorsterman (3076), ex. Antwerpen, Minderbroeders.
1520, Antwerpen, H.E. Van Homberch (985), ex. Den Haag, K B.
1538, Antwerpen, W. Vorsterman (987), ex. Londen B M.

Na 1540 vinden we nog de volgende drukken:
12. 1543, Antwerpen, W. Vorsterman, Paquot, Memoires.... V, p. 311.
13. 1609, M. Huyssens, ex. Utrecht, Bissch. Museum.1

Niet-gedateerde:
14. 150? Antwerpen, W. Vorsterman (986), ex. Brussel, K B (niet Gouda S.B., cfr.
N.-Kr., 0549)
15. Antwerpen, W. Vorsterman (4233), ex. Gouda, S B.
16. Antwerpen, Michiel Hillen (0548)
17. Antwerpen, W. Vorsterman, (nog niet beschreven) ex. Prof. J.J.M. Timmers,
Maastricht.

De gedeeltelijke uitgaven (slechts het 2e boekje)
18. 1519, Antwerpen, Jan van Ghelen (3075), ex. Den Haag K B.
19. 1520? ('s Hertogenbosch, Laurens Hayen?) (2388), ex. Sterck, Aerdenhout2.

De vertalingen.
20. 1512, Gouda, Collaciebroeders, Precatiuncule in divinis missarum officiïs
excitative, latine a fr. francisco Goudano (1756), ex. Amsterdam, U B.
21. 1529, Antwerpen, W. Vorsterman ‘L'interpretation et signification de la messe’
(3077), exx. Antwerpen, Plantin-museum; Parijs B N.
22. 1532, London, Robert Wyer, ‘The interpretacyon and sygnyfycacion of the
Masse...., composed and ordeyned by Frere Gararde, Frere Mynoure’3
23. 1538, Antwerpen, W. Vorsterman, id. als nr. 21 (988), ex. London, Brit. museum.
1
2

3

B. Kruitwagen in Nieuw Nederl. Biografisch woordenboek, III, p. 484.
M.E. Kronenberg meent dat dit boekje onderscheiden is van Gherits werk. De gegeven
beschrijving komt nochtans goed overeen met het 2e boekje van Gherit. Het exemplaar kon
ik niet terugvinden.
Pollard and Redgrave, A Short Title Catalogue, bl. 254, nr. 11549.
British Museum catalogue, onder G.
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Zes Antwerpse drukkers uit de 16e eeuw stelden er dus prijs op dit boekje te kunnen
uitgeven. We willen in deze studie deze onderscheiden drukken even met elkaar
vergelijken.

De algemene inhoud van het ‘Boexken’
Het werkje, een octavo-druk van ten hoogste 168 blz. bestaat uit drie delen: het eerste
bevat 33 hoofdstukjes betreffende de H. Mis, b.v. de
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betekenis van het woordje ‘mis’, een summier overzicht van de geschiedenis der
Mis, verder meestal practische punten, b.v. wanneer men de Mis moet volgen, hoe,
enz. Het tweede boekje geeft een methode om goed de Mis te volgen. Drieëndertig
momenten (artikelen in het boekje) uit de H. Mis worden afgebeeld in kleine
houtsneden (± 55 × 80 mm), daaronder staat een korte beschrijving. Deze 33
momenten worden telkens allegorisch verbonden met even zoveel gebeurtenissen
uit Jezus' leven, ook weer voorgesteld door houtsneden met daaronder een kort gebed.
De houtsneden zijn zo geordend dat de evangelie-houtsnede telkens juist naast de
corresponderende misvoorstelling staat, dus: op verso zijde van één blad een
misvoorstelling, op de recto-zijde van het volgende een corresponderende
evangeliescène. De schrijver zegt uitdrukkelijk dat wie niet lezen kan ‘(so) mach
(hi) devoteliken overdencken dat leven ons heren ende lesen op elcken artikel een
Pater noster ende Ave Maria’ (a2 verso)1. Het is wellicht om deze vele houtsneden
(tenminste 66), dat het boekje zoveel succes kende bij het volk. In de meeste bewaarde
exemplaren is het deel met de houtsneden opvallend meer beduimeld dan de andere2.
Het derde deel van dit misboekje geeft, weer in 33 hoofdstukken, alles wat men doen
moet om waardig te biechten en te communiceren.

Opmerkingen bij de verschillende drukken
Collaciebroeders, Gouda 1506. (N.-Kr. 982, ex. KB, Den Haag). De oudste, bekende
druk van het Boexken is die van 1506, door de Collaciebroeders uit Gouda. Op hun
verzoek werd het ten andere door Gherit van Gouda, minderbroeder-observant,
samengesteld, zoals we uit de eerste ‘proloech’ vernemen (a2ro). De broeders van
het gemene leven, die in Gouda collaciebroeders werden genoemd, hadden zich
steeds bezig gehouden met het copiëren van godvruchtige boeken, dat was hun
apostolaat en tevens ook een middel van bestaan. Na de uitvinding van de
boekdrukkunst pasten ze zich aan de moderne techniek aan, ze gaan er fier op
apostelen te zijn ‘non verbo sed scripto predicantes’3. Hun schrift schijnt zelfs aan
de basis te liggen van het echt

1
2

3

Aanhalingen volgens de druk van Gouda 1506.
We hebben zelfs een vermoeden dat aan dit werkje een druk voorafging met alleen het tweede
deel. Men kan dit enigszins afleiden uit de ‘prologen’ van het eerste en tweede boekje. Dit
hier in detail bewijzen zou ons te ver voeren en toch nog geen volledige zekerheid geven.
Het zou ons echter niet verwonderen indien men ooit een oudere druk vond met alleen deze
mismethode. We menen dat de ‘Verclaringe vander misse’ door Dr. M.E. Kronenberg
besproken in het Huldeboek Pater B. Kruitwagen, 's Gravenhage, 1949, pp. 237-245, een
eerste voorloper is geweest van dit ‘Boexken vander missen’. Zie ons artikel daarover in
Franciscana, V, 1950, pp. 27-31. De beschrijving van deze post-incunabel geeft Dr.
Kronenberg in de Biblographie III, I, nr. 4287.
In Duitsland bestond een soortgelijk misboekje: ‘Messbüchlein mit 45 Bildern’ (1466), door
Papillon beschreven in zijn Traité de la gravure en bois, Paris, 1766, pp. 119-122. Het was
een miniatuurdruk in 32o formaat, maar thans onvindbaar.
Geciteerd bij F. Falk, Die Druckkunst in Dienste der Kirche, Köln, 1879, p. 12.
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Nederlandse drukkerstype: M75 981. Gouda bezat op het einde van de 15o eeuw reeds
verscheidene drukkerijen. In 1496 begonnen ook de Collaciebroeders met een bedrijf.
Ze kochten hun materiaal gedeeltelijk van Gerard Leeu, die in 1484 van uit Gouda
naar Antwerpen was verhuisd. Heel veel hebben ze niet geproduceerd, maar hun
werk was meestal zeer verzorgd. Ze zijn vooral bekend om hun zeer goed afgewerkte
en kunstige houtsneden2. Tot dat zeer verzorgde werk behoort stellig het ‘Boexken
vander missen’. We mogen gerust zeggen dat de houtsneden merkwaardig zijn: de
mis-serie op archeologisch-liturgisch gebied, de evangelie-scènes op kunstgebied3.
Ary Delen roemt ze als ‘schattige kleine schilderijtjes zonder twijfel getekend
door een kunstenaar van eerste gehalte, terwijl de graveur buiten alle betwisting een
man was die de knepen van het vak ter dege kende, omdat hij zo goed het karakter
van de oorspronkelijke tekening wist te eerbiedigen’4.
De houtblokken van ± 55 × 81 mm schijnen hier nog tamelijk nieuw te zijn: men
merkt weinig sleet aan de randen (op de houtsnede boven het 33o artikel komt nochtans
een wormgaatje voor). Op het titelblad staat een houtsnede die de intrede van de
priester met de assistenten uitbeeldt, we vinden ze nog eens in de misreeks (2e artikel),
maar op het titelblad is ze afgelijnd door een pilaster, in de misreeks is deze rechts
bijna geheel weggevallen. Bij nauwkeurig vergelijken blijkt het hetzelfde houtblok
te zijn, waarvan de pilaster rechts werd afgesneden, omdat deze gravure voor het
midden van het boekje te breed uitviel.
Buiten de houtsneden der misreeks, vinden we in deze en de volgende drukken
regelmatig drie grotere van ± 86 × 66 mm: de stigmatisatie van St.-Franciscus, een
voorstelling van St.-Gregorius-visioen en van O.-L.-Vrouw in de zon. Men kan
betwijfelen of ze speciaal voor deze druk zijn gemaakt: ze zijn merkelijk kleiner dan
de gewone drukspiegel en daarom geflankeerd door losse randen met daarboven een
drukkersmerk van de collaciebroeders.
Het formaat van deze druk is opvallend groter dan dat van vele volgende: ± 145
× 105 mm met een drukspiegel van 117 × 82.
Ook het lettertype, M12100, is onderscheiden van alle volgende drukken (behalve
de Goudse).
De vraag kan ten slotte gesteld worden of deze druk van 1506 de

1
2
3
4

B. Kruitwagen, in ‘Gulden Passer’, 1 (1923), pp. 39-40.
W. Nijhoff, L'Art typographique, I, p. 9.
Zie hierover meer in detail ons artikel in Franciscana, XI, (1956), p. 14-17.
A. Delen, Histoire de la gravure, II, 1, p. 29. Hij wijdt een bladzijde aan deze ‘meester van
het Boexken’ zoals hij hem noemt. Hij meent een verband te zien tussen deze houtsneden
en die voorkomend in het leven van St.-Lydwina (Polain 911) te Schiedam gedrukt in 1596.
Dit zou het beginwerk zijn van de xylograaf die zes jaar later, meer bedreven geworden in
het vak, de houtblokken van het Boexken vervaardigde.
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oudste is. De colofon schijnt daar op te wijzen: ‘Hier eyndet een devoet boexken....
geordineert Int jaer ons heren M.CCCC. ende VI. bi broeder Gherit vander Goude....
Ende gepreut (sic) ter Goude tot die Collaciebroeders’. Het volgend jaar verschijnt
er echter te Antwerpen een druk met als titel ‘Dat boexken vander missen. Anderwerf
ghecorrigeert’ blijkbaar, althans waarschijnlijk dus een derde druk. We moeten dus
besluiten tot een tweede te Antwerpen in 1506 (Eckert van Homberch? cfr. verder)
ofwel tot een eerste Goudse van 1505 of nog vroeger, waarvan men dan de colofon
in 1506 letterlijk overdrukte met verandering van datum. We opineren voor een
Antwerpse druk uit 1506 (zie verder bij de druk van 1508).
De druk van Adriaen van Berghen 1507 (N. Kr. 983, ex. Brussel K B).
Het volgend jaar verhuist het ‘Boexken’ naar de Antwerpse drukkerijen. Het
woordje verhuizen is voor deze en de volgende druk (ongedat. Vorsterman 986) niet
helemaal figuurlijk op te vatten, want Adriaen heeft hier de houtblokken van de
Collaciebroeders gebruikt. Waarschijnlijk wilden de fraters, wier eerste doel toch
was de godsvrucht door de drukkunst bevorderen, een ruimere
verspreidingsmogelijkheid aan het boekje geven en ze zochten daartoe een drukker
in de ‘vermaerde coopstadt’, waar in die jaren meer boeken werden gedrukt dan in
het gehele Nederlandse taalgebied1.
De druk is dan grotendeels een zeer getrouwe weergave van de Goudse: het zijn
dezelfde houtsneden (duidelijk merkbaar aan het wormgaatje in de bovenrand van
de houtsnede op fol. k 8 verso), zelfs het drukkersmerk van de Collaciebroeders
wordt op twee plaatsen boven de grote houtsneden geplaatst. Over 't algemeen wordt
de tekst blad voor blad nagedrukt, het hoogste verschil is twee regels en men merkt
daar hoe de Antwerpse drukker er naar streeft zo vlug mogelijk volledig overeen te
stemmen met zijn voorbeeld.
Toch is niet alles gelijk: het lettertype is hier M7599. Het werkje draagt nu als titel
‘Dat boexken vander missen Anderwerf ghecorrigeert’. De tekst is hier en daar
aangevuld of verbeterd. b.v.:
Gouda c 8 recto: waar Gerrit spreekt over het rechtstaan bij het aanhoren
van het evangelie: ‘Ende ofte // ghi god seluer die woerden hoerde preken’.
//
Gouda: b 6 recto: ‘Nochtans sal // alsulken mensche wat goets anders daer
vo // er doen
Antwerpen 1507: ‘Ende dat // suldi so deuoteliken horen of ghi....’
(waarschijnlijk regelverspringing in Goudse druk)
Antwerpen: idem + ‘oft doer eenen anderen doen doen. (regelverspringing
door ‘doen’?)

1

cfr. M. Kronenberg in: De Gulden Passer, 4 (1926), p. 100.
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Meestal nochtans zijn de tekstveranderingen kleine toevoegingen; enkele voorbeelden:
Gouda b 5 verso: perikel
Gouda: machse
Antwerpen: perikel des levens
Antwerpen: machse oec.

Men kan zich afvragen of Adriaen niet een andere Goudse druk als voorbeeld had,
de woorden in de titel ‘anderwerf gecorrigeert’ wijzen wellicht op een tweede
verbetering, dus 3e druk. In ieder geval is de tekst in deze Antwerpse uitgave soms
duidelijker.
Waarschijnlijk heeft de drukker ook getracht de meer Hollands klinkende vormen
enigszins te verbrabantsen, ofschoon men niet zeggen kan dat dit systematisch is
gebeurd. Ziehier enkele opvallende varianten:
1506

1507

mit

met

sellen (Friese vorm die tamelijk veel in sullen
Gouda voorkwam)
oflaet (Hollands en Vlaams)

aflaet (Brabants)

harte

herte (zeker niet Zuid-Hollands)

varde

verde

warde - wart

werde - wert

ontfermharticheit

ontfermherticheit

gaern

(soms) gern

naerstelike

nerstelike

ambocht (Hollands-Vlaams)

ambacht (Brabants)

nimmermeer

nemmermeer

rechtvaerdigen

rechtverdigen.

Zoals gezegd, dit verbrabantsen is verre van systematisch doorgevoerd, maar
regelmatig komen de Zuidelijke vormen toch terug. Is dit alles wellicht maar aan de
zetter te wijten? Opvallend is dat nog regelmatig de typisch Hollandse vorm ‘legghen’
voorkomt voor het Zuidnederlandse ‘liggen’, wat andere drukkers zullen vermijden.
Concluderend mogen we zeggen dat deze eerste Antwerpse druk een verzorgde
en zelfs verbeterde, enigszins verbrabantste uitgave is van het ‘boexken’1.
1

Van deze druk zijn er drie exemplaren overgebleven: één berustend te Brussel, KB, het andere
in het Plantinmuseum te Antwerpen, het derde (dat we niet inzien konden) in Londen. Het
Antwerpse is uitzonderlijk goed bewaard, de houtsneden zijn nergens door kleuren verknoeid,
de tekst is volledig en mooi bewaard, in het Brusselse exemplaar zijn de houtsneden gekleurd
en is de colofon beschadigd.
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De ongedateerde Vorsterman N.Kr. 986 (ex. Brussel, K B)1.
Na de twee gedateerde exemplaren bestudeerd te hebben, wordt het enigszins
gemakkelijk, deze ongedateerde Vorsterman zijn plaats te geven in de lijst.
Deze druk is waarschijnlijk kort na 1507 te dateren. De houtblokken zijn die van
Gouda, die Adriaen van Berghen in 1507 gebruikte, ze vertonen aan de rechterzijkant
een weinig meer sleet. Soms zou men eraan twijfelen welke druk de oudste is,
nochtans menen we uit de tekstvergelijking te kunnen bewijzen dat de Van
Berghen-druk voorafgaat.
Het is duidelijk dat deze twee drukken sterk afhankelijk zijn van elkaar: bijna alle
addities van 1507 vindt men hier; typisch is dat de vorm ‘sellen’ van 1506 in deze
beide drukken meestal vervangen werd door ‘sullen’, welnu op één blad (m 8 recto)
is uitzonderlijk ‘sellen’ bewaard, zowel in 1507 als bij deze ongedateerde Vorsterman.
Een detail in de tekst wijst daarenboven op een afhankelijkheid van Vorsterman
tegenover Van Berghen. Op m 8 v eindigt Adriaen de bladzijde (en de katern) met
de woorden ‘daer doer’, zo ook Vorsterman, ofschoon bij hem de regel niet geheel
gevuld is (in 1506 stonden deze woorden op het volgend blad). Hieruit blijkt dus dat
Vorsterman de druk van Van Berghen als legger gebruikte.
Wanneer dan deze ongedateerde Vorsterman plaatsen? Bijna zeker in 1509. In
1508, 10, 11, 12 hebben we Eckert-drukken en in 1512 gebruikten de Collaciebroeders
hun houtblokken weer zelf, maar nu met afgesneden pilasters.
De Latijnse vertaling uit 1512 (N.-Kr., 1756)2
Bij deze Goudse en Antwerpse drukken sluit de Latijnse vertaling aan van het
tweede boekje, door dezelfde Collaciebroeders op de markt gebracht in 1512 onder
de titel: ‘Precatiuncule (quas hic libellus fert sunt et de // uotionis et feruoris
cuiuscumque in diuinis mis // sarum officijs excitatiue plurimum //
Uit de inleiding blijkt dat de vertaler een zekere ‘frater franciscus goudanus’ is
‘divi augustini canonicus’ die zijn inleiding voltooide in 1512.
Van a 5 recto af, na twee uitvoerige inleidingen, is de tekst een getrouwe vertaling
van Gherits tweede boekje.
Het lettertype is weer dat van 1506: M62100.
Op het eerste gezicht merkt men reeds dat het werkje tegenover de druk van 1506
heel wat kleiner is geworden: 136 × 92 mm, tegenover

1

2

Dr. F. de Tollenaere wijst op een beschrijving van een exemplaar uit 1507 in het tijdschrift
Volk en taal' 1889-90, pp. 68-69. Volgens deze beschrijving is de colofon onderscheiden
van deze der bekende exemplaren maar dit deel is door de eigenaar zelf bijgewerkt. De vraag
is of hij juist copieerde.
(Zie het artikel in de bundel ‘Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr.
F.K.H. Kossmann’, 's Gravenhage, 1958, pp. 246-249).
Het exemplaar berust niet in Gouda (zoals daar vermeld doch later verbeterd) maar in Brussel,
K B. Het exemplaar van Gouda is onder nr. 4233 beschreven. Nr. 986 is zeer onvolledig,
katern f en g ontbreken geheel, van h de 2 laatste bladen.
Het enige exemplaar is in het bezit van de U B te Amsterdam. Het is zeer mooi bewaard,
nergens zijn de houtsneden gekleurd.
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145 × 105, met een drukspiegel van ± 97 × 75 tegenover 117 × 82. De houtblokken
zijn dan ook bewerkt geworden: terwijl in de vorige drukken links van de
mis-voorstelling en rechts van de corresponderende evangelie-scène een ongeveer
volledig uitgewerkte pilaster voorkwam, zijn deze hier bijna volledig afgesneden,
het blijken echter dezelfde blokken te zijn.
Dit is waarschijnlijk niet gebeurd, omdat de randen te zeer versleten waren, ze
vertoonden in 1507 en in de ongedateerde Vorsterman-druk (N.-Kr. 986) nog geen
opmerkelijke sleet. Wellicht is deze verminking van de houtblokken gebeurd omdat,
door de brede houtsneden, het formaat wat te breed uitviel voor een octavodruk1.
Een ongunstig gevolg van het verengen van de drukspiegel was dat er soms geen
plaats genoeg overbleef voor de tekst onder de houtsneden en dat hij dus op de
volgende bladzijde, boven de volgende gravure moest gedrukt worden, dit gaf een
minder schone indruk.
Deze druk is verder ook minder verzorgd in die zin, dat voor het grootste gedeelte
de corresponderende houtsneden niet juist naast elkaar staan op verso- en rectozijde
van telkens een verschillend blad, wat zeker tegen de bedoeling was van de schrijver:
mis- en evangelievoorstellingen moesten gelijk gezien worden om godsvruchtig de
mis te volgen. Verder staat boven het 13e artikel der mis (het einde van de prefatie)
de houtsnede van het 28e artikel (de nuttiging van de H. Hostie), en vice versa.
Begrijpelijk is dit wel, de twee voorstellingen: houding van celebrant en plaats van
assistenten, lijken nogal sterk op elkaar, maar het verwisselen der houtblokken wijst
toch op een slordigheid in de afwerking.
Zo is deze Latijnse vertaling enigszins een mislukking geworden, wellicht is het
bij dit experiment gebleven, ook omdat in de opvatting van de auteur zijn werkje een
volksboekje was; de allegorische methode viel blijkbaar niet in de smaak van de
geleerden der 16e eeuw.
Bij het einde van de bespreking dezer Goudse drukken kan men zich afvragen of
de collaciebroeders in 't vervolg het drukken van het boexken gestaakt hebben. De
hypothese dat ze hun houtblokken, die ze in 1521 nog gebruikten voor een ander
werk (N.-Kr. 1001) toch nog wel zullen aangewend hebben voor het oorspronkelijke,
lijkt me gegrond, al bestond in die jaren wel de concurrentie met de Antwerpse
drukkers.

1

In deze vorm worden de houtsneden door de collaciebroeders nog gebruikt in 1521 voor hun
druk van ‘De seven bliscappen onser liever vrouwen’ (N.-Kr. 1001). Zie nota bij N.-Kr.
1756. Reeds in 1503 gaven de Collaciebroeders dit laatste werk uit (N.-Kr. 3081).
Het exemplaar (van N.-Kr. 3081) behoort tot de merkwaardige collectie van de heer Lessing
J. Rosenwald te Jenkintown, (Pa). cfr. M.E. Kronenberg, Het Boek, d. 33, p. 230; (Early
Printed Books of the Low Countries from the Lessing... collection, nr 90). Zijn de houtsneden
in deze druk ook gedeeltelijk die van het ‘boecxken’ namelijk voor de ‘artikelen vanden
leuen ende passie ons heren... mitten figuren’?
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Titelblad van verschillende drukken

Collaciebroeders, Gouda 1506.
[iets verkleind oorspr. 55 × 87]

Eckert van Homberch, Antwerpen 1510.

Willem Vorsterman, Antwerpen 1519.
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[iets verkleind oorspr. 52 × 73 mm]
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Het ‘tweede artikel’ in de Mis-reeks

Collaciebroeders, Gouda 1506.
[iets verkleind]

Eckert van Homberch, Antwerpen 1510.
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Willem Vorsterman, Antwerpen 1519.
[iets verkleind]
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De drukken van Henrick Eckert van Homberch
In 1508 begint deze drukker het werkje in een nieuwe vorm uit te geven (N.-Kr.,
984, ex. bibl. van het Rijksmuseum, Amsterdam)1.
De korte titel boven op het eerste blad luidt nu: ‘Dat boexken vander missen. Ende
anderwerf ghecorrigeert’. De drukspiegel is heel wat kleiner dan in de vorige drukken:
100 × 74 tegenover 127 × 82, met 21 regels tegenover 242. De katernverdeling is dan
ook geheel anders, vroeger regelmatig a-r8, hier a-m8 n4 o-x8; dus 164 bll. tegenover
136.
Deze druk wordt dan het model voor al de volgende Eckert-edities. De houtblokken
zijn mooi verzorgde copiën van de Goudse, maar ietwat kleiner: circa 51 × 74 mm.
Tot in de kleine details heeft Eckert's xylograaf zijn voorbeeld gecopieerd, hij werkt
met fijne arceringen die de indruk wekken van zeer verzorgd werk. Is deze druk van
1508 de eerste van Eckert? Men kan het betwijfelen: de houtsnede op het titelblad
vertoont aan de linkerrand reeds duidelijke sporen van sleet (in de druk van 1510 is
dit op dezelfde plaatsen nog duidelijker geprononceerd). Daarop voortgaand zou
men moeten besluiten dat Eckert reeds in 1506 een Antwerpse druk bezorgde met
eigen houtsneden.
De tekstoverlevering toont ten andere duidelijk aan dat deze druk niet rechtstreeks
afhankelijk is van de onmiddellijk voorafgaande Antwerpse van 1507, maar wel van
de Goudse van 1506. De tekstaanvullingen, soms verbeteringen van 1507 komen
hier niet voor. Enkele voorbeelden:
Op f 1 verso:

1506 Opdat wi doch // doer sijn bitter
passie
1507 Opdat wi doch also doer sijn....
1508 Opdat wi doch doer sijn....

Op b 5 verso:

1506 conde gehoren
1507 conde gehoren dier tijd
1508 conde gehoren

Op c 8 verso:

1506: Ende ofte // ghi god selver die
woerden hoerde preken.
1507: Ende dat suldi so devoteliken horen
ofte....
1508: geheel zoals 1506.

Op d 5 verso:

1

2

1506: nyet om seer veel te lesen gheliken
als so // mige menschen doen....

Volgens N.-Kr. bevat nr 984, 168 blzz. met katernverdeling aij-xij. Dit moet een vergissing
zijn, er zijn slechts 164 blzz. met als katernindeling a-m8 n4 o-x8 (k4 en 5 ontbreken). Er zijn
21 rr. en niet 22.
Door de kleinere drukspiegel zal het onmogelijk zijn de tekst altijd juist onder de
corresponderende houtsnede af te drukken. Vandaar storende fouten in de latere drukken.
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1507: .... te lesen mer om wel te lesen
gheliken
1508: geheel zoals in 1506.
Dit alles schijnt ons vermoeden wel te bevestigen dat Eckert reeds in 1506 een
druk van het ‘Boexken’ bezorgde.
Over het algemeen vertoont de taal in deze druk een nog meer
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Brabants karakter. Het typisch Hollandse ‘leggen’ voor het Zuidnederlandse ‘liggen’
is hier, op een paar uitzonderingen na, telkens veranderd in ‘liggen’. De vormen die
we vroeger aanstipten bij de druk van 1507 komen hier ook regelmatig voor, ofschoon
ook weer niet systematisch; sommige woorden zoals ‘mit’ en ‘selen’, die over 't
algemeen tot de Hollandse schrijftraditie gerekend worden, zijn hier vrij talrijk. Men
heeft de indruk dat deze veranderingen in de schrijfwijze eerder afhankelijk zijn van
de letterzetters, dan opgelegd door één persoon die de hele tekst zou hebben
verbrabantst.
De Eckert-drukken van 1510 (N.-Kr. 3071)1, 1511 (3072, ex. K B, Brussel) en
1512 (3073, ex. U.B. Gent).
Men mag wel zeggen dat deze drie edities woordelijk en ook naar bladschikking
volkomen aan elkaar gelijk zijn. De katernenverdeling (a-m8 n4 o-x8) wijst daar reeds
op. Het was de gewoonte, bij het herdrukken van een werk, zoveel mogelijk dezelfde
omvang van het boek te behouden, men liet de vroegere druk regel na regel nazetten,
zo konden verschillende zetters tegelijk aan één uitgave werken2. Daarbij had de
uitgever er alle profijt bij een goed befaamd boekje een zelfde uitzicht te laten
behouden.
Het streven naar volledige overeenkomst valt hier des te sterker op, daar van 1511
af een kalender vóór de proloog wordt ingeschoven. Om nu volledige overeenkomst
te kunnen bewaren met de drukken van 1508 en 1510, werden op de eerste 8 bladen
geen signaturen geplaatst, deze beginnen maar op bl. 9 met a. De bijgevoegde kalender
liep echter tot a 2 verso, dus moest de drukker 2 bladen trachten in te winnen om de
druk verder volledig te doen overeenstemmen met de vorige. Dit zal hij bereiken
door een regel meer te drukken voor de kalender en door de daaropvolgende
inhoudstafel zo sterk mogelijk in te korten, zelfs soms ten koste van de duidelijkheid.
In de druk van 1510 staat b.v.: ‘Om Jesum te soeken, te vinden ende te
behouden. Dat. Vij artikel’.
Verder in 1510: ‘Om gevisiteert te werden metter gracien gods’ dat. xij.
artikel.
in 1511 en 12 wordt dat: ‘Om Ihm te soecken etc. Dat vij. ar.’
in 1511 wordt het: ‘om etc. Dat. xij. artikel’.
Met zulke trucjes slaagt de drukker er in twee bladen uit te sparen, van a 6 verso
komt 1511 naar bladschikking volledig overeen met 1508 en 1510, en deze
overeenkomst behoudt het tot op v 7 verso waar het even afwijkt tot x 1 verso; van
daar af is er weer volledige overeenkomst tussen de drie drukken. De onderlinge
afhankelijkheid blijkt

1

2

Het exemplaar, Antwerpen, Minderbroedersklooster is uitzonderlijk goed bewaard: volledige
tekst, de houtsneden zijn niet gekleurd en bladen weinig of niet beduimeld. Op a2 recto is
een hoofdletter A niet ingevuld.
B. Kruitwagen, De legende van S. Willebroert, Maastricht, 1940, p. 44.
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vooral uit het overnemen van telkens dezelfde varianten tegenover de oudste drukken,
soms van storende drukfouten uit 1510:1
1506: a 8 v:

Ende dat hieten Cathecumeni

1510 en vlg.:

Ende dat hietmen....

1506: c 3 r:

die dan // hier een stuc ende daer een stuc
vander missen // hoert die en voldoet dat
gebot niet.

1510 en vlg.:

die dan hier // een stuck vander myssen
hoert die en vol = // doet....
(duidelijk drukfout veroorzaakt, door het
tweemaal voorkomende ‘stuc’).

1506: c 4 v:

een groot gerucht.

1510 en vlg.:

aen (sic) groot gerucht

1510 en vlg.:

die legghen inden vegevier.
(uitzonderlijk, overal elders veranderd in
ligghen, juist hier bewaard uit de eerste
druk).

De Eckert-druk van 1515.
Tot deze reeks behoort dan ook de slechts onlangs gevonden druk uit 1515. Dit werkje
kwam in mei 1957 in het bezit van de heer Drs. J. Deschamps te Hasselt2.

Beschrijving van het exemplaar3.
Titelblad ontbreekt. *2r: KL (hoofdletters van 2 rr.) Januarius. loemaent heuet //
XXXI. daghen. Die mane XXX. // iij A Ons heeren besnidenisse // a 3r: Prologhe
// A (kleine houtsnede 4 rr. 19 × 19 mm) Ls scriftuer ōs bewiset ēn gre- // gorius ons
bescriuet soe en es // onder alle de sacrificie en offer // hāde gheen behaechliker
diēst //.... A 4r, r. 16: H (twee regels) Ier begint die tafel vanden eerstē // boecxken....
B 2v, r. 15: Hier beginnet dat eerste boecxkē indē // welckē werden geleert profitelike
leerīge // dienēde totter missen gedeylt in XXXIIJ. ca //.... G 3v: Prologhe // Hier
1
2
3

Wellicht zijn ze alle afhankelijk van de Eckert-druk van 1508, waarvan we de tekst niet zo
nauwkeurig konden vergelijken met de andere.
We danken hierbij de heer J. Deschamps voor de grote welwillendheid ons betoond bij het
lenen van zijn kostbaar bezit.
Vóór de katern, aangeduid met a komt er één zonder signatuur, hier aangeduid door een
sterretje *.
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beghint dat and' de boecxken van // der missen.... M 5r: Hier begint dat derde
boecxkē inhou= // dende en bewisende ons hoe een mēsche // hē biechten ēn bereyden
sal om waerdich // te ontfangen dat heylighe ghebenedide // sacramente. ende wat
hi dan lesen sal. //.... X 8v, r. 11: Hier eyndet een deuoot boecxkē ter ee= // ren gods
ēn Maria sijn ghebn dide moe= // der sinte Frāciscus ēn allen lieuē heilijgē //
geordinert Bi broder Gherit vāder gou // de vā sinte Frāciscus oorden genoēt van //
den observanten En gheprent Tantwer // pen By my Henrick eckert vā Hōberch //
int huis vā Delft bi die camer poorte Int // iaer ons heerē. M.CCCCC. en . xv. den.
// xij. dach van Meye //
X 8v houtsnede: O.-L.-Vrouw in de zon.
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Octavo (± 128 × 90 mm, drukspiegel ± 123 × 74), *8-1 a8 B - F8 - G8-3 H - M8 N4 O
- T8 V8 X8 (4 bl. ontbreken) 168 bl. (volledig 172); 21 rr., (kat. *22 rr.), goth. druk
M7598, *2-8 rood en zwart, verder altijd zwart.
Houtsneden: 65 van ± 50 × 73 mm (evangelie- en mis-voorstellingen: tweede
boekje), 1 van 94 × 72: O.-L.-Vrouw in de zon; 1 van 90 × 74: Gregorius-visioen, 2
kleine letterhoutsneden (19 × 19).
De houtsneden zijn volledig gelijk aan die van 1512, met meer sleet aan de randen
(vooral links en boven), telkens op dezelfde plaatsen wordt de lijn onderbroken en
de hiatus is telkens groter. Het Gregorius-visioen op I 2 recto is een geheel andere
gravure dan in de vorige drukken, op X 8 verso komt de gewone houtsnede,
O.-L.-Vrouw in de zon, i.p.v. het Gregorius-visioen van de vorige drukken: dit laatste
blok was dus wellicht al te zeer versleten. De tekst is ook weer volledig
overeenstemmend met 1512 en de vorige drukken.
De ontdekking van deze Eckert-druk uit 1515 is in die zin interessant dat hij een
gedeeltelijke bevestiging is van een vermoeden dat ons sinds lang was opgekomen:
dat namelijk het Boexken in de eerste jaren na zijn verschijnen jaarlijks een nieuwe
druk kreeg te Antwerpen, vooral als de houtsneden het nog deden. Als Eckert-drukken
hebben we nu al 1508, 10, 11, 12, 15. Zou het vermetel zijn te beweren dat ook in
1513 en '14 Eckert een uitgave bezorgde en ook in '16, vooral als we weten dat hij
dezelfde houtblokken nog gebruikt in 1520 (N.-Kr. 985)?
De Eckert-druk van 1520. (N.-Kr. 985, Ex. Den Haag, K B)1.
Deze druk verschilt bijna in niets van de voorgaande. Alleen het lettertype is
lichtelijk gewijzigd M75100 tegenover 98 in vorige drukken. De houtsnede
Sint-Gregorius-visioen uit het eerste Eckert-drukken komt nog eenmaal voor op I 2
r, maar het houtblok is zo versleten dat de linkse rand bijna geheel is weggevallen,
het wordt dan op de laatste bladzijde vervangen door een voorstelling van
O.-L.-Vrouw in de zon (zoals reeds in de druk van 1515). Alle houtsneden uit de
misreeks vertonen ten andere heel veel sleet. De druk is dan vooral interessant als
vergelijkingspunt met de volgende, soms ongedateerde.
Waarschijnlijk is dit de laatste druk van het Boexken geweest door Eckert bezorgd.
De houtblokken die al te zeer versleten waren heeft hij wellicht in deze crisisjaren
definitief aan W. Vorsterman verkocht2.

1
2

Het exemplaar is goed bewaard, maar defect: * 1, C1, C8, D1, H1, M1 ontbreken
Uit het merkwaardig artikel van Dr. M.E. Kronenberg in ‘Het Boek’, 31 deel, 1952-54, pp.
291-98, blijkt hoe Eckerts bedrijf van 1521 af in verval geraakt was. In 1527 werd hij te
Brussel voor 7 jaar geïnterneerd wegens ketterij en uit het vonnis blijkt hoe ellendig hij er
aan toe was.
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Een nieuwe druk van Adriaen van Berghen 1517 (N.-Kr., 3074, ex. K B, Brussel)
In 1517 schijnt Eckert, die sinds 1508 het monopolie bleek te hebben in het uitgeven
van het ‘Boexken’, de concurrentie, wellicht in onderlinge verstandhouding, te krijgen
van Adriaen van Berghen.
Hier kan men werkelijk weer spreken van een nieuwe druk. De houtblokken zijn
niet meer die van 1507 (N.Kr. 983)1, dit waren andere geleende uit Gouda. De
houtgravures zijn nu ook kleiner en blijken meestal gecopieerd naar die van Eckert,
(ze meten meestal ± 49 × 73 mm, enkele zijn wat kleiner ± 45 × 70). De zeer gave
randen wijzen erop dat de blokken waarschijnlijk nieuw zijn, maar op twee plaatsen
komen heel andere gravures voor, buiten de gewone reeks, met als afmeting 55 × 46
mm: Christus' geboorte en de besnijdenis (of opdracht) voorstellend2. Daarnaast
gebruikt de drukker op minstens 5 plaatsen houtsneden die geleend zijn van Eckert
(1510 en volgende jaren). Ten slotte vinden we er naast houtsneden die een tamelijk
trouwe copie zijn van Eckerts werk (dezelfde werkmethode: fijne streepjes voor de
schaduw), gravures die slechts karikaturen blijken van de oorspronkelijke: zeer ruwe,
dikke lijnen, geen afwerking. Adriaen gebruikt hier dus houtblokken van blijkbaar
vier verschillende xylografen. Hoe dit verklaren? Het is me niet duidelijk. In ieder
geval heeft de drukker hier met overhaasting gewerkt, het is alsof hij absoluut op
een bepaalde datum wilde klaar komen met zijn werk dat hij ‘gheeynt’ heeft, zoals
hij nauwkeurig aanduidt: ‘De leste dach vanden Meye’. Het is nu wel opvallend dat
geen enkele van de vorige Eckert-drukken, die alle zeer nauwkeurig gedateerd werden,
zo laat in het jaar viel: de meeste kwamen einde maart, begin april van de pers, deze
van 1515 ‘de xij dach van Meye’.
Ook uit het plaatsen der houtsneden blijkt eenzelfde overhaasting. Daar vele
afbeeldingen (vooral in de mis-reeks) tamelijk sterk op elkaar lijken, is bij
onnauwkeurig werken een vergissing gauw gebeurd; dit is hier herhaaldelijk het
geval, b.v. boven het 5e artikel staat een houtsnede die volgens de onderstaande
beschrijving bij art. 17 thuishoort, waar ze in feite nog een tweede maal wordt
afgedrukt; op andere plaatsen komt zulke verwisseling nog voor. De drukker heeft
daarbij uit het oog verloren dat ieder bepaalde mis-voorstelling in de opvatting van
de auteur, bij een bepaalde evangelie-scène behoorde en dat beide naast elkaar
moesten afgedrukt worden op respectievelijk

1
2

M.E. Kronenberg vermoedde gelijkheid, maar kon de drukken niet vergelijken, cfr. haar
notitie bij nr 3074.
De besnijdenis-voorstelling schijnt te behoren tot een uitgave van de Hortulus animae. Een
gelijkaardige afbeelding (met zelfde afmetingen en voorstelling, maar geen volledige identiteit)
komt voor in een Vorsterman-druk van dit werk uit 1525 (gereproduceerd in N AT , XXVI).
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verso-en recto-zijde van twee bladen, in het eerste deel van de Mis (12 artikels) staan
deze houtsneden nu telkens op recto- en versozijde van één blad.
Ook de tekst vertoont dezelfde kenmerken: enerzijds is hij nieuw, anderzijds slordig,
met overhaasting gedrukt. Nieuw: voor het eerst, sinds 1508 is hij enigszins bewerkt;
hij werd op verscheidene plaatsen ingekort, b.v.
1508
op f. 8 ro: .... dat broot datter consacreert wart betekent ende es
warachteliken dat gebenedijde lichaem....
1517
.... dat broot.... betekent dat gebenedijde lichaam1.
Volgende tekst uit de vorige drukken wordt door Adriaen geheel weggelaten: ‘Ende
dan sellen si (vrouwen die bevrucht sijn) haer betrouwen setten inden heylighen
sacramente ende in maria die moedergods ende niet in briefkens ofte in anderen
quaden manieren dye beter ghesweghen sijn dan ghescreven’. Heeft de verbeteraar
geoordeeld dat het dus beter was er niet van te gewagen?
Op dezelfde bladzijde, handelend over de vruchten der H. Mis wordt ook de tekst
weggelaten ‘Ist nu niet beter inden vegevier nyet te comen dan als men daer legt
moet wachten om verlost ende gheholpen te worden’. Uit hetzelfde kapittel wordt
ook geschrapt: ‘Ende wat een mensche eet ofte drincket daer nae die (sic!) becomet
hem badt tot behoef der naturen’. Ook in het opsommen der vruchten ‘int ouerdencken
des leuens ende passie ons heren’ op het einde van het tweede boekje worden een
paar teksten, die ook ons al te overdreven lijken, eenvoudig weggelaten.
Verder is de tekst tamelijk slordig afgedrukt. De meeste fouten van de
Eckert-drukken worden overgenomen. Waar op sommige bladzijden van het tweede
boekje in de Eckert-drukken de verklaring van de houtsnede niet volledig kon
afgedrukt worden onder de corresponderende afbeelding, werd ze verder weergegeven
op de volgende bladzijde, boven de houtsnede van het volgend artikel; welnu in deze
druk is men soms vergeten deze resterende tekst af te drukken: namelijk bij het gebed
op art. 13, 14 en 19. Uit dit laatste blijkt wel dat Adriaen als voorbeeld van zijn
enigszins bewerkte tekst een Eckert-editie gebruikte: het zijn juist de regels die bij
Eckert boven de houtsneden voorkwamen die zijn weggevallen.
Voor wat taal en spelling betreft kan men geen systematische veranderingen
waarnemen; waar er wijzigingen zijn is dit eerder toevallig, wellicht te wijten aan
de letterzetter.
We kunnen besluiten dat deze vernieuwde druk enigszins raadselachtig, in ieder
geval onverzorgd is.

1

Is deze omissio toevallig bij deze drukker die van 1522 af gedurig in moeilijkheden
zal komen om het uitgeven van ketterse geschriften.
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Verder kan men zich afvragen of Adriaen van Berghen, de ontbrekende houtsneden
heeft aangevuld voor nieuwe uitgaven: het is toch een feit dat hij voor deze druk heel
wat nieuwe houtblokken (zeker een 55) liet maken; zou hij ze later niet meer gebruikt
hebben? Dit is wel onwaarschijnlijk, als we zien dat Eckert van Homberch tot 5 à 6
maal toe zijn reeksen gebruikt en ze dan nog verhuurt of verkoopt aan anderen. De
hypothese is dan zeker niet ongegrond dat Van Berghen tussen 1520 en 30 (in 1536
moest hij uitwijken naar Holland om het uitgeven van ketterse geschriften) enkele
malen het ‘boexken’ uitgaf met een volledige, ofschoon niet kunstige mis- en
evangelie-reeks. Waren het ook jaarlijkse drukken zoals deze van Eckert? Wellicht
niet, want in 1519 krijgt hij Willem Vorsterman als concurrent.

De Vorsterman-drukken van het boexken
Uit 1519 is ons de oudst gedateerde druk van Willem Vorsterman, één van de
ijverigste drukkers uit die tijd, overgebleven. (N.Kr. 3076 ex. Antwerpen,
Minderbroedersklooster). Evenmin als Van Berghen gebruikt Willem voor deze druk
nog de houtsneden van Gouda uit zijn ongedateerde druk (N.Kr. 986). Hij heeft nu
ook eigen houtblokken laten vervaardigen. De houtsneden zijn alle tamelijk gaaf, er
is bijna geen sleet aan de randen merkbaar. Het zijn nieuwe copiën van de Goudse
uit 15121 maar van geheel andere trant: de lijnen zijn veel dikker en minder talrijk;
de gelaatsuitdrukking vooral in de mis-voorstellingen is minder verzorgd, het geheel
is ruwer, ze lijken, wat het procedé betreft, zo wat op de karikaturale dito's van
Adriaen van Berghen, ofschoon er toch veel meer zorg aan besteed is; vooral de
evangeliescènes zijn nog tamelijk goed geslaagd. Heel de druk is ten andere sterk
afhankelijk van die uit 1517.2 We vinden er juist dezelfde ergerlijke fouten in het
verdelen der houtsneden plus nog een paar vergissingen daarbij: zo staat boven het
gebed bij het 26ste artikel de verrijzenis-scène uitgebeeld, terwijl het de nederdaling
in het voorgeborchte moest zijn, bij het 32ste staat deze laatste houtsnede in plaats
van de verschijning aan de apostelen, hier is zelfs het gebed verkeerd geplaatst.
De tekst is bijna geheel gelijk aan de druk van 1517. Men heeft ook getracht de
bladschikking met deze overeen te brengen: 2 eerste katernen 23 rr, dan 22, zelfde
katernenverdeling *8 A-V8.

1

Bij deze copiën worden de pilasters aan de randen maar even geïnsinueerd zoals in de Goudse
druk van 1512, waar de houtblokken links en rechts werden afgezaagd. Ze schijnen dus
gemaakt naar het model van een latere Goudse druk, niet naar de reeks van Eckert.

2

Zeer duidelijk is dit op bl. l 3 ro, waar het gebed onder de houtsnede onvoltooid blijft zoals
in de druk van 1517 en eindigt op dezelfde woorden, terwijl hier de regel nog grotendeels
blank wordt gelaten en het gebed dus vervolledigd kon worden:
Van Berghen: dat ick anders//
Vorsterman: dat // ick anders........
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Dezelfde tekstbesnoeiingen komen hier voor, ook het foutief wegvallen van enkele
regels boven de houtsneden.
Al meer en meer krijgt de taal een Zuidnederlandse kleur. De meer Hollandse
schrijftaalvormen, hier en daar overgebleven in de Eckert-drukken, verdwijnen stilaan,
ofschoon men ook hier niet van een systematisch verbrabantsen kan spreken:
- leggen voor liggen (nog een paar maal bij Eckert) hier geheel geweerd.
Eckert-drukken
Vorsterman
- soms: ambocht
ambacht
gebrocht

gebracht

- hovaerdicheyt

hoveerdicheit

- harte

herte

- pieter (uitzonderl.)

peeter

- hiet

heet

- luden

lieden

- vuerigher

vierigher (regelm.)

- drievoudicheit

drievuldicheit

Alles bijeen kan men deze nieuwe Vorsterman-druk niet geslaagd heten: hij
vertoont dezelfde slordigheden als die van 1517, waarvan hij geheel afhankelijk is.

De ongedateerde Vorsterman (N.-Kr. 4233, ex. Gouda, S B)
Deze druk wordt door Dr. Kronenberg ± 1529 gedateerd, omdat het drukkersmerk
op het laatste blad een weinig minder sleet vertoont dan in 1530. We vinden dit merk
echter ook in de Franse vertaling van het Boexken uit 1529 (N.Kr. 3077) en het is
daar duidelijk meer versleten dan hier. Men mag deze druk dan wel naar 1528 of
nog vroeger verschuiven.
Eigenaardig is nu wel dat Vorsterman voor de mis- en evangelievoorstellingen
niet zijn houtblokken van 1519 gebruikte (die toen nog nieuw bleken) maar wel die
van Eckert uit 1508, die zeer versleten zijn. De blokken uit 1519 gebruikt hij dan
weer voor de Franse vertaling van 1529.
Deze druk blijkt de eerste te zijn van een nieuwe Vorstermanreeks waarvan nog
een exemplaar uit 1538 (N.Kr. 987) is bewaard en waartoe ook het onvolledige, tot
nog toe onbeschreven exemplaar van Prof. Timmers moet gerekend worden.
Na de druk van 1519 heeft Vorsterman wellicht zelf ingezien dat dit werk erg
gebrekkig was en daarom zette hij een nieuwe druk op, geheel onderscheiden van
deze laatste, hij gebruikt zelfs een andere titel: ‘Dit is die beduydenisse der Missen’
(die echter ook al gebruikt werd in 1519 in de druk van Van Ghelen). Het lettertype
is hier iets kleiner M75100, (1519: M7598), de bladzijden tellen 23 regels i.p.v. 22
(behalve voor de kalender, daar 28 rr.) zodat de katernverdeling geheel
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anders wordt: (A) - B8 C4 D-E8 F4 G-H8 J4 K-L8 M4 N-O8 P4 Q-R8 S4 T-V8 X4 Y8
Z4. De mis-houtblokken zijn duidelijk die van Eckert met wat meer sleet dan in 15201.
Alleen de houtsneden buiten de gewone reeks (O.-L.-Vrouw in de zon, en het
Gregorius-visioen) zijn hier vervangen door kleinere dito's (54 × 52; 58-48 mm).
De tekst gaat ditmaal niet terug, zoals in 1519, op die van Adriaen van Berghen
uit 1517, die hier en daar besnoeid was, maar op de oudere Eckert-drukken. Door
het groter aantal regels op iedere bladzijde kon de tekst goed onder elke houtsnede
geplaatst worden en werden de storende fouten van onvoltooide gebeden (druk 1519)
vermeden.
De houtsneden, soms erg door elkaar gegooid in 1519, zijn hier juist geplaatst.
Tegenover de vorige Vorsterman-druk is deze uitgave dus beter verzorgd, ofschoon
de houtblokken van Eckert erg versleten zijn.

De latere Vorsterman-drukken: 1538-1529
- 1538 (N.Kr. 987, ex. Londen B M) Het exemplaar konden we niet persoonlijk
bestuderen. Volgens de beschrijving van N.-Kr is het een tamelijk trouwe nadruk
van N.-Kr. 4233. Blijkens enkele fotocopiën die we lieten maken zijn de
houtsneden deze van Vorsterman 1519, met meer sleet aan de rechterrand.
Voortgaande op deze foto's kunnen we besluiten dat toch enkele ergerlijke
fouten in het plaatsen der houtsneden vermeden zijn. Op het titelblad staat hier
niet de gewone gravure: de intrede van de celebrant in de kerk, maar wel de
voorstelling van het 14e artikel (canon). (Voor de Franse vertaling uit hetzelfde
jaar wordt weer de gewone houtsnede gebruikt cfr. verder) De Franse vertaling van 1529 (N.-Kr. 3077, ex. Plantin, Antwerpen).
De houtsneden zijn deze van Vorsterman 1519, op twee plaatsen zijn ze echter
aangevuld door Eckert-blokken (5e en 11e art.)2, in 1529 bezat Vorsterman dus
nog de zeer versleten Eckert-reeks, die hij volledig gebruikt voor nr. 4233. Hij
heeft ook hier getracht de fouten uit 1519 te herstellen, maar dacht er soms niet
aan de corresponderende Mis- en Evangeliescènes naast elkaar te plaatsen (cfr.
druk 1519).
- De Franse vertaling van 1538 (N.-Kr. 988, ex. Londen BM) konden we niet
persoonlijk inzien. Uit fotocopiën blijkt dat de houtsneden die van 1519 zijn,
die op het titelblad is misschien wel een nieuwe, zeer

1
2

Voortgaande op de sleet dezer houtsneden zouden we geneigd zijn de druk ± 1525 te dateren.
In het exemplaar Timmers zijn deze twee gravures Vorsterman-houtsneden, die van het 5e
artikel is echter niet de juiste (blijkbaar is de oorspronkelijke verloren gegaan of te zeer
versleten). In 1530 is tenminste één houtblok van de Eckert-reeks in bezit van Michiel van
Hoochstraten (cfr. verder), misschien heeft Vorsterman in dit jaar deze reeks verkocht aan
Michiel.
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trouwe copie van 1519. De tekst zal wel grotendeels dezelfde zijn als in 1529
(cfr. de beschrijving van N.-Kr.).
De onvolledige Vorsterman (ex. Prof. J. Timmers, Maastricht)
Dit tot nog toe onbeschreven exemplaar is voor 't ogenblik eigendom van Prof.
J. Timmers, directeur van het provinciaal museum voor kunst en oudheden te
Maastricht1.
Het boekje was eigenlijk niet geheel onbekend: in 1949 schreef M.E. Kronenberg
ons dat P.B. Kruitwagen haar destijds meedeelde dat er een exemplaar van het
‘Boexken’ in het bezit was van de familie Kerckhofs te Meerssen in Nederlands
Limburg. Dit exemplaar is nu eigendom van Prof. Timmers geworden.

Beschrijving van het exemplaar.
(Titelblad ontbreekt, waarschijnlijk zoals in N.-Kr. nr. 987) A 2 r: KL Januarius
loumaent. heeft. XXXI. dagh.... // Die mane. XXX. // B 1 r: Prologhe // A
(waarschijnlijk houtsnede, overschilderd met goud, hoofdl. blauw) Ls scriftuere ons
bewiset ende // Gregorius ons bescriuet soo // en is onder alle die sacrificie en // de
offerhande gheen behaech = // lijcker dienste god den hemelschen vadere // B 2 r, r.
12: Hier beghint dye tafel vanden eerstē // boecxken. Inden eersten. // B 8 r, r. 8:
Hier beghint dat eerste boecxken inden // welcken werden gheleert profitelijcke lee
// ringhen dienende totter missen gedeylt in // XXXIIJ. capittelen. // H 4 r, r. 12:
Prologhe. // H (oorspronkel. hsn. overschilderd, goud-blauw) Ier beghint dat anderde
boecx // ken vander missen-ghedeelt in // drie deelen.... O 2 v: Hier begint dat derde
boecxkē inhoudē = // de ēn bewisende ons hoe een mēsche hē sal // biechtē ēn bereidē
om waerdich te ontfan // gen dat heylige gebenedide sacramēt-ēn // wat hi dan lesen
sal. Prologhe. // Z 3 r, r 20: Ick bid u ailen te samen ut gronde mijns // herten dat ghy
ghetrouwelijcken wilt bid // den dijnen brudegom voor mi arme sondi // ghe mensche
dat hi my wilt afnemen alle //.... (Z4 ontbreekt: op verso-zijde waarschijnlijk colofon).
- 8o (132 × 85 mm, afgesneden randen, druksp. 115 × 75 mm); 152 bl. A8 (1e
ontbr.) B8 C4 D8 E8 F4 G8 H8 (8e ontbr.) J4 K8 L8 M4 N8 (4e en 5e ontbr.) O8 P4 Q8
R8 (4e en 5e ontbr.) S4 T8 V8 X4 Y8 Z4 (1e en 4e ontbr.); goth. letter Mr596, zwart,
24 rr. (behalve kalender: 28 rr. zwart en rood).
- Houtsneden: 62 van ± 52 × 72 mm (evangelie- en misvoorstellingen), 1 van ±
54 × 51: O.-L.-Vrouw in de zon, 1 van 60 × 48: Gregorius-visioen, 1 van 55 × 45:
Verrijzenis, waarschijnlijk 3 houtsneeïnitialen (30 × 30), ze zijn echter geheel
overschilderd, blauw op goud. De hsnn. zijn erg onhandig gekleurd.
De drukker is zeer waarschijnlijk W. Vorsterman, het lettertype M7596 is identiek
met zijn uitgave van 1538 (N.-Kr. 987) de tekstverdeling komt geheel overeen met
de Vorsterman-edities N.-Kr. 4233 en 987.
1

Zeer welwillend liet hij ons weten dat hij in het bezit was van dit exemplaar en verleende
ons de breedst mogelijke faciliteiten om het nauwkeurig te bestuderen, waarvoor hier onze
beste dank.
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Toch is de druk onderscheiden van deze laatste: b.v. op het voorlaatste blad verso
komt een gewoon gedrukte initiaal O voor, terwijl in 1538 hier een houtsnede werd
gebruikt. De mis-houtsneden zijn die van de Vorstermandruk uit 1519, maar ze zijn
nu bijna overal goed geplaatst. Daar het laatste blad met colofon ontbreekt, moeten
we door vergelijking de datering trachten vast te stellen. De druk is zeker ouder dan
1538: een houtsnede, O.-L.-Vrouw in de zon op fol. H 5 r, vertoont in de druk van
dit jaar in de rand onderaan duidelijk meer sleet dan in dit exemplaar (vergeleken
met fotocopiën uit Londen). Aan de andere kant is het exemplaar jonger dan 1529,
Franse vertaling van Vorsterman (N.-Kr. 3077): de sleet van sommige houtsneden
(b.v. bij het gebed op 8e artikel) is een weinig groter dan in 15291.
Het exemplaar Timmers behoort dus tot een nog onbekende druk van Vorsterman,
te dateren tussen 1529 en 38, vermoedelijk kort na 1530; het is verder een trouwe
nadruk van de Vorsterman-editie N-Kr. 4233, maar ditmaal met echte
Vorsterman-houtsneden.

Druk van Jan van Ghelen, 1519 (N.-Kr. 3075, fragment van 2e boekje, K
B, Den Haag)
Deze druk bestond waarschijnlijk zoals M.E. Kronenberg het vermoedt, slechts uit
het tweede boekje, de mismethode, en droeg als titel ‘De beduydenisse vander missen’
zoals blijkt uit de colofon. De katern E met colofon is bewaard; op 5 katernen kon
juist het tweede boekje met het titelblad en ‘prologhe’ gedrukt worden. De 10
houtsneden vanaf het 29ste artikel, zijn deze van de Eckert-drukken. Boven het gebed
op het 32ste art., de zending der apostelen, komt echter een houtsnede uit de
Vorsterman-editie van ditzelfde jaar (N-Kr. 3076), ze vertoont al de kenmerken van
deze nieuwe reeks, ruwere afwerking, andere pilaster rechts2. Maar juist deze gravure
ontbrak daar bij Willem, hij had op die plaats een andere houtsnede gedrukt: de
verlossing van de zielen uit het voorgeborchte, die bij art. 26 behoorde. In de latere
drukken van Vorsterman 1529 (N.-Kr. 3077) en in het ex. Timmers komt inderdaad
deze houtsnede voor op de juiste plaats. We staan hier dus voor het eigenaardige
geval dat W. Vorsterman één houtblok afstaat aan Jan van Ghelen en daardoor zijn
eigen werk verknoeit. Later zal Vorsterman zelf de reeks van Eckert opkopen en ze
in haar geheel nog gebruiken voor de ongedateerde

1

2

P.B. Kruitwagen, die een korte beschrijving maakte van het ex. voor de familie Kerckhofs,
vermoedde dat dit de druk was door Paquot vermeld met datum 1543. (Paquot, V, p. 311).
Het exemplaar door Paquot beschreven zal wel een latere nadruk zijn van deze
Vorsterman-editie, het telt 179 bladen. Het werd door de bibliofiel gevonden bij de Paters
Celestijnen te Heverlee. Dit klooster stond op het grondgebied der Arenberghs, het werd in
1784 door een edict van Jozef II opgeheven. cfr. E. Van Even in ‘Messager des sciences
historiques’, 1887, p. 289 en vlg. De goederen werden geschonken aan de ‘caisse de la
religion’.
Reprod. in NAT, Jan van Ghelen, VII, 50 en 51.
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druk (N.-Kr. 4233). Het houtblok dat van Ghelen hier door een Vorsterman-blok
heeft vervangen vertoont in nr. 4233 werkelijk zeer veel sleet, het was dan ook wel
begrijpelijk dat deze drukker hem in 1519 al door een betere zocht te vervangen.

Bediedenisse vander missen. Z.p.n.j? ('s Hertogenbosch, Laurens Hayen,
c. 1520) N.-Kr. 2388.
In aansluiting bij de Van Ghelen-druk kunnen we even deze editie bespreken. Naar
de beschrijving door Kronenberg gegeven is het zeker dat dit werkje een druk is van
Gherits tweede boekje, maar waarschijnlijk zonder de houtsneden van de misreeks.
De tekst is bijna letterlijk deze van Gherit; waarschijnlijk ontbreken er drie bladen.
We konden echter het exemplaar, door Kronenberg beschreven, niet meer bereiken.

Michiel van Hoochstraeten (N-Kr. 0548)
In het ‘Bulletin du Bibliophile Belge’ (T. XX (1864), p. 47 nr 15) wordt als volgt
een fragment beschreven van een boekje
‘Dit is die beduydenisse der missen’.
‘De laatste signaturen zijn xj en xij, en de colofon luidt:
“Hier eyndet een deuoet boexkē ten (?r) eerē Gods.... gheoerdineert bitt
(y?) broeder Gherit vander goude vā Sinte Frāciscus verder (oerden?)
ghenoemt vanden obseruanten. Ende is gheprent Tantwerpen bi mi Michiel
van Hoochstraten”.
Op de laatste bladzijde komt een houtsnede voor, de priester voorstellend
die de mis celebreert’.
Het fragment is zeer onvolledig beschreven en voor 't ogenblik nog niet
weergevonden. De signatuur bij het einde, die enkel in de Eckertdrukken voorkomt,
schijnt wel te wijzen op een druk die afhankelijk is van Eckert van Homberch (1508
tot 1520); de houtblokken zullen dan ook wel die van Eckert zijn, na 1515 verhuizen
ze herhaaldelijk: in 1519 gebruikt Van Ghelen ze, ± 1525 belanden ze bij W.
Vorsterman, in 1530 gebruikt Michiel van Hoochstraten de titelhoutsnede van de
Eckert-drukken voor het andere misboekje: ‘Die beduydinghe der Missen’ door
broeder Ludolphus Nicolaï Van Zwol. (N.-Kr. 1591; ex. Antw. Minderbroeders),
namelijk op de verso-zijde van fol. 1. Waarschijnlijk is deze druk dan wel na 1530
te dateren, daar W. Vorsterman in 1529 nog enkele Eckert-blokken gebruikte (cfr.
boven, de aantekening bij de Franse vertaling van dit jaar).
Na al deze losse opmerkingen betreffende de vele drukken van dit volkse misboekje,
die ten slotte een verwarrende indruk kunnen wekken bij oningewijden, willen we
even kort samenvatten. Het ‘boexken vander missen’ is in de eerste helft der zestiende
eeuw, niettegenstaande
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de talrijke drukken, naar inhoud weinig of niets veranderd. Slechts tweemaal werd
de tekst hier en daar wat besnoeid (1517 en 1519). De beste tekstoverlevering blijkt
deze van 1507 te zijn. De taal, oorspronkelijk Hollands, is geleidelijk in de vele
Antwerpse drukken enigszins, ofschoon niet systematisch verbrabantst.
Van de oorspronkelijke kunstige houtsnedenreeks uit Gouda werden door drie
Antwerpse drukkers copiën gemaakt: Eckert Van Homberch, Adriaan van Berghen
en Willem Vorsterman. Duidelijkheidshalve volgt hier een schematisch overzicht
van het gebruik dier houtsneden in de tot nu toe bekende drukken (de cijfers tussen
haakjes verwijzen naar N.-Kr.).

1506

Goudse hsnn.
(Collatiebroeders)

(982)

1507

(Adr. Van Berghen)

(983)

150?

(W. Vorsterman)

(986)

1512

(Collatiebroed. Lat.
vertaling)

(1756)

1517

Adriaen Van Berghen
(+ enkele van Eckert)
Vorsterman

1519

(3071)
(3076)

1529

(Franse vertaling + paar
van Eckert)

153?

(ex. Timmers)

1538

(3077)

(987)

1538

(Franse vertaling)

1543

(?) (Paquot V, p. 311)

(988)

Eckert-hsnn.
1508

(984)

1510

(3071)

1511

(3072)

1512

(3073)

1515

ex. Deschamps

1519

(Jan Van Gelen + 1
Vorsterman-hsn.)

1520
152?

(3075)
(985)

(Will. Vorsterman)

(4233)
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153?

(Michiel Hillen)

(0548)

Vermoedelijk zijn er tussen de jaren 1520 en 40 nog heel wat meer drukken
geweest, wellicht van W. Vorsterman en A. Van Berghen.
Zo blijkt dan dit misboekje tot 1540 de volle sympathie genoten te hebben én van
de drukkers én van onze volksmensen. Na 1550 heeft het heel wat van zijn populariteit
ingeboet; in 1597 schrijft W. Spoelberch immers in de inleiding op zijn mismethode
‘Korte verclaringhe van de principaelste mysterien’1 dat het boexke van zijn Goudse
me-

1

Voor het eerst uitgegeven door Jan van Ghelen in 1597. In 1604 kende het reeds een vierde
druk. (Ex. Gent, UB, Th. 2776). Een druk van 1603 door Gheleyn Jansens, Antwerpen, is
bewaard in de bibliotheek van het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen onder nr 3114, C2.
Bij een nauwkeurige vergelijking van deze druk met het ‘boexken vander missen’ kwamen
we tot de conclusie dat deze drukker voor de meeste zijner houtsneden nog de blokken van
Eckert van Homberch en Willem Vorsterman gebruikte, respectievelijk uit 1508 en 1519.
Ze waren echter zo zeer verminkt dat men voor de vierde druk van 1604 een geheel nieuwe
reeks liet maken.
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debroeder toen ‘al seer verdonckert, maar noch in handen van sommighe persoonen’
was. Deze geleidelijke ‘verdonckering’ na 1540 na te gaan en te beschrijven wordt
echter een heel andere geschiedenis.
Heusden (Belgisch Limb.).
P.L. MEES O.F.M.
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M.E. Kronenberg
Een Antwerps schijnadres van een Zwitserse drukker
(1580)
Van belang ook voor de Nederlanden is een recente ontdekking, te danken aan de
erudiete leidster van de Librairie E. Droz in Genève1. Vertrouwd als weinigen met
de uitgaven der Frans-talige reformatoren heeft Mademoiselle Droz thans weten uit
te vorsen, wie zich verschuilt achter het gefingeerde adres der Imprimerie de Iean
Remy a Anvers, vermeld in de Histoire ecclesiastique des eglises reformees au
royaume de France van 1580. Het werk zelf, anoniem verschenen en vroeger vaak
aan Théodore de Bèze toegeschreven, schijnt volgens latere onderzoekingen wel
materiaal te bevatten, op diens initiatief bijeengebracht, maar te zijn samengesteld
door Simon Goulart.
Naar Mlle Droz nu op grond van typenonderzoek met tal van bewijzen heeft kunnen
staven is het boek geenszins in Antwerpen gedrukt, maar te Genève, door de drukker
Jean de Laon. Terecht ontbreekt de niet-bestaande Jean Remy in Olthoff's werk over
de Antwerpse drukkers2.
Het was niet de eerste keer, dat een Zwitserse drukker zich listiglijk van een
Nederlands schijnadres bediende voor de uitgave van verboden waar. Zo noemde
Pierre de Vingle, in Genève en later in Neuchâtel gevestigd, zijn Bodius-uitgave van
1533 ‘imprime en Anuers par Pierre du Pont, a lenseigne du Pigeon blanc’3. En zijn
editie van Les grans pardons et indulgences van c. 1533 was quasi ‘imprime a Gand
par Pieter van winghue’4.
Dit waren tenminste gefingeerde namen en adressen. Onbeschaam-

1
2
3
4

E. Droz, L'Imprimeur de l'Histoire ecclésiastique (1580) in Bibliothèque d'Humanisme et
Renaissance, Travaux et Documents to. XXII (Genève 1960), 371-376.
F. Olthoff, De boekdrukkers... in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op
onze dagen. (Antw. 1891).
Zie mijn opstel in dit tijdschrift XXV (1938-39), 257-265 en NK. 4127.
NK. 3675.
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der trad Jean Gerard te Genève op, die zijn druk, de Epistre tresutile faicte et
composée par une femme chrestienne de Tornay van Marie Dentière, in 1539 kalmweg
op naam zette van de Antwerpse drukker Martin l'empereur1.
Ondertussen zal dit Martinus de Keyser, die reeds overleden was, niet getroffen
hebben, doch misschien heeft zijn weduwe, die het bedrijf had voortgezet, het zich
aangetrokken. Veel recht er zich boos over te maken had zij echter niet, gezien de
vele malen, dat haar man buitenlandse schijnadressen had gebruikt. Daaronder mede
een quasi Zürichs van de reëel bestaande Italiaanse Jac. Mazochius2. Inderdaad
konden de Zwitserse en Nederlandse drukkers elkaar op dit gebied dus weinig
verwijten. Had ook onze woelige Antwerpse Johannes Hoochstraten zich vroeger
niet tot twee keer toe het adres ‘Basel bi mi Adam Anonymus’ aangematigd3? En
een mij niet bekende, doch zeker Nederlandse drukker gaf in later jaren (na 1556)
aan een uitgave van Bugenhagen's Psalter het fictieve adres ‘te Geneue, door Petrum
Stephanum van Gendt’4.
Tot slot nog even terug tot het uitgangspunt, de interessante bijdrage van Mlle
Droz. Men vindt hier behalve de intelligente oplossing van een typografisch probleem
bovendien kostelijk vergelijkingsmateriaal, dank zij de vele afbeeldingen van typen,
initialen, randjes en een drukkersmerk van de Geneefse drukker Jean de Laon. Met
recht een voorbeeldig opstel, compact, zakelijk en suggestief.
's-Gravenhage, Juni 1960.

Summary
Attention is drawn to a recent article of Mademoiselle E. Droz, in which a quasi
Antwerp address is proved to have been used in 1580 by a Geneva printer. A few
examples of similar proceedings, both by Swiss and Antwerp printers, are given.

1
2
3
4

NK. 2758.
Zie dit tijdschrift XXXIV. 57.
NK. 508 en 3464.
Zie NK. 0254 en vgl. Over een en ander ook mijn Verboden boeken en opstandige drukkers
in de Hervormingstijd (Amst. 1948), 115-118.
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B. van 't Hoff
De catalogus van de bibliotheek van Gerard Mercator
Gerard Mercator (1512-1594) wordt algemeen, en terecht, als de grootste geograaf
van de zestiende eeuw beschouwd1. Reeds zijn tijdgenoot en vriend Abraham Ortelius
(1527-1598) noemde hem de Ptolemaeus van zijn eeuw2. En in onze tijd zegt
Nordenskiöld: ‘Gerard Mercator, who stands unsurpassed in the history of cartography
since the time of Ptolemy3. Het zou niet moeilijk zijn een reeks soortgelijke uitspraken
aan te halen.
De grote roem van Mercator berust vooral op zijn wereldkaart op wassende graden
‘ad usum navigantium’ (1569) en op zijn wereldatlas, waarvan de eerste delen in
1585 en 1589 verschenen en die in de zeventiende eeuw nog vele uitgaven in
Amsterdam beleefde.
Het is bekend, dat de koperplaten van zijn atlas en van zijn Ptolemaeus-uitgave
na zijn dood en wel in 1604 door de erfgenamen verkocht zijn aan de Amsterdamse
kartograaf Jodocus Hondius (1563-1611). In hetzelfde jaar heeft zijn boekerij de weg
naar Holland gevonden. De Gentse hoogleraar Ferdinand van Ortroy († 1934) heeft
de catalogus van Mercator's boekerij onder ogen gehad. Hij geeft in zijn tijdens de
eerste wereldoorlog in Frankrijk verschenen artikel4 de volgende titel: ‘Basson, Th.
Catalogus Librorum Bibliothecae Clarissimi Doctissimique Viri, piae memoriae,
Gerardi Mercatoris, Illustrissimi Ducis Juliae, Cliviae, etc. Cosmographi; Catalogue
van de Boec-

1

2
3
4

Een levensbeschrijving door J. Keuning vindt men in het Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, deel X (1937), kolom 614-619. Het standaardwerk over Mercator is nog
steeds: H. Averdunk und J. Müller-Reinhard: Gerhard Mercator und die Geographen unter
seinen Nachkommen. Ergänzungsheft 182 zu Petermanns Mitteilungen. Gotha 1914.
In de Catalogus auctorum voorin het Theatrum Orbis Terrarum (eerste uitgave 1570): ‘Nostri
saeculi Ptolemaeus’.
In de Facsimile Atlas (Stockholm 1889), p. 133.
Bibliographie mercatorienne. In Revue des Bibliothèques, tome 25-26 (1915-1916), p. 135.
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ken des gheleerden ende uuijtberoemden Wereldtbeschrijver Gerardi Mercatoris.
Lugduni Batavorum, Ex officina Thomae Basson, 1604, in 4o, 22 f. ‘Hij voegt hieraan
de mededeling toe: ‘La vente s'est faite le 12 juillet 1604 au domicile du libraire Jean
Maire’. Helaas zegt Van Ortroy niet, waar hij deze catalogus raadpleegde. Nog eens,
en wel in 1926, noemt Van Ortroy de catalogus, zonder dat uitdrukkelijk blijkt, dat
hij toen wederom de catalogus heeft gezien1.
Een volgende vermelding, die ons op het bestaan van deze veilingcatalogus attent
heeft gemaakt, geschiedde in 1943 door mr. H.F. Wijnman2. Hij verwijst naar Van
Ortroy, maar heeft de catalogus in Nederland niet kunnen vinden en, wij waren toen
in de tweede wereldoorlog, in België geen navraag gedaan. Mr. Wijnman wijst er
op, dat de boekenveiling Mercator een der eersten was, die in Leiden werd gehouden.
Ook uit dit oogpunt is het dus een stuk van waarde en zou het terugvinden van
betekenis zijn.
Enige maanden geleden verscheen in Antwerpen een uitgave van Mercator's
briefwisseling, voor zover deze is te achterhalen3. Hier wordt op blz. 5 in de eerste
noot de catalogus genoemd. Maar helaas, de geleerde schrijver berichtte mij, dat ook
hij geen exemplaar kan aanwijzen. Hij sprak het vermoeden uit, dat het door Van
Ortroy geraadpleegde exemplaar met de boekerij van de Leuvense Universiteit in de
eerste wereldoorlog was te gronde gegaan.
Nu ik bezig ben met de voorbereiding van een nieuwe reproductieuitgave van
Mercator's wereldkaart heb ik een bijzonder verlangen om de tot heden onvindbare
catalogus te raadplegen. Men kan dan nl. zien, welke boeken Mercator heeft bezeten
en over welke gegevens hij beschikte bij de samenstelling van zijn kaarten en atlassen.
Ook een Duitse onderzoeker, de Heer R. Kirmse in Duisburg, die kortgeleden een
interessante studie publiceerde over Mercator's kaart van Vlaanderen4 is al op zoek
geweest naar het verloren schaap en heeft hiertoe al in vele landen navraag gedaan,
jammer genoeg zonder resultaat. Ook mijn pogingen, o.a. rondvraag in Nederland
en België, hebben nog niets opgeleverd. Daarom doe ik hierbij een beroep op de
lezers van dit tijdschrift om een exemplaar van de catalogus aan het licht te brengen.
Een boekje van 22 bladzijden kan b.v. wel in een verzamelband met veilingcatalogi
verscholen zijn, zonder dat de titel in een alfabetische of systematische catalogus is
opgenomen. Mag ik vragen of ieder, die een aanwijzing kan geven mij een berichtje
zendt (adres: Burnierstraat 42, den Haag)?

1
2
3
4

Les sources scientifiques de la cartographie mercatorienne. In Mélanges d'histoire offerts à
H. Pirenne (Bruxelles 1926), II, p. 637 (p. 3 van de overdruk).
Jodocus Hondius en de drukker van de Amsterdamsche Ptolemaeus-uitgave van 1605. In
‘Het Boek’, deel 28 (1943), blz. 1-49. Zie aldaar blz. 3-4.
M. van Durme. Correspondance mercatorienne. Antwerpen 1959.
Die grosze Flandernkarte Gerhard Mercators (1540); ein Politicum? Duisburger Forschungen,
Band I (1957), S. 1-44.
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Summary
The catalogue of Gerard Mercator's library
It is well known that Gerard Mercator, the famous sixteenth century geographer,
possessed an extensive library. This library was ultimately sold at Leyden by his
heirs on July 12th, 1604.
Prof. Ferdinand van Ortroy of Ghent University, who died in 1934, must have
seen a catalogue of this auction which is evident from an article written by him during
the first World War.
Prof. Van Ortroy gives the title of the catalogue as: ‘Basson, Th. Catalogus
Librorum Bibliothecae Clarissimi et Doctissimi Viri, piae memoriae, Gerardi
Mercatoris, Illustrissimi Ducis Juliae, Cliviae etc. Cosmographi; Catalogue van de
boecken des gheleerden ende vvytberoemden Wereldtbeschryver Gerardi Mercatoris,
Lugduni Batavorum, Ex Officina Thomae Basson, 1604. 4o. 22ff.’, to which he has
added ‘La vente s'est faite le 12 juillet 1604 au domicile du libraire Jean Maire’.
Unfortunately Van Ortroy does not state where the copy of this catalogue was when
he colsulted it, and since that date every effort to discover it has been unsuccessful.
It is obviously of great importance that this catalogue should be found as we would
then inter alia know what books Mercator was able to consult when preparing his
maps and atlases.
It also appears that the catalogue is one of the most ancient sales-catalogues issued
at Leyden whose existence is on record. We therefore appeal to the readers of ‘Het
Boek’ to make every effort to discover and produce a copy of this catalogue.
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M.E. Kronenberg
Bij de afbeelding van vrou Lors
Uit het doorploegde terrein van de Nederlandse post-incunabelen komen nog af en
toe verrassende vondsten te voorschijn. Toen enige maanden geleden de heer Lessing
J. Rosenwald, Jenkintown, de grote vriendelijkheid had mij een verzamelband met
zeven Zwolse drukken te lenen, recente aanwinst van zijn rijke collectie, bleken
hierin niet minder dan vier onbeschrevene te schuilen1. De grootste verrassing bood
no. 3, de Epigrammata ad Falconem van Baptista Mantuanus. Niet vanwege de reeds
bekende inhoud, maar om de hoogst merkwaardige houtsnee onder de colophon,
Vrou Lors voorstellend. In de vele Nederlandse incunabelen en post-incunabelen,
die door mijn handen zijn gegaan, heb ik deze afbeelding nooit aangetroffen. Ook
aan wijlen Wouter Nijhoff zal ze wel onbekend zijn geweest. Ongetwijfeld had hij
anders het curieuse conterfeitsel in zijn Art typographique gereproduceerd.
Vrouw Lors of Lorts(e), personificatie van bedrog en slonzigheid, komt in de
vroege litteratuur herhaaldelijk voor. In een gedicht wordt ze de moeder genoemd
van de aartslosbol en doorbrenger Sinte Reynuyt2. Aan haarzelf is eveneens de rol
van ‘schijn-heilige’ toebedeeld in het spel Van nijeuvont, loosheit ende practike, hoe
sij vrou lortse verheffen, omtrent 1502 te Antwerpen gedrukt3. In het Woordenboek
der Nederlandsche

1

Dat zijn: 1. Cicero, De officiis. Z.p.n.j.? (Zwolle, Peter Os van Breda, c. 1503). 4o. (4426).
2. Horatius, Odarum libri. Zwolle, Peter Os van Breda, (c. 1506). 4o. (4442).
3. Baptista Mantuanus, Ad D. Falconem epigrammata. Zwolle, Peter Os van Breda, (c. 1506).
4o. (4421).

2
3

4. Rod. Agricola, Anna mater. (Zwolle, Peter Os van Breda, c. 1505). 4o. (4420). - Door CA.
53 en GW. 485 en anderen ten onrechte voor een incunabel gehouden.
Onder de nos. tussen haakjes zijn deze vier drukken opgenomen in NK. III. III. De band bevat
verder nog de reeds beschreven Zwolse uitgaven, NK. 1553, 1469 en 3632.
Zie Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen (ed. Leiden 1899), 114.
Beschreven NK. 3612 naar het ex. ter Kon. Bibliotheek. Zie verder de facsimile-uitgave met
inleiding, bezorgd door E. Neurdenburg (Utr. 1910).
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taal (VIII. II, kol. 2942) wordt menige plaats aangehaald, waar zij vermeld is. D.Th.
Enklaar heeft haar in zijn aantrekkelijk boek Uit Uilenspiegel's kring1 niet vergeten.
In die onderwereld hoort zij thuis. Nog in de jongste uitgave van Van Dale's
Woordenboek is ze te vinden, met de verklaring ‘slordige vrouw, slons’.
Iconografisch zijn de gegevens omtrent haar echter schaars en behalve op een paar
houtsneden in het spel Van nijeuvont, enz. heb ik haar aanschijn nergens gevonden.
Reden waarom het niet ondienstig leek, de houtsnee hier te reproduceren. Enig
verband tussen de tekst van Baptista Mantuanus' Epigrammata en Vrou Lors is er
niet en men vraagt zich af, wat drukker Peter Os kan hebben bewogen haar ongunstige
tronie achter dit werk te plaatsen. Meer nog houdt de vraag me bezig: hoe kwam hij
aan de houtsnede? De stijl ervan lijkt geenszins op die van 's drukkers overige
houtsneden. Had ik ze buiten verder verband aangetroffen, het zou me moeilijk zijn
geweest haar aan een bepaald land toe te schrijven. Hoe ik ondertussen in alle
mogelijke werken over vroege Nederlandse en buitenlandse houtsneden heb gezocht,
een prototype ervan mocht ik tot nu toe nergens vinden. Ook in ons aller heul en
toeverlaat, Conway's Woodcutters of the Netherlands, geen spoor ervan.
Zou soms een vertoning van het spel Van nijeuvont de houtsnijder op de gedachte
hebben gebracht dit ongure vrouwmens uit te beelden? En zou Peter Os die houtsnee
toen maar willekeurig in een zijner uitgaven hebben gezet? Klaarblijkelijk is het
inmiddels niet de eerste maal, dat het blok is afgedrukt. Diverse kleine mankementjes
in de lijst en ook verder wijzen op vroeger gebruik. Bij al deze vragen nog een laatste.
Welk attribuut heeft de vrouw in de hand? Blijkbaar een muziekinstrument, waarop
ze met een plectrum tokkelt. In de hoop dat ons Muziekmuseum een dergelijk
voorwerp zou bezitten, heb ik me daarheen begeven. Wel ben ik er door de heer J.H.
van der Meer allervriendelijkst te woord gestaan, doch ook voor hem is de voorstelling
een raadsel. Geen afbeeldingen van oude instrumenten en nog minder originalia
boden daar iets, dat bij benadering op ons tokkelinstrument lijkt. Noch in het
genoemde spel Van nijeuvont, enz., noch in het latere Cort Verhael.. doen Ioncker
Mors, troude Vrou Lors op 'tLeytsche toonneel2 komt een aanwijzing voor, dat Vrou
Lors een attribuut droeg. Tot misschien iemand een betere verklaring weet te geven,
lijkt mij de gissing van de heer Van der Meer hoogst aannemelijk, dat, gezien de
bekende onbetrouwbaarheid van Vrouw Lors, ze zal zijn afgebeeld met een quasi
muziek-instrument, een rooster, waaruit zij voorwendt met een plectrum klanken te
halen. Gelijk ook op schilderijen van Hieronymus Bosch en

1
2

(Assen 1940), 51 en 55.
Gedrukt te Leyden, Jan Claesz. van Dorp, 1596 (ex. Leiden UB.).
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Pieter Breughel soms van die wonderlijke, fantastische scherts-instrumenten zijn
afgebeeld.
Hier dus het portret van Vrouw Lors. Voor een meer plausibele verklaring van
haar attribuut of, nog liever, voor een aanwijzing van vroeger gebruik der houtsnee,
zal ik dankbaar zijn.
's-Gravenhage, Jan. 1961.

Summary
The reproduction is given of a hitherto unknown woodcut, figuring ‘Vrou Lors’.
Rather popular in old times literature, she is the personification of falseness and
untidiness. Pictures of her are rare however. The present woodcut is to be found in
a Baptista Mantuanus, Ad D. Falconem epigrammata, printed at Zwolle, by Peter
Os van Breda ab. 1506. An apparently unique copy is now in the possession of Mr.
Lessing J. Rosenwald, Jenkintown. Special attention is drawn to the wonderful
instrument the woman is using. May be a common grate, on which she claims to
make music with a plectrum.
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Baptista Mantuanus, Epigrammata ad D. Falconem. Zwolle, Peter Os van Breda, (c. 1506), laatste
blad verso.
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H. de la Fontaine Verwey
Kroniek der veilingen
In het jaar 1960 is er in de wereld van het oude boek geen gebrek aan activiteit
geweest. Hoewel de klachten, dat oude boeken niet meer te vinden zijn en het
antiquariaat een ten dode gedoemd beroep wordt, steeds heviger worden, zijn er
desondanks in dit jaar vele belangrijke bibliotheken onder de hamer gekomen. Londen
is het onomstreden centrum van de internationale boekenmarkt, terwijl in Parijs het
aantal veilingen sterk daalt, in tegenstelling tot Genève, dat steeds meer op de
voorgrond komt. In Duitsland worden regelmatig veilingen gehouden, die niet
onbelangrijk zijn, doch steeds ongeveer op hetzelfde peil staan.
In ons land zijn er ook gedurende dit jaar enkele aucties gehouden, die ook
internationale belangstelling trokken en bewezen, dat op dit gebied Nederland
gelukkig nog steeds een rol speelt. De eerste veiling die besproken dient te worden,
werd gehouden door de firma Beyers op 12 en 13 januari, waarbij niet minder dan
2168 nummers ter tafel kwamen. Het ‘pièce de résistance’ vormde het handschrift
voor de Statenvertaling van het Nieuwe Testament van de Amsterdamse predikant
Jacobus Rolandus, met de Griekse tekst en de vertaling naast elkaar. Voor f. 11.000
werd dit monument aangekocht voor het Archief van de Synode der Ned. Herv. Kerk.
Van de manuscripten noemen wij verder: een bundel met twee Latijnse handschriften
van omstreeks 1470, waaronder een brief van Johannes van Schoonhoven (f. 725,
KB Brussel); een Nederlands getijdenboek op perkament, geschreven in 1472,
vermoedelijk in Kennemerland of Amsterdam (f. 2500, UB Amsterdam), en een
Nederlands gebedenboek, eveneens op perkament, geschreven in 1476, dat later aan
een kapelaan van Sint Helbrecht buiten Rotterdam behoorde (f. 1100). Een belangrijke
incunabel, de Augustinus-uitgave van de Straatsburger drukker Martin Flach
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van 1489, GW 2865, bracht f. 800 op (KB Brussel). Van de XVIe-eeuwse drukken
dienen vermeld: een Duits geschrift over het proces van de martelaar Willem van
Zwolle, in 1529 te Mechelen verbrand, met een voorrede van Johan Bugenhagen,
Wittenberg 1530 (f. 200, UB Utrecht); Bibelsche concordancie, Doesborch, C. van
der Rivieren (= Antwerpen, Willem Silvius), 1565 (f. 70, UB Amsterdam); Boetius
a Bolswert, Duyfkens ende Willemynkens pelgrimage, Antwerpen 1638, 4e, niet bij
Ruys vermelde druk (f. 110, UB Amsterdam); Joh. a Lasco, Forma ac ratio tota
ecclesiastici ministerii in peregrinorum ecclesia instituta Londini, vermoedelijk te
Emden gedrukt in 1555 door Gillis van den Erve, met eigenhandige opdracht van
Alexander Bruchsal aan Joachim Westphal, ex.-Six (f. 1200). Onder de musicalia
bevond zich een merkwaardig manuscript van de partituur van Mozart's Don Giovanni,
geschreven in 1788, volgens de eerste opvoering in Praag, met alle partijen, die in
Mozart's autograaf ontbreken (f. 1200). Een mooi exemplaar, een van de 23 op
perkament, van Goethe's Faust, door Cobden-Sanderson en Emery Walker gedrukt
op de Doves Press, bracht f. 780 op (KB Brussel). Een aardige verzameling
Nederlandse liedboeken kwam ter tafel, waaronder het zeldzame Boeck der gesangen,
Hoorn, J. Joachimsz Bijvanck, 1618, Scheurleer 37 (f. 235, UB Amsterdam). Onder
de welvoorziene rubriek oude Nederlandse letterkunde werd voor de eerste druk van
Jan Luyken's Duytse lier, Amsterdam 1671, f. 530 geboden (UB Amsterdam). Evenals
vorige veilingen bevatte deze auctie een collectie populaire prozaschrijvers uit de
XVII-XIXe eeuw, bijeengebracht door de verzamelaar S....; waarin o.m. voorkwamen:
De historie van Dr. Johannes Faustus, z. pl. 1642, met het tweede deel van 1638 (f.
150, KB Brussel), en A. Roos, Den Amsterdamsen Diogenes, Utrecht 1684 (f. 45,
UB Utrecht); de Nederlandse vertaling van Meursius o.d.t. Akademie der Dames, c.
1770, in 1959 voor f. 380 verkocht, thans voor f. 500, en de 3e druk van 't
Amsterdamsch hoerdom, c. 1700 (in 1959 f. 280, thans f. 500). Voor een
gecalligrafeerd XVIIe-eeuws medicijnboek met recepten werd f. 100 geboden (Mij
tot bev. der geneeskunst). Een medische incunabel, Valescus de Taranta, Practica
quae philonium dicitur, Lugduni, Mathias Husz, 1490, Hain 15251, bracht f. 320 op.
Onder het hoofd karikaturen was gerangschikt het handschrift van een Nederlandse
vertaling van de Rarekiek uit 1838 met 22 pentekeningen van de te weinig bekende
kunstenaar Pieter van Loon, illustrator van Van Lennep's ‘Tafereelen uit de
geschiedenis des vaderlands’ (f. 280). Vermelden wij tenslotte een ex. van
Damhoudere, Practycke ende handbouck van criminele zaaken, Loven 1555, de
eerste Nederlandse uitgave (f. 245, KB Brussel).
Een gebeurtenis in de boekenwereld was de verkoping van de typografische
verzameling, nagelaten door notaris H.A. Warmelink. Deze hoogstmerkwaardige
man had gedurende vele jaren met ware harts-
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tocht en grote kennis drukken en drukjes uit zes eeuwen verzameld, die uit
typografisch oogpunt van belang zijn, en voorts schrijfboeken, letterproeven en
typografische curiosa. Het resultaat was een der belangrijkste en origineelste
bibliotheken op dit gebied, die nu, onder toevoeging van een aantal boeken uit andere
bron, geveild en wijd en zijd verspreid werd. De auctionaris, de firma Hertzberger,
verdient lof voor de voortreffelijk geredigeerde en royaal uitgevoerde catalogus. Hier
volgen enige boeken, die het vermelden waard zijn: Les fables et la vie d'Esope,
Antwerpen, Ameet Tavernier voor Joh. Bellerus, 1561, een der eerste drukken in
Tavernier's kleine civilité-type (f. 230, KB Brussel); Alciati, Livret des emblèmes,
Paris, Wechel, 1536, 1e druk met de Latijnse tekst in cursief, en de Franse in ‘bâtarde’
(f. 450); Andrade de Figueyredo, Nova escola para apprender a escrever, Lisboa
1722 (f. 410); Beda, Hymnus et pius et eruditus de mystica XII lapidum significatione,
Wenen, Hier. Vietor, 1500, vermoedelijk het eerste boekje, gedrukt met Vietor's
sierlijke cancellaresca (f. 1150); Oratio dominica in CLV linguas versa, Parma,
Bodoni, 1806 (f. 525); Bodoni, Manuale tipografico, Parma 1818 (f. 4600); twee
schrijfboeken van Cornelis Boissens, Promptuarium variarum scripturarum
(Amsterdam c. 1595) (f. 810) en Gramatographicis, Amsterdam 1605 (f. 240, KB
Brussel); de Bry, Alphabeta et characteres, Frankfurt 1596 (f. 2400); een blad van
het Mainzer Catholicon (f. 250); Chrysolaras, Erotemata, Alcala, Brocario, 1514,
het eerste Griekse boek in Spanje gedrukt (f. 500); Cordier, De corrupti sermonis
emendatione libellus, Robert Estienne 1530, het eerste boek gedrukt met de romeinse
letter van Garamont (f. 780, UB Amsterdam); Jean Cousin, Livre de perspective
Paris, le Royer, 1560 (f. 420, Rijksprentenkabinet); Cresci, Il perfetto scrittore,
Venetië c. 1570 (f. 420, UB Amsterdam); Delacolonge, Caractères et vignettes, Lyon
1773 (f. 450); Joh. Enschedé, Proef van letteren, Haarlem 1768 (f. 700); Fanti,
Theorica et practica de modo scribendi, Venetië 1514, het eerste afzonderlijke boek
over de constructie van letters (f. 11.000); Fournier le Jeune, Manuel typographique,
Paris 1764-66, 2 dln. (f. 610); Fugger, Formular manncherley schöner Schriefften,
Neurenberg 1553 (f. 900); Gildebrief van de neeringhe der boomgaert-luyden, Leiden
1610, gedrukt op het Leidse raadhuis in Van der Keere's civilité (f. 230, KB Brussel);
Hub. Goltzius, Les images de tous les empereurs, Antwerpen 1557, met houtsneden
in clair-obscur, in een contemporaine band met onbekend wapen (f. 740); Gomes de
Trier, Le jardin de récréation, Amsterdam, van Ravesteyn, 1611, in een 17e-eeuwse
Nederlandse vergulde band (f. 450); J. de Groot, Proeve van letteren, 's Gravenhage
1781 (f. 1025); Guilielmus de Gouda, Tractatus de expositione missae, Deventer, R.
Pafraet, 1488, CA 883 (f. 130); een blad van de Gutenberg-bijbel (f. 1425); Heures
à l'usage de Romme, Paris, Hardouin, 1514?, ex. op perkament, met een merkwaardige
dodendans (f. 1200, UB Amsterdam); Heures à lusaige de
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Romme, Paris, Guillaume Anabat pour Guillaume Godart, c. 1510, niet beschreven
getijdenboek (f. 1300); twee zeldzame Nederlandse schrijfboeken: Hondius, Theatrum
artis scribendi, Amsterdam 1594 - samengebonden met Perret's tweede schrijfboek,
Eximiae peritiae alphabetum, Antwerpen 1571, ex.-Vincent van Gogh (f. 2400, KB
Brussel); Horae virginis Mariae, Paris, Wechel, 1538, Grieks getijdenboek (f. 320,
UB Amsterdam); Houthusius, Exemplaria scripturae ornatioris, z. pl. 1591 (f. 260,
KB Brussel); La Fontaine, Contes et nouvelles, Amsterdam 1762, proefdruk van de
‘édition des Fermiers-généraux’ (f. 800); Le Gangneur, La technographie, Paris
1599, fraai schrijfboek, gegraveerd door Simon Frisius (f. 1150); Phaedrus, Fabulae,
Paris 1729, met bijgebonden letterproef van de Imprimerie Royale, waarin voor 't
eerst de ‘perle’ van Simon Luce (f. 650); Ludwig, Nach der Natur verfertigte
Abdrücke der Gewächse, Halle 1760-64, met 192 van de 200 platen in
‘Natur-Selbstdruck’ (f. 925); Neudörffer, Gründliche Austheilung der romanischen
Versalien, Nürnberg c. 1600 (f. 500); Paulus de Sancta Maria, Scrutinium
scripturarum, Mainz, Schöffer, 1478, BMC I, 34 (f. 600); 't eerste werk van de
Brusselse schrijfmeester Perret, Excercitatio alphabetica, Antwerpen 1569 (f. 350);
Ploos van Amstel, Proeve van letteren, Amsterdam (1784) (f. 780); Plutarchus,
Epitome ou abrégé des vies de LIV personnaiges, Paris, Danfrie & Breton, 1558, een
der eerste civilité-drukken (f. 400, UB Amsterdam); verzameling in 12 delen van
vroege publicaties van de Congregatio de propaganda fide, Rome 1626-36 (f. 725);
Psalterium Hebraeum etc., Genua, Porrus, 1516, het eerste psalmboek in meer talen
(f. 530); Roelands, 't Magazin der loffelycker penn-const, Vlissingen 1616 (f. 425);
Romano, Il primo libro di scrivere, Rome 1589 (f. 1100); Sallustius, La conjuracion
de Catalina, Madrid, Ibarra, 1772 (f. 520, KB Brussel); Serlio, Reigles générales de
l'architecture, Antwerpen, Coecke van Aelst, 1545, eerste druk van de Franse vertaling
van boek IV (f. 620); Silvanus, In pontificatum Clementis VII panegyris, Rome,
Arrighi, 1524, ten onrechte in de catalogus vermeld als het eerste boek gedrukt met
Arrighi's eerste cursief (f. 500, UB Amsterdam); Maria Strick, Tooneel der loflijcke
schrijfpen, Delft 1607 (f. 325); Sylvius, In linguam gallicam isagoge, Paris, Robert
Estienne, 1531, het eerste boek over vergelijkende linguistiek (f. 230, UB
Amsterdam); Tawnacois (Armenische kalender), Constantinopel 1730, met houtsneden
en indices op gekleurd papier (f. 345); Geofroy Tory, Champfleury, Paris 1529 (f.
5800); Eusebius, Histoire ecclésiastique, Paris, Geofroy Tory, 1532 (f. 520, UB
Amsterdam); Tory, L'art et science de la vraye proportion des lettres attiques, Paris,
Gaultherot, 1549, 2e druk van de Champfleury (f. 850); Ugo da Carpi, Thesauro de
scrittori, Rome, Blado, c. 1525, wellicht onbeschreven druk, samengesteld uit
gedeelten van de schrijfboeken van Arrighi en Tagliente (f. 750, UB Amsterdam);
J. van de Velde, Duytsche exemplaren van alderhande gheschriften, Haarlem 1620
- Thrésor
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literaire, Haarlem 1621 (f. 240); Amphiario Vespasiano, Opera nella quale s'insegna
a scrivere varie sorti di lettre, Venetië 1566, ex.-Landau (f. 400, UB Amsterdam);
Marquis de Villette, Oeuvres, Londen (Parijs) 1786, gedrukt op ‘papier de Guimauve’,
met 20 bijgevoegde papiermonsters (f. 540); Urban Wyss, Libellus valde doctus
elegans et utilis, Zürich 1549 (f. 1200).
Op de tweede dag werden een groot aantal werken over typografie en bibliografie
verkocht. De hoogste prijs behaalde de facsimile-uitgave van de Gutenberg-bijbel,
Leipzig 1913-15 (f. 1800). Tenslotte kwam een grote reeks moderne drukken ter
tafel, deels afkomstig van notaris Warmelink, deels van een tijdens en na de
bezettingstijd bekend uitgever. Van de Nederlandse drukken noemen wij: een
volledige serie van de uitgaven van de Vijf Ponden Pers (f. 400); enkele drukken
van Werkman voor de ‘Blauwe Schuit’, o.a. Gesprek, 1942, (f. 200) en het bekende
boekje van De Roos, van Royen en van Eyck, Over boekkunst en de Zilverdistel, den
Haag 1916 (f. 200, KB Brussel). Een calligrafie van Jan van Krimpen, geschreven
in 1918, Maurice de Guérin, Le centaur, bracht f. 2000 op (UB Amsterdam).
De bibliotheek van de bekende Amsterdamse germanist Prof. Dr. J.H. Scholte
kwam op 24-25 mei in veiling bij de firma Beyers. Het zeldzaamste bestanddeel in
deze uitgebreide en voortreffelijk bijgehouden geleerdenbibliotheek was de reeks
van zeldzame uitgaven van Duitse barok-litteratuur, waar Scholte, de grootmeester
der Grimmelshausenstudie, zich vooral op toegelegd had. De meeste hiervan werden
voor Duitse rekening aangekocht. De UB Utrecht legde beslag op drie geschriften
van Aegidius Albertinus, Der Brunn dess Lebens und Trostes, München 1603 (f.
220); Hirnschleiffer, Keulen 1664 (f. 280); Zwey schöne Tractätl, München 1610 (f.
260). Garzoni, Piazza universale, das ist allgemeiner Schawplatz, Frankfurt 1626,
bracht f. 500 op. De hoogste prijzen werden betaald voor werken van
Grimmelshausen, Simplicianischer zweyköpffiger Ratio Status, Nürnberg 1670 (f.
1300); Der abentheurliche Simplicissimus, Mompelgart 1669 (= Nürnberg 1668)
met de Continuatio, eerste uitgave van de roman in vijf boeken, waarvan slechts 12
exemplaren bekend zijn (f. 5900); Des abentheurlichen Simplicissimi ewig-währender
Calender, Nürnberg 1670 (f. 1400). Verder verdienen vermelding: Quirinus
Kuhlmann, Lehrreicher Geschichts-Herold, Jena 1673 (f. 210, UB Utrecht); Filip
von Zesen, Assenat, Amsterdam 1670 (f. 310); Prirau oder Lob des Vaterlandes,
Amsterdam 1680 (f. 420); Comenius, Portael der saecken en spraecken, Amsterdam
1673, eerste uitgave in drie talen (f. 260).
Op 5 september veilde Van Stockum's antiquariaat een merkwaardige verzameling
voornamelijk geografische werken, oorspronkelijk afkomstig van een kerkelijke
instelling te Rotterdam. In het algemeen werden er hoge prijzen betaald, zoals uit
het volgende blijkt: G. en J.
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Blaeu, Theatrum orbis terrarum, 1644, alleen deel I (f. 3300); Braun en Hogenberg,
Civitatis orbis terrarum, Keulen 1576-1618, 6 dln met 363 platen, gekleurd in de
tijd (f. 16.000); Mercator-Hondius, Appendix novi atlantis, Janssonius 1637, met 14
kaarten (f. 2600); Mercator-Hondius, Atlas, 10e druk, 1630 (f. 3600); de Laet, Historie
ofte jaarlijks verhael, Leiden 1644 (f. 800); Blaeu, Italiaanse stedenboeken in de
herdruk van Alberts, 1724-26, 8 dln (f. 4100); Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indiën,
Amsterdam 1724-26, 5 delen, 8 banden (f. 1000); Merian, De Europische insecten,
naauwkeurig onderzogt, Amsterdam 1730, samen met: Over de voortteeling enz. der
Surinaamsche insecten, Amsterdam 1730 (f. 2600); Vignola, Reghel van de vijf
ordens der architecture, handschrift van F.B. Coppens met vele tekeningen,
geschreven in den Haag 1714 (f. 2300). 't Is verheugend, dat de belangstelling voor
de grote werken uit onze ‘gouden eeuw’ zo toeneemt. Wanneer komt er eindelijk
een uitvoerige bibliografie van onze atlassen?

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

37

P.J.H. Vermeeren
Kroniek der handschriftenkunde X
Vervolg van deel XXXIV, bladzijde 250
Parallellogram van Engelse handschriftenkunde
Vijf jaar geleden publiceerde Peter Hunter Blair An introduction to Anglo-Saxon
England, waarin met nadruk betoogd en gedemonstreerd werd hoe de studie dezer
periode allereerst bronnenstudie is1. In die zeven eeuwen hield Brittannië op een deel
van het Romeinse keizerrijk te zijn en werd driemaal binnengevallen:
achtereenvolgens door Angelsaksen, Skandinaviërs en Normandiërs. Deze
gebeurtenissen kennen in 's lands latere geschiedenis haar weerga niet, en in de
veranderingen door hen teweeggebracht liggen dan ook oorsprong en eerste groei
van talloze elementen die bases en begin van Albions geschiedenis vormen. Vestiging
van Germaanse stammen op een eiland welks vroegere bevolking Keltisch was
geweest, schepping van het koningschap als staatkundige eenheid, ontwikkeling van
het Engels als gesproken en geschreven taal, ondergang van het heidendom en
opkomst van een krachtige Christelijke kerk; dit alles zijn zaken welker belang niet
overschat kan worden.
Dat zij inzonderheid voor het culturele leven van doorslaggevende betekenis bleken
spreekt wel vanzelf, en men behoeft er M.L.W. Laistners Thought and letters in
Western Europe slechts op na te slaan om te zien hoe Ierse en Engelse geleerden
eeuwenlang tot de voornaamste verspreiders van Christendom en beschaving hebben
behoord2. Daarbij is opmerkelijk dat de niet aflatende activiteit der Ieren in Schotland
en op het continent samenviel met de bekering der Engelsen door uit

1

2

Peter Hunter Blair, An introduction to Anglo-Saxon England. Cambridge, 1956. Dit boek
werd geschreven op uitnodiging van de ‘Syndics of the Cambridge University Press’, die in
1959 een herdruk in de ‘Cambridge-Paperbacks’ deden verschijnen.
M.L.W. Laistner, Thought and letters in Western Europe A.D. 500-900. London, 1957.
(Herziene uitgave van de editio princeps uit 1931). De lezer wordt in het bijzonder verwezen
naar het vijfde hoofdstuk: Irish and English scholars and missionaries to the death of Bede
(blz. 136 vlgg.).
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Rome gezonden missionarissen. Onder dit opzicht is 597 voor de Britse historie een
even belangrijk jaar als 1066. Toen toch zette Augustinus, prior van het Sint
Andreasklooster te Rome, op verzoek van paus Gregorius de Grote voet aan land in
Kent, wat het begin betekende van een missie welke een eeuw later haar afsluiting
en voltooiing zou vinden in een hecht gevestigde en wel georganiseerde Engelse
Christelijke kerk onder het primaat van Canterbury.
Geen christendom zonder blijde boodschap; geen missionarissen dus zonder
boeken. Met als gevolg dat 597 ook het begin betekent van een belangrijke fase der
Engelse boekproduktie, die spoedig haar onvergelijkelijke hoogtepunten in de gouden
eeuw der Angelsaksische cultuur zou bereiken. Daarover nu heeft de onvermoeibare
E.A. Lowe een prachtig werk het licht doen zien, dat onder de eenvoudige titel English
Uncial een weelde van afbeeldingen samenbrengt en de beschouwer de fraaiste
exempla uit een zo ver verleden op uitstekende wijze voor ogen voert1.
***
Lowe heeft vooral nadruk gelegd op de codices vervaardigd in Beda's klooster
Warmouth-Jarrow, waartoe onder andere het oudste en beste handschrift der ‘Historia
ecclesiastica gentis Anglorum’ behoort, alsmede de codex Amiatinus, die wel het
mooiste boek ter wereld genoemd is. In zijn inleiding handelt de auteur over
oorsprong, ontwikkeling en betekenis der Engelse unciaal, terwijl hij bovendien de
schrijfkunst van de codex Amiatinus voor Engelse scriptores opeist. Afgezien van
het laatste - door de schrijver zelf trouwens als ‘bij-produkt’ bestempeld - is de
belangrijkheid dezer facsimile - verzameling drieledig. Allereerst vormt zij een
sprekend getuigenis voor het boven reeds genoemde voornaamste gebeuren der
vroege geschiedenis van het Engelse volk: de bekering tot het Christendom.
Vervolgens biedt zij overvloedig bewijsmateriaal voor de uitgebreidheid en kracht
van Rome's invloed op het Engelse culturele leven, vooral gedurende zevende en
achtste eeuw. En ten slotte voorziet zij de paleograaf van alle basis-materiaal voor
de studie der geschiedenis van het Engelse unciaalschrift.
Wat dit laatste betreft: zonder twijfel dankt Engeland aan de missie van Augustinus
de invoering (of wederinvoering? - gezien de vroegere Romeinse bezetting, uit welker
tijd echter geen enkel stukje handschrift overgebleven is) van de uncialis. Waarvan
natuurlijk wel onderscheiden dient te worden het in geheel Brittannië gebruikte, aan
de Ieren ontleende zogenaamde insulair schrift, dat voor werken in de volkstaal tot
na de Normandische verovering in gebruik bleef. Waarbij men in

1

E.A. Lowe, English Uncial. Oxford - At the Clarendon Press, 1960. Fol. 30 blzz. tekst; 40
bll. met afbeeldingen.
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het oog houde dat Ierse codices de uncialis niet kennen, om de eenvoudige reden dat
de missie uit Rome Ierland nimmer heeft bereikt.
De uit Rome naar Brittannië medegebrachte codices waren in uncialis geschreven,
hetgeen zowel geldt voor de bij de eerste missie aan het einde der zesde eeuw als
voor die bij de tweede missie in de zevende eeuw geïmporteerde handschriften. Met
de verspreiding van het christendom groeide nu ook de vertrouwdheid met het nieuwe
unciaal-schrift, waarbij het voor de hand ligt dat de pas-bekeerden het schrift hunner
leermeesters trachtten na te volgen. Proeve daarvoor biedt het unciaal-type van
Northumberland, stellig als schepping van eigen bodem te beschouwen. Deze echte
Engelse unciaal is door verschillende generaties in verschillende scholen met verve
gehanteerd, en zeer bepaaldelijk in het scriptorium van Wearmouth-Jarrow. En het
klemmendst bewijs daarvoor is nu juist de codex Amiatinus - de fraaiste, hoogst
geprezen en enig volledig overgeleverde Latijnse bijbel vóór Alcuinus en
Theodulphus. Het staat vast dat dit handschrift te Wearmouth-Jarrow op last van abt
Ceolfrid geschreven is. Meer: het is dit zelfde boek dat hij als geschenk voor Rome
bij zich had, toen hij - op weg daarheen - in september 716 te Langres (Frankrijk)
door de dood verrast werd. De bijbel dankt daarbij zijn schoonheid aan de gelukkige
omstandigheid, dat de voorbeelden waarnaar zijn scriptores werkten dateerden uit
de zesde eeuw, dit wil zeggen uit een tijd toen de Italiaanse uncialis-schriften zich
nog steeds door voornaamheid en regelmaat onderscheidden.
Ik sprak daar zojuist van scriptores en loop daarmede vooruit op de in Lowe's
betoog bekend gemaakte resultaten van een nog te publiceren studie door D.H. Wright
van Harvard, die vastgesteld heeft dat aan de codex Amiatinus door minstens zeven
kopiisten gewerkt is. Deze conclusie heeft haar belang voor het antwoord op de
vraag, of de codex Amiatinus door Angelsaksen geschreven is dan wel door uit Italië
afkomstige scriptores; een kwestie welke de gemoederen lange tijd heeft bezig
gehouden, doch waaromtrent men uiteindelijk - niet in het minst door paleografische
onderzoekingen van Lowe1 - tot een communis opinio was gekomen, waarin aan
Engels vakmanschap niet meer werd getwijfeld. Tot F. Masai weer terugkeerde tot
de in het verleden aangehangen theorie, dat de codex Amiatinus werk van Italiaanse
hand zou zijn2. Hij huldigde de opvatting dat van de twee soorten unciaal-schrift die
in de codex Amiatinus voorkomen het grotere, voor de bijbeltekst gebruikte het werk
is van de in de colofon genoemde meester-kalligraaf Servandus, die - al blijkens zijn
naam - een Italiaan

1
2

E.A. Lowe, Codices Latini Antiquiores III, 299; Idem, The uncial Gospel leaves attached to
the Utrecht Psalter. The Art Bulletin XXXIV (1952) 237 vlg.
La règle du maître. Édition diplomatique des manuscrits latins 12205 et 12634 de Paris par
Dom Hubert Vanderhoven et François Masai, avec la collaboration de P.B. Corbett. Bruxelles,
1953; 58 noot 1).
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moet zijn geweest. Het kleinere unciaal-type zou dan het werk zijn van Servandus'
Engelse leerling.
Deze op zichzelf aantrekkelijke theorie wordt nu door Lowe met klem van redenen
van de hand gewezen. Uiteraard is het vermelde resultaat van Wrights studie daarbij
van grote betekenis. Maar het doorslaggevende element in Lowe's betoog is toch
wel, dat er geen enkele in uncialis geschreven Italiaanse codex aangewezen kan
worden waarvan het schrift te identificeren valt met dat van de codex Amiatinus.
Daartegenover staan nu een half dozijn in soortgelijk schrift gestelde codices die alle
kennelijk van Engelse oorsprong zijn, terwijl geen enkele hunner - op welke wijze
dan ook - met Italië verbonden is.
Men begrijpt dat zulk een betoog bovenal illustratie vereist, en alle nadruk moet dus
op de verzameling facsimiles gelegd worden. Zij omvatten de periode van vijfde tot
negende eeuw en bieden specimina, die zowel op zichzelf als in onderlinge samenhang
van groot belang zijn. Daaronder nu figureren exempla van zeer bijzondere aard.
Zoals bijvoorbeeld plaat No. IIa uit handschrift Cambridge, Corpus Christi College
286 (Evangelia-Saec. VI), een codex, vermoedelijk door de eerste missionarissen
medegebracht. Verder plaat No. VII uit handschrift Stonyhurst, College Library S.N.
(Evangelium secundum Iohannem-Saec. VII-VIII), een boek, geheel in het schrift
van de codex Amiatinus geschreven. Dit handschrift werd aangetroffen in de
graftombe van Sint Cuthbert († 687) in 1104; indien het zich daarin bevonden heeft
sedert de her-begrafenis in 698, dan zou deze codex het oudste gedateerde voorbeeld
van dit schrift-type zijn. Nog noem ik hier plaat No. X handschrift London, British
Museum Additional MSS 37777 (versozijde van blad van Biblia Sacra - A.D.
690-716), afkomstig uit een der twee andere op last van abt Ceolfrid geschreven
bijbels van het zelfde formaat en met het zelfde regelaantal als de codex Amiatinus.
Lowe zegt niet te veel met te stellen dat deze facsimiles tezamen een beeld uit de
vroege Engelse geschiedenis vormen, dat even duidelijk en helder is als een bladzijde
van Beda zelve. Deze vergelijking doet mij - ten slotte - de lezer verwijzen naar plaat
No. XXXIX, waar uit handschrift Cambridge University Library Kk. V. 16 (Beda,
Historia Ecclesiastica - Ca. A.D. 737) een fragment van zulk een pagina is afgebeeld.
Daaraan zij dan nog toegevoegd, dat deze zelfde codex - twee jaar na Beda's overlijden
geschreven - geheel in facsimile uitgegeven is door de in het begin dezer kroniek
genoemde Peter Hunter Blair1.
***

1

The Moore manuscript of Bede. (Cambridge University Library, Kk. V. 16). Introduction by
Peter Hunter Blair. Copenhagen, 1959. - In zijn bovengenoemde boek (An introduction to
Anglo-Saxon England - Cambridge, 1959) publiceerde Blair een verkleinde reproduktie van
fol. 44v met toegevoegde transcriptie en vertaling (blz. 324).
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Wat 597 voor Lowe is, betekent 1066 voor N.R. Ker in zijn English manuscripts in
the century after the Norman conquest1. Zoals uit zijn titel blijkt hebben Kers
onderzoekingen betrekking op de grote periode vóórdat het Engelse boekschrift van
karolingisch gotisch werd, waarbij hij duidelijk heeft onderscheiden tussen de
ontwikkelingen in het schrift zelf, de gewoonten en technieken van scriptoria, en de
tekstoverlevering. Toegevoegd is een verhandeling over zeven handschriften van
Augustinus' ‘Contra Julianum’, teneinde te laten zien hoe de goed geschreven, wel
ingedeelde, geheel geïnterpungeerde en nauwkeurig gecorrigeerde twaalfde-eeuwse
codex geleidelijk aan ontstaan is. Uiteraard geldt ook voor Kers werk, dat de illustratie
het hoofddeel van het geheel uitmaakt. Zij omvat reprodukties van codices en van
charters in boekschrift, alsmede afbeeldingen uit de dodenrol van abt Vitalis van
Savigny (Parijs-Musée des archives nationales 138), en de episcopale professies
bewaard in de kathedraal te Canterbury (Canterbury archives C 115).
Het is Kers uitgesproken overtuiging, dat de eeuw na de Normandische verovering
de grootste periode in de geschiedenis der Engelse boekproduktie geweest is. De
komst der Normandiërs maakt het inzicht in groei en ontwikkeling van het schrift
gedurende twee generaties bijzonder verwikkeld. Maar stellig zullen alle details
mettertijd helderder worden, vooral indien schrift en verluchting meer in hun
onderlinge wezenlijke samenhang bestudeerd zijn, en vooral ook in samenhang met
alle andere gegevens waarover paleografen en kunsthistorici beschikken.
Opmerkelijk is nu dat het overgrote deel van het materiaal bestaat uit patristische
werken, geschreven voor Benedictijnenkloosters en kathedralen. Waar weer mede
samenhangt, dat de meeste der overgeleverde Engelse codices uit de eeuw na 1066
waarvan de herkomst bekend is, afkomstig blijken uit een klein getal - niet meer dan
twaalfboekerijen, waaronder acht kathedrale bibliotheken. Vastgesteld moet worden
dat in enkele grote kloosters en kathedralen spoedig na de verovering een begin is
gemaakt met het opbouwen van een volstrekt nieuwe verzameling onmisbare
theologische opera, taak die tegen het midden der twaalfde eeuw voltooid was. En
het zijn nu juist de werken der kerkvaders die getuigen van de grote omslag. In de
elfde eeuw is er zo goed als geen Engelse patristiek, in de twaalfde eeuw beschikt
elke wel voorziene boekerij steeds over de geschriften van Augustinus, Hieronymus,
Ambrosius en Gregorius. Ja vaak zijn de werken der vaders even talrijk als alle
overige boeken tezamen. Met de bijbel zelf en enkele andere onmisbare teksten
vormden zij de noodzakelijke basis

1

N.R. Ker, English manuscripts in the century after the Norman conquest. The Lyell lectures
1952-3. Oxford - At the Clarendon Press, 1960. Fol. XIV en 67 blzz. tekst; 29 blzz. met
afbeeldingen.
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van elke behoorlijke verzameling. Zij zijn in groten getale overgeleverd en bieden
alle materiaal om de ontwikkelingsgang van het Engelse boek in de eeuw na de
Normandische verovering vast te leggen.
Deze ontwikkelingsgang vindt zijn bekroning in de produktie van vele wel
geschreven en voortreffelijk gekopieerde teksten in codices, waarin de woorden
duidelijk van elkaar gescheiden worden en een systematische interpunctie met beleid
is aangebracht. Waarbij natuurlijk te bedenken valt, dat het niveau der jongere
manuscripten alleen bereikt is via de moeizame arbeid van voorafgaande generaties
van kopiisten en correctoren.
Vraagt men nu wie deze boeken geschreven heeft en hoe ze verspreid werden, dan
moet verondersteld worden dat de voorbeelden waarnaar gekopieerd werd overal
heen gestuurd werden, of dat de kopiisten zelf reizen ondernamen om de exemplaren
in situ over te schrijven. Daarbij moet ook al in die vroege jaren van Albions ‘splendid
isolation’ sprake zijn. Het blijkt namelijk bij tekstvergelijking, dat de Engelse
manuscripten van kerkvaders vaak gemeenschappelijke lezingen vertonen, die niet
voorkomen in enig handschrift van het vasteland.
Ten aanzien van het schrift kan zonder meer worden aangenomen dat tot rond 1100
het Engelse inheemse èn het Normandische schrifttype eigenlijk twee
ontwikkelingsvormen van de Karolingische minuskel waren. In de eerste helft der
twaalfde eeuw treedt nu een verandering in het Engelse schrifttype op. Het was een
periode van beweging en verscheidenheid, ingesloten door twee andere tijdperken
die zich beide door een betrekkelijke vastheid in schrift onderscheiden. Natuurlijk
neigen in alle tijden scriptores ertoe afwijkend te schrijven, al ware het alleen al
vanwege generatieverschillen. Maar gedurende de eerste helft der twaalfde eeuw is
dit in Brittannië toch bijzonder opvallend, omdat de Engelse scriptores op velerlei
wijzen door het Normandische schrift werden beïnvloed. Voor zover daar nu met
zekerheid over geoordeeld kan worden heeft het Normandische schrift belangrijke
invloed geoefend te Durham, Canterbury en Rochester. Daarbij is de algemene gang
van zaken vrij duidelijk: de verschillende handen zijn meer of minder conservatief,
of wijzen meer of minder grote verschillen met de Engelse handen van de
voorafgaande eeuw op. Twijfels en verwarringen blijken daarbij duidelijk gevolgen
van de invloed van het Normandische schrift op Engelse scriptores. In het tweede
kwart der twaalfde eeuw waren de moeilijkheden grotendeels overwonnen: variabiliteit
wijkt dan voor uniformiteit. Tegen het laatste kwart (± 1170) treedt een geheel nieuwe
fase op: de overgang naar het Gotische schrift.
Deze paleografische ontwikkeling vindt haar pendant in de door
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kopiisten van verschillende scriptoria gevolgde praktijken met betrekking tot opbouw
en samenstelling der codices. Ker heeft daaraan veel aandacht besteed en het zijn
zeker niet de minst boeiende bladzijden van zijn werk waarin hij over de ‘scribal
practices’ handelt. Opmerkelijk is daarbij dat er een kennelijke indeling naar formaten
bestond voor bijbels (folio), ‘klassieke’ teksten (quarto) en andere werken (kleinere
afmetingen), natuurlijk daarmede samenhangend dat grote vellen perkament uiteraard
gereserveerd werden voor die codices welke het grootste formaat bezitten moesten.
Niet minder belangrijke constateringen maakt Ker ten aanzien van afschrijving en
liniëring, waarbij vastgesteld wordt dat vóór en rond 1060 de liniëring geschiedde
vóór het vouwen, terwijl het een eeuw later nà het vouwen plaats vond. Met betrekking
tot de ‘lay-out’ valt op dat vóór de Normandische verovering bijna alle Engelse
handschriften in één kolom geschreven zijn, waarbij duidelijk vastgesteld kan worden
dat vele scriptores zich bij het schrijven aan hun eigen liniëring niet of nauwelijks
stoorden. Ook daarin blijkt in de eeuw na 1066 wijziging gekomen. Met een scherper
en ontwikkelder oog voor vormeisen is men steeds meer gaan letten op de zuivere
verhouding tussen het beschrevene en dat wat blanco gelaten werd; een en ander tot
uiting komend in een fraaie, voorname bladspiegel die het oog streelt en de lectuur
vergemakkelijkt. - Tot het laatste droeg natuurlijk ook de interpunctie in belangrijke
mate bij, waarbij niet vergeten mag worden dat de Engelse interpunctie zelf op een
lang en eervol verleden kon terugzien. Alleen het zogenaamde ‘seven and point mark’
is een toevoeging van Normandische origine.
Zo ergens dan is het hier noodzakelijk tekst en afbeeldingen samen te bestuderen.
Alleen op deze wijze is het mogelijk inzicht te verwerven in de groeiprocessen der
geschetste ontwikkeling. Ten aanzien van de illustraties zal veler voorkeur daarbij
stellig uitgaan naar afbeeldingen als daar zijn plaat No. 7 uit handschrift Cambridge,
University Library, Kk I, 23 (Ambrosius, Hexameron); plaat No. 17 uit handschrift
Oxford, Christ Church, lat. 88 (Augustinus over Sint Joannes); en plaat No. 25 uit
handschrift Oxford, Jesus College, 102 (Augustinus over de Psalmen); alle drie fraaie
specimina uit een eeuw boekkunst die haar weerga in de Engelse boekgeschiedenis
niet kent. Bijzonder boeiend is ook plaat No. 28a en b (zelfde tekstdeel van
Augustinus, Contra Julianum en De nuptiis et concupiscentia, uit handschrift British
Museum, Add. 23944 en Bodleian, Bodley 145), die beschouwer en lezer tot
tekstvergelijking in staat stelt, en hem door de in b voorkomende verbeteringen als
het ware in staat stelt over de schouders van scriptores en correctores heen te zien.
***
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Als men bedenkt hoeveel middeleeuwse codices in de Engelse troebelen gedurende
de zestiende eeuw verloren gegaan zijn, dan stemt het tot grote dankbaarheid dat nog
zoveel overgebleven is. Engeland heeft op eigen bodem wel geen honderdjarige
oorlog gekend, maar de gevolgen der door Hendrik VIII geboden opheffing van
kloosterorden zijn zo desastreus geweest, dat in vergelijking daarmede het in onze
lage landen door de beeldenstorm vernietigde - op zichzelf geenszins te onderschatten
- slechts gering geacht kan worden. De gehele middenperiode der zestiende eeuw is
voor het Engelse boek- en bibliotheekwezen een zeer kritieke fase geweest. De
verliezen zijn niet te overschatten, en pas met de troonsbestijging van Elizabeth I
komt het begin van het einde in zicht. Nadien is Engeland zo gelukkig geweest een
aantal vooruitstrevende liefhebbers van het verleden te tellen, die in vereniging met
kracht en macht streefden naar de vorming van boekerijen en collecties1.
Aan belangstelling voor het bewaarde en opnieuw bijeengebrachte heeft het de
Engelse handschriftenkundigen nimmer ontbroken, al moet erkend dat onderzoek
en publikatie zich meestentijds eer op analyse dan op synthese richtten. In de hier
aangekondigde werken van Lowe en Ker is nu juist het omgekeerde het geval. Beide
boeken bieden een voortreffelijk samenvattend beeld van het behandelde en getuigen
elk van het meesterschap hunner bewerkers.
April 1961
(Wordt vervolgd)

Summary
Chronicle of palaeography X
Two important comprising publications (E.A. Lowe's English Uncial and N.R. Ker's
English manuscripts in the century after the Norman conquest) have induced the
chronicler to sketch a parallelogram of English science of manuscripts, in which the
years 597 and 1066 figure as the most important centra.
Lowe's book leads to an exposition on the origin and rise of the English uncial,
with as a by-product an essay on the codex Amiatinus, the script of which is claimed
for English scriptores.
Ker's work is more embracing because the author draws attention to both
palaeographic and codicological elements. He sketches the development of the English
codex in the century after the Norman conquest until the last quarter of the twelfth
century when the English script changed from carolingian into gothic. It is evident
from his work that this period is not wrongly called the golden century in the history
of the English book-production.

1

Vgl. voor een en ander: Raymond Irwin, The origins of the English library. London, 1958.
Alsmede: The English library before 1700. Studies in its history edited by Francis Wormald
and C.E. Wright. London, 1958.
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Varia
Seltenes Forscher-Jubiläum
Professor dr. Aloys Ruppel am 1. August 1960 vierzig Jahre Direktor
des Mainzer Gutenberg-Museums
Professor Dr. Aloys Ruppel, ordentlicher Professor auf dem Gutenberg-Lehrstuhl
der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, hat am 1. August 1960 ein nicht sehr
häufiges Direktoren-Jubiläum gefeiert. An diesem Tage blickte er auf eine
vierzigjährige erfolgreiche Tätigkeit als Direktor des Gutenberg-Museums in Mainz
zurück.
Am 1. August 1920 trat Professor Ruppel die Stelle des Direktors der
Stadtbibliothek, des Stadtarchivs und des Gutenberg-Museums an; gleichzeitig wurde
er auch zum Geschäftsführenden Vorsitzenden der Internationalen
Gutenberg-Gesellschaft gewählt. Seitdem ist sein Name mit der Stadt Mainz,
besonders aber mit deren grössten Sohn, Johannes Gensfleisch zum Gutenberg, eng
verbunden. Professor Ruppel ist heute, im Urteil der internationalen Fachwissenschaft,
der bedeutenste lebende Gutenberg-Forscher. Sein Hauptwerk, ‘Johannes Gutenberg’
bei den Gebrüder Mann in Berlin 1939 und 1947 in starken Auflagen herausgebracht,
steht in allen grossen wissenschaftlichen Bibliotheken der Welt. Weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus ist der Mainzer Forscher des Buch-, Druck- und Schriftwesens
aber auch bekannt geworden durch das von ihm 1926 gegründete und seitdem
alljährlich in ununterbrochener Folge herausgebrachte fünfsprachtige internationale
Gutenberg-Jahrbuch; nicht zuletzt noch durch die nach seinen Plänen rekonstruierte
Gutenberg-Werkstatt mit Presse und Schriftgiesserei. Einer grösseren Öffentlichkeit
wurde sie zuerst 1927 auf der Kölner ‘Pressa’ gezeigt, dann 1928/29 auf der
Ibero-Amerikanischen Ausstellung in Sevilla, 1933 auf der Weltausstellung in
Chicago, 1936 auf der Olympia-Ausstellung in Berlin, 1937 auf der Weltausstellung
in Paris und nach dem Zweiten Weltkrieg auf grossen Ausstellungen in Düsseldorf
(1951), Amsterdam (1952) und Kopenhagen (1953). Auch mit äusseren Zeichen der
Anerkennung ist Professor Ruppel bisher reich bedacht worden. Ausser der
Ehrenmitgliedschaft zahlreicher in- und ausländischer wissenschaftlicher
Gesellschaften und Akademien sowie anderer Ehrengen ist er Träger des
Bundesverdienstkreuzes, Ritter der französischen Ehrenlegion und Ehrenbürger der
Stadt Mainz und seiner Heimatgemeinden Neuhof bei Fulda und Oberrodenbach bei
Hanau. Dem schon in hohem Alter Stehenden winkt in absehbarer Zeit noch eine
weitere grosse Ehre: die Stadt Mainz hat auf seine zähe Initiative hin den Ausbau
des Gutenberg-Museums zum Weltmuseum der Druckkunst beschlossen. Zur
2000-Jahrfeier der Stadt Mainz im Jahre 1962 soll Professor Ruppel das von ihm in
vierzig Jahren Stück für Stück aufgebaute und in seiner Art einmalige Museum in
der erweiterten und repräsentativen Form eröffnen.
FRITZ BAYER
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Uit de tijdschriften
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. XXVIII. (1960). Nr. 1-2-3.
R. Frattarolo: Giornali illustrati dell' Ottocento. - S. Samek Ludovici: Di un
antico exlibris di Hieronymus Floratus. - G. Manfrè: La biblioteca dell' umanista
bolognese Giovanni Garzoni (1419-1505). III.
AMOR DI LIBRO. VIII. (1960). Nr. 4.
M.L. Scuricini Greco: Una bella biblioteca inglese: la Rylands. I.
M.L. Scuricini Greco: Una bella biblioteca inglese: la Rylands. II. IX. (1961).
Nr. 1.
ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES DE BELGIQUE. XXX. (1959). Nr. 2.
M. Tourneur-Nicodème: Bibliographie générale de la sigillographie. Supplément.
- Colloque international sur le développement historique des grandes
bibliothèques: F. Masai: Le Cabinet des Manuscrits de Bruxelles et l'étude des
manuscrits médiévaux; J. Vieillard: L'Institut de Recherche et d'Histoire des
Textes et la codicologie; A.M. Mundó: Les collections de mss en Catalogne et
celle de Montserrat en particulier; B. Bischoff: Le projet d'un catalogue
paléographique des mss latins du 9e siècle; B. Gagnebin: Les origines de la
Bibliothèque de Genève. - J. Lambert: La Bibliothèque royale de 1559 et son
conservateur Viglius van Aytta. - A. de Schryver: La miniature flamande au 15e
siècle. Compte rendu d'une grande exposition et de son catalogue. - R. Desmed:
Une version inédite de la biographie latine de Viglius d'Aytta.
LA BIBLIOFILÍA. LXII. (1960). Nr. 2.
E. Casamassima: Litterae Gothicae. Note per la storia della riforma grafica
umanistica. - D.E. Rhodes: Victor Scholderer ottantenne.
Nr. 3.
L. Donati: Il Botticelli e le prime illustrazioni della Divina
Commedia. - D.E. Rhodes: The early bibliography of southern Italy.
VII. Capua and Aversa.
BIBLOS. 9. (1960). Nr. 1.
J. Stummvoll: Bibliographie und Buchhandel.
Nr. 2.
O. Mazal: Eine neuerworbene Handschrift der Österreichischen
Nationalbibliothek mit Schriften Thomas Ebendorfers.
Nr. 3.
K.W. Drozd: Die Bibliothek des Collegiums S.J. Klagenfurt
(1602-1773).
Nr. 4.
O. Mazal: Der Aufbau eines modernen Inkunabelkatalogs der
Österreichischen Nationalbibliothek. Ein Arbeitsbericht.
BOKVÄNNEN. 16. (1961). Nr. 1.
W. Stillert: Hilding Ljunggren - bokbindmästare.
THE BOOK COLLECTOR. 9. (1960). Nr. 1.
G.H. Bushnell: Portrait of a bibliophile: William Schevez. - A. Ehrman: The
private press and publishing activities of Prince Louis Lucien Bonaparte. - A.
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Rau: Contemporary collectors: Maurice Loncle. - H.M. Nixon: Grolier's binders.
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Nr. 2.
G. Abgarian: Unfamiliar libraries: The Matenadaran at Erevan. W.A. Jackson: Contemporary collectors: Philip Hofer. I. - H.M.
Nixon: Grolier's binders. II.
Nr. 3.
E. Wolf 2nd: Some books of early English provenance... - W.A.
Jackson: Philip Hofer. II. - G. Barber: Catchwords and press figures
at home and abroad.
Nr. 4.
A. Hyatt King: Portrait of a bibliophile: Frederick Nicolay. - N.
Barker: The aesthetic investor's guide to current literary values. An
essay in bibliometry. - B.H. Breslauer: Contemporary collectors:
Jean Furstenberg.
BULLETIN DU BIBLIOPHILE ET DU BIBLIOTHÉCAIRE. (1960). Nr. 1.
J. Millot: Les écrivains et la bibliophilie. - B. Gagnebin: L'édition originale de
‘Candide’. Réponse au professeur Wade. - P.A. Perrod: Une impression
‘Balzacienne’ en ‘correctionnelle’.
Nr. 2.
J. Marchand: Bibliographie générale raisonnée des oeuvres de
Montesquieu. - M. Dommergues: A propos du problème des S
fermés. - J.C. Courbin: ‘Le plus fort des pamphlets’ un ouvrage
peu connu de Rétif. - E. Cluzel: Monte-Cristo ou de la fiction
littéraire à une réalité imprévue. - J. Millot: La disparition d'Albert
Camus.
BULLETIN DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE. 5. (1960). Nr. 11.
E. Savova: La théorie de la bibliographie selon V.S. Sopikov.
6. Nr. 2.
A. Masson: Les thèmes de décoration des bibliothèques du XVIe
au XVIIIe siècle.
BULLETIN OF THE JOHN RYLANDS LIBRARY MANCHESTER. 43. (1960-1961).
Nr. 1.
C. Roth: The John Rylands Haggadah. - M. Wallenstein: Hebrew Ms. 6 in the
John Rylands Library.
BULLETIN OF THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY. 64. (1960). Nr. 10.
J.R. Dunlap: The typographical Shaw: GBS and the revival of printing.
DE GULDEN PASSER. 38. (1960).
M. Parker, K. Melis, H.D.L. Vervliet: Typographica plantiniana. II. Early
inventories of punches, matrices, and moulds, in the Plantin-Moretus archives.
- A. de Wilt S.J.: Enkele leden van de familie Plantin en de Annuntiaten. - H.
van Crombruggen: De Nederlandse drukken van Lipsius' ‘De constantia’. - M.
Spanneut: Autour d'une Bible flamande de Vorsterman (1528-1529). - J.
Peeters-Fontainas: Les éditions espagnoles du ‘Chevalier délibéré’ d'Olivier
de la Marche. - C. de Clercq: Oeuvres imprimées des minimes de la province
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belge. - E. Indestege e.a.: Bibliografie van de geschiedenis van het boek in
België. 1959.
LIBRARIUM. 3. (1960). Nr. 3.
P. Gaxotte: Livre-objet et livre-outil. - J.H. Beckmann und I. Schroth: Eine
deutsche Bilderbibel aus dem späten Mittelalter. - A. Horodisch: Fünf
Jahrhunderte Buchdruckkunst in den Niederlanden. - S. Freiberg: Begegnungen
mit Büchern. - J.O. Kehrli: Vom schweizerischen Gutenberg - museum und
seiner Zeitschrift. - B. Hürlimann: Moderne Bilderbücher, ja oder nein? - C. de
Montmollin-Béguin: La censure du livre en Suisse, vue par le livre censuré,
1939-1945. - H. Niedermeier: Ein Vicomte wird Citoyen. Zwei französische
Exlibris aus dem 18. Jahrhundert.
THE LIBRARY. XV. (1960). Nr. 3.
J. Carter: William Ged and the invention of stereotype. - G. Barber: J.J.
Tourneisen of Basle and the publication of English books on the Continent c.
1800. - L.W. Hanson: John Baskerville: a bibliography. Additional notes.
Nr. 4.
J. Moran: Filmsetting - bibliographical implications. - G.R. Batho:
The library of the ‘Wizard’ Earl: Henry Percy, ninth Earl of
Northumberland (1564-1632). - G.R. Price: The authorship and the
bibliography of The Revenger's Tragedy. - P. Kaufman: A
bookseller's record of eighteenth-century book clubs. - D.F.
McKenzie: Printers' perks: paper windows and copy money.
LIBRI. 10. (1960). Nr. 2.
L. Buzás: Berufssorgen des wissenschaft-
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lichen Bibliothekars. - K. Meyer-Baer: Der Musikdruck in Inkunabeln. - L.F.
Casson: A fourteenth century concordance to the Vulgate. - R. Schindler: Die
zwei schönsten Mandl-Kalender.
Nr. 3.
L.B. Wright: A working library of sixteenth-and seventeenth-century
history (the Folger Shakespeare Library). - O. Klose: Plön und
Augustenburg. Zwei fürstliche Bibliotheken in den Herzogtümern.
Nr. 4.
H. Sallander: Die Bodoni-Sammlung in der Universitätsbibliothek
zu Uppsala. - R.O. Meisezahl: Uber den Derge Tanjur der
ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek.
THE NEWBERRY LIBRARY BULLETIN. V. (1960). Nr. 5.
N.N.: The work of Stanley Morison. - H. Bluhm: The Newberry ‘Goetheana’.
Nr. 6.
S.P.: Everett D. Graff: an appreciation. - C. Storm: The Everett D.
Graff Collection in the Newberry Library. - R.A. Billington: A
historian views the Everett D. Graff Collection.
NORDISK TIDSKRIFT FÖR BOK - OCH BIBLIOTEKSVÄSEN. 47. (1960). Nr. 3.
C.R. Gardberg: Två nyupptäckta Gutterwitz-tryck. (Met samenvatting in het
Duits). - T.J. Oleson: Book collections of Icelandic churches in the fifteenth
century. - B. Klockars: Några predikningar av påven Klemens VI i Uppsala
universitetsbibliotek. (Met samenvatting in het Engels).
Nr. 4.
H. Sallander: Thore Virgins inkunabelsamling. (Met samenvatting
in het Duits). - K. Gierow: Några 1600 - talsdanica. (Met
samenvatting in het Engels). - H. Sallander: 1487 Års föregivna
upplaga av Livre d'heures à l'usage d'Evreux. (Met samenvatting in
het Duits). - Chr. Callmer: Evangeliariet från Helmarshausen.
PHILOBIBLON. IV. (1960). Nr. 3.
K. Wolfskehl: Gibt es überhaupt Erstausgaben? - M. Consuelo Oldenbourg:
Eine unbeschriebene Titeleinfassung von Hans Baldung Grien. - G. Sello: Ernst
Barlach als Illustrator.
TRANSACTIONS OF THE CAMBRIDGE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY. III.
(1959-1960). Nr. 1.
M.R. James: The history of Lambeth Palace Library. - D.F. McKenzie:
Press-figures: a case-history of 1701-1703. - G. Keynes: The library of William
Cowper. - N. Glendinning: Spanish books in England: 1800-1850. - D.F.
McKenzie: Notes on printing at Cambridge c. 1590.
Nr. 2.
R. Vaughan and J. Fines: A handlist of manuscripts in the library
of Corpus Christi College, Cambridge, not described by M.R. James.
- J.C.T. Oates: ‘English bokes concernyng to James Morice’. W.D.J. Cargill Thompson: The sixteenth-century editions of A
supplication unto King Henry the Eight by Robert Barnes... Th.
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Dart: Henry Loosemore's organ-book. - C. Gordon: Notes on the
incunabula of Lucretius. - D.M. Loades: The autorship and
publication of The copye of a letter by John Bradforth... - J.C.T.
Oates: Fore-edge titles in Cambridge University Library.
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Boekbespreking
A.N.L. Munby, Cambridge College Libraries. Aids for research students.
Cambridge, W. Heffer and Sons Ltd. 1960. 8o. xv en 55 blz. - Prijs geb.:
8s 6d.
Even onmisbaar als een Baedeker of Guide bleu voor de alledaagse toerist zal voor
wie reizen wil in het onbegrensde gebied der wetenschap dit keurige boekje blijken
te zijn. De ondertitel ‘Aids for research students’ zegt alles. Van niet minder dan 22
College bibliotheken te Cambridge en tevens van Fitzwilliam Museum library en
van de University Archives zijn hier gegevens verzameld: naam van de bibliothecaris,
bezoekuren (dikwijls slechts volgens afspraak), bijzonderheden over het gebouw,
bezit aan manuscripten en gedrukte boeken, archieven. Persoonlijk had ik ook nog
graag vernomen welke bibliotheken bij winterdag al dan niet verwarmd zijn.
Wie ondertussen bij ervaring weet, hoe voorkomend men in de College bibliotheken
wordt ontvangen en hoe behaaglijk het er, in een sfeer van rust en afgeslotenheid,
werken is, zal een ieder, die speciale onderzoekingen beoogt, raden met deze gids
zijn voordeel te doen. De ‘Subject-Index to selected special collections’ zal hem
daarbij tot wegwijzer in de veelheid van het gebodene strekken. Het is goed, dat aan
de schatten, die menige College library bezit en die te danken zijn deels aan de hoge
leeftijd der bibliotheken, deels aan milde giften van weldoeners, hier thans ruimere
bekendheid wordt gegeven. Inderdaad moet de studerende mensheid de heer Munby
dankbaar zijn, dat hij naast zijn ambtsbezigheden als bibliothecaris van King's College,
zijn studies over de Phillipps library, menig voortreffelijk tijdschriftartikel en niet
te vergeten zijn boeiende spookgeschiedenissen als The Alabaster Hand, tijd heeft
willen vinden om deze zeer positieve en uitermate nuttige gegevens te boek te stellen
en met een goede Introduction in te leiden. Ook voor het uiterlijk van het boekje
niets dan lof; het is keurig gedrukt op mooi papier en het stevige bandje ziet eruit,
of het tegen veel raadplegen bestand zal zijn.
's-Gravenhage, April 1960.
M.E.K.
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Rudolf Juchhoff, Kölnische und Niederrheinische Drucker am Beginn
der Neuzeit in aller Welt. Herausgegeben von der Bibliophilen Gesellschaft
Köln und den Freunden des Wallraf-Richartz-Museums. Köln 1960. 4o.-62
blz. en vele facsimile's.
Al deelt Dr. Juchhoff aan het slot mede, dat dit werk ‘im wesentlichen’ steunt op
delen V-VII van Scholderer's British Museum Catalogue der 15e e. boeken en op
Haebler's Die deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts im Auslande, het gaat
toch ver uit boven een simpele compilatie. Door de rangschikking en behandeling
van de stof biedt het een levendig beeld, hoe en waarheen Duitse drukkers, en mede
verscheidene uit onze Lage Landen, zijn uitgezwermd, merendeels naar Italië, en
voorts naar Spanje, het Brittenrijk, Frankrijk, Scandinavië en Polen. Stellig zal niet
alleen de ingeboren trekzucht der Duitsers het motief daartoe zijn geweest, maar
tevens zucht naar gewin. En, indien de vergelijking geoorloofd is, zoals na
Wereldoorlog I de Duitse dienstmeisjes Nederland en andere landen overstroomden,
trokken in de laatste dertig jaren van de 15e e. en ook nog in de volgende Duitse
drukkers bij drommen naar Italië. We vernemen, dat in 35 van de c. 70 steden van
Italië, waar in de 15e e. gedrukt is, 140 Duitsers als leider of als meesterdrukker in
een drukkerij hebben gewerkt. In 27 van deze steden werd de boekdrukkunst zelfs
door Duitsers ingevoerd. Ook de cijfers, die de heer Juchhoff in dit verband voor
Frankrijk en Spanje geeft, zijn treffend.
Behalve Duitsers worden eveneens heel wat Nederlanders vermeld. Zo Nicolaas
Petri uit Haarlem (p. 14), Reynout van Nimwegen (p. 17 v.), Gerard van Lisa uit
Gent en Hendrik van Haarlem (p. 29), Olivinus van Brugge (p. 38), enz. Daaronder
is mede genoemd de Nederlander Peregrinus Barmentlo, die eer hij zich in 1480 te
Hasselt als drukker vestigde, samen met de Keulenaar Alding in Messina had gewerkt.
Niet behoort hij thuis te Hasselt ‘in der Provinz Limburg’, gelijk Dr. Juchhoff meent
(p. 34), maar in het Overijselse stadje Hasselt, dat zo aardig aan het Zwarte Water
ligt; ‘te hasselt. In dē stichte van vtrecht’, als het in een zijner drukken heet (CA.
1628). Aan de Nederlandse drukkers, in Parijs werkzaam, kan Willem Corver worden
toegevoegd, over wie ik in dit tijdschrift XX. 273-280 't een en ander heb meegedeeld.
Van grote waarde is, dat facsimile's van vele der typen, door deze drukkers buiten
het eigen land gebruikt, hier zijn afgebeeld. Het enige wat men in dit boeiende, goed
gecomponeerde boek mist is een register met de namen der behandelde drukkers.
's-Gravenhage, Oct. 1960.
M.E.K.

Gutenberg-Jahrbuch 1960. Festschrift zum 60. Geburtstag des Mainzer
Gutenberg-Museums. Herausgegeben von A. Ruppel. Verlag der
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4o. 441 blz. en vele afb. in de tekst. Prijs geb.: DM. 60.-
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moeilijke taak geplaatst in kort bestek recht te doen wedervaren aan veel belangrijks,
dat het ook dit keer bevat. Noodgedwongen dus slechts een selectie. Allereerst de
opstellen, die in enig verband tot ons eigen land staan.
Bij de Drei weitere unbekannte Einblattdrucke aus dem XV. Jahrhundert in der
Österreichischen Nationalbibliothek, waarover G. Borsa schrijft, is een onbekende
broederschapsbrief der ridderorde van S. Joris van 1495, verleend door de
grootmeester Johannes (Siebenhirt) en, naar ook uit de welkome afbeelding blijkt,
te Antwerpen door Theod. Martinus gedrukt. Een dergelijke uitgave past geheel in
het kader van diens productie. Reeds waren er in de incunabeltijd zeven (niet zes!)
aflaatbrieven van zijn Antwerpse pers bekend (vgl. mijn Contributions nos. 141b-h).
Curieus zijn de beide reproducties, die H. Presser in Abdruck einer Type von 1482
geeft, van lettertypen, tijdens het drukken bij ongeluk dwars op het schriftblok beland.
In aansluiting daarop wordt een afb. van Enschedé's oude koperen matrijzen
gereproduceerd met een schriftproeve ervan. Bij het verhaal over de Lettersnijdertype
mist men onder de bronnen node Kruitwagen's studie. Meer nieuws brengt de bijdrage
van W.G. Hellinga en L. Querido, Was the Bagford-fragment of Kamitus Tractatus
de regimine pestilentico printed by Claes or by Gheraert Leeu? De welgefundeerde
conclusie luidt, dat deze ed., tot nu toe op grond van een aantekening in dit fragment
aan Claes toegeschreven, in werkelijkheid van Gheraert Leeu is. Er bestaat een compl.
ex. te Münster UB. (= Reichling 958) en een, zonder titelblad, in The John Rylands
Libr. Altemaal kostbare verbeteringen en aanvullingen op no. 1065a van mijn
Campbell Contributions. Minder glashelder van compositie, maar wel belangrijk
van inhoud is wat G.D. Painter schrijft over The first Greek printing in Belgium.
With notes on the first Greek printing in Paris, etc. Tot nu toe was nergens vermeld,
dat Griekse typen voorkomen in het Doctrinale, P. II van Alexander de Villa Dei
van 6 Sept. 1491, de eigenaardige uitgave met een Deventer adres, maar gedrukt
door Theod. Martinus en, gelijk Schr. aantoont, niet te Antwerpen, doch nog te Aalst
verschenen (CA. 125; GW. 1160). Verder twijfelt de heer Painter ten onrechte aan
Proctor's bewering, dat deze drukker in 1501 een Griekse type heeft gebruikt en
beweert hij, dat Nijh.-Kron. er vóór 1503 geen vermelden. Zie echter de Beroaldus
van 21 Aug. 1501, beschreven bij Van Iseghem 41 en Nijh.-Kron. 2406, met
vermelding der Griekse typen. Nog een kleine aanvulling op dit artikel. Van de
Alexander de Villa Dei. Deventer, R. Pafraet, 22 Oct. 1488 (GW. 1154) is niet het
ex. Doesburg-'s-Grav. KB. het enige bekende, want ook de Stadsbibl. van Haarlem
heeft er een (cf. mijn Contributions no. 116b). In het opstel van H. Alker, Aus der
Werkstatt eines Inkunabelkataloges, d.i. zijn catalogus der incunabelen van de Weense
UB., worden op p. 66 twaalf drukken genoemd, die tot nu toe nergens vermeld zijn.
De overige elf heb ik niet onderzocht, doch voor no. 611, de Verba deponentalia.
(Deventer), Jac. de Breda, 1485, vergist hij zich. Daarvan noemt Vouilliéme, Berlin
4875 reeds een ex.; zie ook mijn Contributions 1030b.
Terwijl deze vijf opstellen van belang zijn voor de incunabel-periode in ons land,
handelt dat van C. de Clercq, P.F. Gosse et son ‘Portefeuille d'un ancien typographe’,
over een Franse uitgave, in 1824 te 's-Gravenhage verschenen (ex. in de KB.), die
een interessante collectie brieven uit de jaren 1774-1822 bevat.
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Zelden zal het Gutenberg-Jahrbuch zulk een omvangrijk artikel hebben gepubliceerd
als dat van de Luther-kenner H. Volz over Die ersten Sammelausgaben von
Lutherschriften und ihre Drucker (1518-1520). De tekst beslaat 5½ blz., maar de
bijbehorende Anmerkungen en inhoudsopgaven niet minder dan c. 13. En toch zou
men deze voortreffelijke noten niet graag missen. Uit de studie blijkt, dat de Z. Duitse
en de Zwitserse drukkers zich vooral hebben toegelegd op het nadrukken der
verzamelde werken van Luther. Inderdaad is dit wel een der belangrijkste bijdragen
uit de bundel. Lang is ook het artikel van K. Ohly, Eggestein, Fyner, Knoblochtzer.
Zum Problem des deutschsprachigen Belial. Hier echter, helaas, middendoor gezaagd,
zodat het pas een volgend jaar als een geheel beoordeeld kan worden.
Niet minder dan zes opstellen zijn aan Spaanse drukken gewijd. Daaronder D.E.
Rhodes, The first use of Greek type in Spain, met name in een druk van 12 Dec. 1475.
Luisa Cuesta Gutierrez schrijft dit keer over La imprenta en las islas Baleares. De
primeur heeft daar Mallorca met een druk van 20 Juni 1485. A. Odriozola in Un
incunable mas y un incunable menos verhaalt, op wat omslachtige wijze, dat een
Antiphonarium, o.a. op Haebler's gezag in GW. 2066 en ook bij Pellechet 311 (=
811) voor een incunabel gehouden, een ed. is van Febr. 1508 en niet in Sevilla, doch
in Granada is gedrukt. Verder wordt hier een zelden genoemde Spaanse incunabel
gesignaleerd, het Missale sec..... consuetudinem fr. Predicatorum. Sevilla, 20 Juli
1497. Hoewel sinds jaren tentoongesteld in een vitrine van het Museum der Kathedraal
te Burgos, was dit boek tot heden aan de aandacht der incunabulisten ontsnapt. Slechts
Ul. Chevalier heeft het vermeld. Onbekend was ook een Missale Vasatense, recente
aanwinst van het British Museum uit particulier Engels bezit, waarover V. Scholderer
schrijft in A book printed at La Réole in 1503. Een onderzoek, dat nog niet geheel
is afgesloten, wordt door J. Benzing gegeven in Zum Heidelberger Buchdruck im
ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Maar ook zo is het al een waardevolle bijdrage
over de tien thans bekende uitgaven, door Jak. Stadelberger tussen 1510 en 1516 in
Heidelberg gedrukt. Met alle respect voor haar grote kennis der Christelijke
symboliek, die spreekt uit het opstel Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in
Baldungs Bacchus-Bildern van Maria Lanckorońska, vraag ik me toch even af, of
Hans Baldung zelf het met al haar hyper-vernuftige explicaties eens zou zijn geweest.
Nog noem ik uit het vele een opstel van Marie Chèvre, Un Hortulus animae parisien
(van 29 Oct. 1532) en van Elisabeth Soltész, Die Erstausgabe des Pauliner-Breviers.
Dat is een niet aan de GW. of aan Bohatta bekende uitgave (Bazel, Nic. Kessler,
tussen 1486 en 1491). Acht, meest goede bijdragen zijn aan boekbanden gewijd. Tot
slot is het verblijdend van samensteller A. Ruppel te vernemen, dat het Register op
de hele reeks Gutenberg-jaarboeken, af te sluiten met deze 35e jaargang, op zijn
laatst in 1962 bij het 2000jarig jubileum van de stad Mainz zal verschijnen.
's-Gravenhage, Nov. 1960.
M.E.K.
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N.G. Suchowa, Alexander von Humboldt in der russischen Literatur;
Bibliographie. (Wissenschaftliche Übersetzung Willy Hoepp). Leipzig,
VEB Verlag für Buch- und Bibliothekswesen, 1960. 96 blz.
De vermaarde Duitse natuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger Alexander von
Humboldt overleed in 1859 als negentigjarige. In 1829 maakte hij een grote studiereis
door Rusland, naar de Oeral, de Kaspische zee en Westelijk Siberië. Vooral de
geologische en weerkundige waarnemingen, die hij van deze reis meebracht, gaven
hem stof voor zijn latere publicaties over Centraal Azië. Het eeuwjaar van zijn dood
was uiteraard aanleiding tot herdenkingen; en als bijdrage daartoe ontstond deze
bibliografie van alles wat van en over Humboldt in Russische uitgaven en tijdschriften
is verschenen. Het oudste stukje in vertaling dateert van 1807, de oudste bespreking
van zijn werk is van 1817. In totaal vermeldt de bibliografie 304 titels, verdeeld over
de volgende rubrieken: werken van H. in vertaling (hij zelf schreef geen Russisch),
literatuur over H., biografisch materiaal vooral in verband met de Russische reis en
herinneringen van anderen aan hem; tenslotte een lijstje van elf tijdschriftartikelen
uit het herdenkingsjaar 1959 over Humboldt, zijn werk en zijn Russische betrekkingen.
De titels zijn alle van een vertaling en vaak van een annotatie in het Duits voorzien.
Het keurig uitgegeven boekje besluit met een lijst van de aangehaalde periodieken,
en registers op de auteurs en de in de tekst genoemde personen.
F.K.

Hermann Menhardt, Das älteste Handschriftenverzeichnis der Wiener
Hofbibliothek von Hugo Blotius 1576. Kritische Ausgabe der Handschrift
Series nova 4451 vom Jahre 1597 mit vier Anhängen. Österreichische
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse.
Denkschriften, 76. Band. 1957. In Kommission bei Rudolf M. Rohrer
Wien. fol. 132 blzz.
In een ter gelegenheid van de diesviering van de Leidse universiteit voor enkele jaren
(1955) gegeven en nadien in zijn Miscellanea Libraria ('s-Gravenhage, 1957)
verschenen college heeft L. Brummel de bibliotheekgeschiedenis als stiefkind der
historische wetenschappen getekend. Hij toonde aan hoe dit voortvloeit uit het feit
dat haar beoefening eigenlijk alleen toevertrouwd kan worden aan bibliothecarissen,
die echter in onze tijd - nu de grote boekerijen ware bedrijven zijn geworden - zich
voor zulke beslissende, omvattende en vrijwel alle aandacht eisende problemen van
administratieve zowel als organisatorische aard zien gesteld, dat zij veelal aan
wetenschapsbeoefening in het algemeen, en studie van bibliotheekgeschiedenis in
het bijzonder, nauwelijks of niet meer toekomen.
Bevestiging daarvan biedt bovenvermelde publikatie, welker auteur met nadruk
mededeelt dat hij geen bibliothecaris maar germanist is, en zijn belangstelling dus
allereerst de filologie en pas daarna de bibliotheekgeschiedenis geldt. Hier spreekt
echter een filoloog die zich decennia lang schier dagelijks met de bronnen heeft bezig
gehouden, en voor het onderzoek der oud- en middelhoogduitse codices in
Oostenrijkse boekerijen zeer
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loffelijk werk heeft verricht. Reeds meer dan dertig jaar geleden verscheen zijn
Handschriftenverzeichnis der Kärntner Bibliotheken (Bd. I Wien, 1927), beginpunt
voor een sedertdien praktisch onafgebroken catalogusarbeid, in de periode 1928-1933
bepaaldelijk gericht op bewerking van de ter Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
berustende Duitse handschriften ten behoeve van het ‘Deutsche Handschriften-Archiv
der Berliner Akademie der Wissenschaften’. Na 1933 zette Hermann Menhardt op
eigen gelegenheid het werk voort, toen met het doel ook beschrijvingen der Weense
oud- en middel hoogduitse codices bijeen te brengen in een ‘Verzeichnis’ analoog
aan het genoemde der boekerijen uit Kärnten. Voortgang en afsluiting daarvan zijn
ernstig belemmerd en vertraagd door omstandigheden die voor de kenner der historia
hodierna nauwelijks aanduiding behoeven, maar in 1951 was de kopij dan toch
gereed. Wederom duurde het jaren voor een uitgever gevonden kon worden, maar
kort geleden heeft dan toch in de ‘Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche
Sprache und Literatur der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin’, door
de zorgen der te Berlijn gevestigde Akademie-Verlag, het eerste deel van Hermann
Menhardts Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der
Österreichischen Nationalbibliothek het licht gezien.
Geen wonder dat een habitué die al meer dan dertig jaar de handschriftenafdeling
der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek bezoekt, en door zijn vrijwel dagelijkse
bemoeienis met daar berustende codices ook in meer dan één opzicht kenner der
verzameling mag heten, voortdurend stootte op historische aspecten en facetten, die
- allernauwst met oorsprong en ontwikkeling verbonden - voor de geschiedenis dezer
handschriftenafdeling van beslissende betekenis bleken. Men vindt daarover in de
inleiding tot zijn ‘Verzeichnis’ een samenvattende verhandeling, waarbij echter gezien schrijvers opzet - alle nadruk valt op die onderdelen welke voor de
germanistiek van overwegend belang zijn. Desalniettemin treden in de geschetste
samenhang een aantal grote bibliotheekfiguren naar voren, waarbij hier bepaaldelijk
gewezen moet worden op de eerste als zodanig door keizer Maximiliaan II in 1575
aangestelde bibliothecaris der hofbibliotheek: de uit Delft afkomstige Nederlander
Hugo Blotius (1533-1608), een tot nog toe ietwat schemerachtige figuur over wiens
persoon en werk een sluier hangt.
Toen Blotius zijn ambt aanvaardde was de gehele keizerlijke boekerij opgesteld
in één grote zaal van het thans nog ten dele bestaande minderbroedersklooster te
Wenen. Hij trof het bezit verwaarloosd aan en begon met de samenstelling van een
in 1576 afgesloten inventaris. Neerslag daarvan biedt nu codex series nova 4451 uit
1597; een met verschillende (drie) handen geschreven alfabetische
handschriftencatalogus van 83 bladen in klein folio-formaat. Dit handschrift is dus
wel twintig jaar jonger, maar het blijkt de hoofdbron voor een reconstructie van de
verzameling in 1576, dit te meer daar een tweede alfabetische lijst uit het jaar 1576
zelf (signatuur 13525) slechts de letters M-X omvat, omdat het daaraan voorafgaande
deel (A-L; afzonderlijke band) zowel als het daaropvolgende deel (Y-Z; uit codex
13525 gescheurd) verloren zijn gegaan. Er moet trouwens nog meer geweest zijn,
want in een meesterlijk betoog toont Menhardt aan, dat èn codex series nova 4451
(uit 1957) èn codex 13525 (uit 1576) beide teruggaan op een nog oudere, vermoedelijk
wel door Blotius onmiddellijk na zijn ambts-
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aanvaarding samengestelde catalogus op fiches. In algemene zin dient hier trouwens
aan te worden toegevoegd hoe rampzalig het voor de geschiedenis der Oostenrijkse
Nationale Bibliotheek is, dat haar oudste catalogi, zo gauw als zij om een of andere
reden niet meer bruikbaar waren, terzijde gelegd of vernietigd werden. Ook daarom
dus dient Menhardts reconstructiepoging hoog gewaardeerd te worden.
Hoofdbedoeling bij de kritische uitgave van handschrift series nova 4451 is nu
geweest het bezit der Weense hofbibliotheek in de zestiende eeuw duidelijk vast te
leggen, en - in samenhang daarmede - tegelijkertijd haar ontstaan te verhelderen.
Daartoe dient men zich op de betekenis van deze catalogus te bezinnen.
Overeenkomstig de praktijk dier dagen vormen zijn auteursnamen, anonyma en
trefwoorden een uiterst bonte rij; daarenboven blijkt de - kennelijk in grote haast
vervaardigde - lijst ten dele gedicteerd, met alle gevolgen (hoor- en schrijffouten)
van dien. Evenwel onvolledigheden en tekorten ten spijt; de beschrijvingen bieden
waardevolle geschiedkundige gegevens. Daaronder is van overgroot belang, dat bijna
twee derde (te weten: 1039 nummers) uit middeleeuwse codices bestaat; door de
geleerden Wolfgang Lazius (1514-1565, geneesheer-humanist) en Kaspar von
Niedbruck (1525-1557, jurist-staatsman) ingevolge lastgevingen van Ferdinand I en
Maximiliaan II op allerlei reizen door de Habsburgse landen bijeengebracht. Men
begrijpt welk kostbaar materiaal hier dus opgetast ligt! Het omvat alle bouwstoffen
voor beter begrip en degelijker kennis van de grondslag der keizerlijke
handschriftenverzameling, die beschouwd moet worden als oudste kern der Weense
hofbibliotheek. Terecht betoogt Menhardt daarbij dat de opbouw dezer boekerij uit
oorspronkelijk bezit van andere Oostenrijkse bibliotheken een cultuurhistorisch
gebeuren van grote betekenis mag heten. Waaraan dient toegevoegd, dat bij een
aantal gevallen - in samenhang met de door Lazius en Von Niedbruck ondernomen
reizen - bovendien nagegaan kan worden tot welke middeleeuwse instellingen de
thans in Wenen berustende codices vroeger behoord hebben.
Het zwaartepunt dezer publikatie ligt vanzelfsprekend in de uitgave van het
‘Verzeichnis’. Een editie die noodzakelijkerwijs kritisch moest zijn, omdat de haastig
neergeschreven en deels gedicteerde tekst vol zinstorende fouten steekt. Men
onderschatte de daarvoor verrichte arbeid in genen dele. En dit niet alleen omdat in
dezen - vanwege methodologische eisen der bibliotheekgeschiedenis - veel
ondernomen én tot een einde gebracht moest worden, dat de germanist Menhardt
weinig na aan het hart gelegen kan hebben. Om de hem bovenal interesserende kern
van Duitse en Latijnse middeleeuwse codices uit het geheel te kunnen lospellen,
moest hij namelijk ook de Griekse, Hebreeuwse en Oosterse handschriften in zijn
onderzoek betrekken, zich verdiepen in zestiende-eeuwse godsdienstige en
staatkundige geschriften, ja zelfs een aantal drukken nagaan, die door een van Blotius'
assistenten verkeerdelijk in de lijst opgenomen werden. Hetgeen zeggen wil dat - in
letterlijke zin - duizenden codices en manuscripten door Menhardts handen gegaan
zijn, om hem in staat te stellen de stukken zelf aan Blotius' beschrijvingen en
signaturen te toetsen. Men dient soortgelijk werk verricht te hebben om te beseffen
hoe moeizaam, tijdrovend en vaak ook vruchteloos een dergelijke, uiterste
zelfverloochening eisende arbeid geweest moet zijn. En dan is dit nog maar de
aanvang, die - resulterend in
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naar tijd respectievelijk onderwerp bijeen te brengen groepen - uiteindelijk kán voeren
tot gevolgtrekkingen ten aanzien van vroegere boekenverzamelingen; in casu dus
die van Ferdinand I en Maximiliaan II. De enkele spannende en vreugdevolle
ontdekkingen die de bestudeerder hierbij wel ten deel moeten vallen - en waarvan
ook Menhardt in het voorbijgaan gewag maakt - staan daarmede niet in rechte
verhouding!
Desalniettemin: álle resultaten schenken voldoening, en het moet dan ook voor
de bewerker veel betekend hebben in zijn uitkomsten te kunnen vastleggen, hoe al
zo vroeg sommige harer vermaardste schatten deel hebben uitgemaakt van het bezit
der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. Dit geldt zowel voor de twee beroemde
Griekse codices die men in Blotius' lijst aantreft (de Dioscurides - Med. gr.l, en de
Ptolemaeus - Hist.gr.l), als ook voor 21 Franse (waaronder Clement Marots
psalmenparafrase - 2644), en in het bijzonder 24 Duitse, waarvan er meer dan twintig
hoog aanzien in de geschiedenis der Duitse letterkunde genieten. Tevens moet het
de editeur deugd gedaan hebben het heden ten dele in het verleden te kunnen
terugprojecteren, door de toen ter hofbibliotheek ingerichte Camera Austriaca - waar
een waardevolle handbibliotheek voor Oostenrijkse en algemene geschiedenis
bijeengebracht was - te duiden als verre voorloopster van het ‘Institut für
Österreichische Geschichtsforschung’, dat overigens in 1954 al zijn honderdjarig
bestaan mocht vieren.
Blotius' lijst omvat in Menhardts verhandeling 75 compres gedrukte foliobladzijden,
gevolgd door twee bijlagen met aanvullingen, en twee signaturenconcordanties die
over en weer van thans naar toen en omgekeerd verwijzen. Wie zich nu de moeite
getroost deze lijst door te lezen zal daar veel genoegen aan beleven. Er bestaat een
vaak te pas - maar ook en niet minder vaak te onpas - aangehaalde spreuk uit Anatole
France's ‘Le crime de Silvestre Bonnard’, waarin de lectuur van antiquariaatscatalogi
boven alle andere gesteld wordt. Zonder aan de toepasselijkheid daarvan te willen
tornen zou ik dit citaat - mutatis mutandis - gaarne willen laten gelden voor Blotius'
catalogus, wel te verstaan in de leesbare vorm zoals hij ons hinc et nunc wordt
voorgelegd. Hiermede is veel gezegd, maar niet teveel. Als tekstuitgever heeft
Menhardt de bronnen weten te laten spreken, zodat er overeenstemming bereikt is
tussen zijn uitvoerige bronnenbeschrijving en hun bewerking. Ongetwijfeld moet
men als filoloog hiervoor allereerst de germanist dankbaar zijn. Maar welke
bibliothecaris, en vooral welke beoefenaar der bibliotheekgeschiedenis, zal de
bewerker niet tevens hoogst erkentelijk zijn voor deze onmisbare, ja onwaardeerlijke
basis voor alle verder onderzoek? Hermann Menhardt kan er zich dus ten volle van
overtuigd houden, dat hij allen gelijkelijk aan zich heeft verplicht.
Naar ik hoop en vertrouw zal hij het mij daarbij niet euvel duiden als ik - ten slotte
- enkele opmerkingen maak over de toegepaste wetenschappelijke arbeidstechniek
en de uiterlijke verschijningsvorm. Wat de eerste betreft: het is gewoonweg
onbegrijpelijk, waarom literatuuropgaven en verwijzingen in de hoofdtekst zijn
aangebracht - waar zij de toch al geenszins gemakkelijke lectuur onnodig bemoeilijken
-, en niet daar waar zij behoren, te weten in voetnoten waarvan de auteur voor zijn
inleiding een wel zeer spaarzaam gebruik heeft gemaakt. En wat de uitvoering aangaat
- waarbij ik overigens terdege besef dat de bewerker daarop geen invloed heeft kunnen
oefenen -:
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zij is oer-degelijk en ‘academisch’ van de eerste tot de laatste letter. Met als gevolg
dat haar typografie even stijf als onoverzichtelijk is, en men zich andermaal voor de
vraag gesteld ziet, of het ‘geleerde’ van dergelijke verhandelingen mede in het
‘onduidelijke’ gelegen moet zijn. Bekend met velerlei publikaties van talrijke
academiën stel ik mij niet voor dat deze verzuchting ook maar het geringste effect
ten goede zou kunnen sorteren, maar dit verhindert mij toch niet uiting te geven aan
mijn teleurstelling dat een zo boeiende studie in een zo saaie vorm het licht heeft
gezien.
P.J.H. VERMEEREN

Franz Unterkircher, Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln
und Frühdrucke der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 1: Die
abendländischen Handschriften.
Teil 2: Die griechischen, slawischen, hebraïschen und orientalischen
Handschriften; kleinere Handschriftengruppen; Inkunabeln, Frühdrucke
und spätere illuminierte Drucke.
Wien 1957-1959. Georg Prachner Verlag. 8o XIV, 321 en XVI, 269 blzz.
(Museion-Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek).
De Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen (Bibliotheca Palatina Vindobonensis;
vóór 1920 Hof-bibliotheek) telt circa 35000 handschriften - voor het overgrote deel
uit de tijd tussen 800 en 1600 daterend - en circa 8000 incunabelen, welker
gemeenschappelijk beheer van oudsher aan de conservator der handschriftenafdeling
is toevertrouwd. In beide verzamelingen berusten nu een groot aantal werken, niet
alleen vanwege hun ouderdom of historisch belang vermaard, maar bovendien - ja
vaak bovenal - beroemd om hun verluchting. Verschillende dezer geïllumineerde
en/of geïllustreerde codices behoren tot de vroege en volle middeleeuwen, waaruit
schilderkunst van andere aard slechts in geringe mate is overgeleverd. Uit de late
middeleeuwen zijn nog veel meer verluchte codices aanwezig, terwijl het getal der
versierde, respectievelijk van afbeeldingen voorziene incunabelen geenszins mag
worden onderschat. Deze (meester)werken der middeleeuwse boekverluchtingskunst
zijn van beslissend belang voor de bepaling van het niveau der Weense collectie, al
mag daarnaast haar historische en litteraire betekenis - uiteraard - niet worden
veronachtzaamd. Uit een en ander valt te concluderen, dat de handschriftenafdeling
der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek zich stellen mag naast de werkelijke grote
verzamelingen, ondergebracht in het Brits Museum, de Nationale Bibliotheek (Parijs),
de Vaticaanse Apostolische Bibliotheek, en de Beierse Staatsbibliotheek. Gelijk de
hier genoemde bezit zij niet alleen handschriften uit alle rijken en staten van het
avondland (met inbegrip der Slavische), maar daarnaast telt zij ook vele schatten uit
Byzantium en het Nabije zowel als het Verre Oosten. Nog dienen daaraan toegevoegd
handschriften met Chinese, Indische en Indonesische teksten en miniaturen, op
exotisch materiaal als palmblad en berkenschors geschreven. Afrika is door Koptische
en Ethiopische codi-
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ces vertegenwoordigd; uit de Nieuwe Wereld bezit men te Wenen een der kostbaarste
Mexicaanse verluchte handschriften.
Geen wonder dus dat de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek al sedert jaren door
velerlei publikaties - waaronder fraaie facsimile-edities - tracht aan haar bezit van
verluchte handschriften zoveel mogelijk bekendheid te geven. De befaamdste
daaronder is wel de in het algemeen Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten
Handschriften in Österreich opgenomen nieuwe reeks: Die illuminierten
Handschriften und Inkunabeln der Nationalbibliothek in Wien, opgezet en bezorgd
door H.J. Hermann (Bd 1-3, 5-7 (15 delen); Leipzig, 1923-1928; nog twee delen in
manuscript voorhanden). Hermann had een gedetailleerd plan voor voortzetting en
voltooiing dezer serie uitgewerkt, waarbij alleen voor de beschrijving der verluchte
Westeuropese codices nog meer dan dertig banden nodig werden geacht. Voor de
Slavische, Oosterse en verdere niet-Europese handschriften kwamen daar tien banden
bij. In het gunstigste geval zou dit alles nog een arbeid van meer dan vijftig jaren
vorderen.
Zonder te willen stellen dat de tijd voor dergelijke grootscheepse ondernemingen
voorbij schijnt te zijn (al heeft het zeker zin zich af te vragen waar men - indien al
fondsen aanwezig waren - de deskundigen vandaan zou moeten halen), kan men toch
heel goed begrijpen dat de huidige conservator van de handschriftenafdeling der
Oostenrijkse Nationale Bibliotheek - Dr. Franz Unterkircher - gemeend heeft het
roer geheel te moeten omgooien en een andere koers te varen. In plaats van het
Beschreibendes Verzeichnis voort te zetten heeft hij zijn krachten gewijd aan een
Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke, die thans
voltooid voor ons ligt.
Deze inventaris heeft allereerst de volgende verrassende data aan het licht gebracht:
de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek bezit meer dan 5000 verluchte handschriften
en incunabelen, waarvan er ongeveer 2000 beschreven zijn (1400 in de delen van
het ‘Beschreibendes Verzeichnis’, de rest elders). Eigenlijk worden hier dus voor
het eerst drieduizend te nauwer nood bekende verluchte handschriften onder de
aandacht der belangstellenden gebracht. Men begrijpt dat in verband daarmede voor
het alomvattende geheel uiterste beknoptheid betracht is: de inventaris wil niet meer
bieden dan een overzichtelijke dwarsdoorsnede van álle geïllumineerde codices,
manuscripten en met de hand verluchte gedrukte boeken zonder onderscheid naar
kwaliteit noch tijd. Wat de gebruiker ook maar interesseren kan is zo geserreerd
mogelijk vermeld: daarbij staan de karakteristieken met betrekking tot verluchting,
datering en localisering alle ter discussie. Op het laatste dient nadruk gelegd te worden,
al zal iedere deskundige gebruiker vanzelfsprekend niet anders verwachten.
Het lijkt onvoorstelbaar dat iemand die ter zake kundig is de hier geleverde arbeid
niet hogelijk zal prijzen. Iedere bibliothecaris en conservator acht het een aanlokkelijk
plan de gebruiker een passe-partout tot zijn verzamelingen in handen te geven, maar
hoe vaak blijft de tenuitvoerlegging daarvan door allerlei betreurenswaardige en
veelal buiten de wil der betrokkenen gelegen omstandigheden niet achterwege? Men
zal opmerken dat de hier toegepaste beknoptheid de voltooiing stellig heeft bevorderd,
maar
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daartegenover staat dat omvattende volledigheid is nagestreefd èn bereikt. Zo ergens
dan geldt dus hier - mutatis mutandis - dat meesterschap in beperking gelegen is!
De grootste moeilijkheden hebben daarbij ongetwijfeld in de indeling der
veelsoortige materie en in de samenstelling der registers op deze veelsoortige materie
gelegen. Voor de Westeuropese codices was dit nog het gemakkelijkst: zij werden
verdeeld in twee groepen, te weten de handschriften der ‘Tabulae Codicum’ (aldus
genoemd naar de tien banden tellende catalogus: Tabulae Codicum manu scriptorum;
Wenen, 1864-1899), en die der ‘Series Nova’ waarvoor nog geen gedrukte catalogus
bestaat. De laatste omvat de sedert 1890 tot op heden verworven handschriften,
waaronder talrijke codices der voormalige keizerlijke ‘Fideikommiss-Bibliothek’,
die na 1920 in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek werd opgenomen. Een
soortgelijke samenvatting voor het bezit dat in het tweede deel van de inventaris
bijeengebracht is bleek onmogelijk. Vandaar dat elke afdeling haar eigen behandeling
kreeg, afgesloten - en gecompleteerd! - met daarop betrokken indices. Slechts bij
enkele kleinere collecties is van registers afgezien, omdat zij ook daarzonder met
één oogopslag te overzien zijn. Nog hier dient hier opgemerkt te worden dat de
opname van verluchte incunabelen, vroege drukken (een in tijd uitgebreider begrip
dan de hier nergens gebruikte term postincunabelen) en latere met de hand
geïllumineerde drukken geschied is op grond van de door Hermann gevestigde
traditie. Ten slotte worde er op gewezen dat de tweedelige inventaris álle
geïllumineerde handschriften en drukken opsomt, die in de Oostenrijkse Nationale
Bibliotheek voorhanden zijn. Hetgeen betekent dat buiten het bezit der
handschriftenafdeling op zich zelf, ook aandacht geschonken is aan de afdeling der
gedrukte werken en aan de muziekafdeling.
Met zijn omvangrijke werk heeft Unterkircher ontelbaren aan zich verplicht. Het is
maar al te wel bekend hoe vaak moderne overzichtelijke inventarissen van
handschriften- en incunabelcollecties ontbreken dan dat men zich niet dubbel zou
verheugen over de publikatie van dit onwaardeerlijke werkinstrument. Het hier
bijeengebrachte materiaal is voor ieder die zich met handschriften, incunabelen en
vroege drukken bezighoudt van onschatbare waarde, waar dan onmiddellijk aan moet
worden toegevoegd dat de samensteller er tevens in geslaagd is dit veelsoortige
materiaal op voortreffelijke wijze toegankelijk te maken. Daartoe stelt hij de gebruiker
een aantal sleutels ter hand, bestaande uit chronologische tabellen, overzichten naar
landen en plaatsen, een omvattend personenregister en een overzichtelijke index van
zaken. Dit alles doorbladerend - en zich daarbij B. Kruitwagens woord herinnerend,
dat een register wel eens haastig wordt ingekeken maar niet haastig gemaakt wordt
- kan men zich nauwelijks voorstellen hoeveel zelfverloochening vragende arbeid
dit alles gekost moet hebben. En dit geldt dubbel voor de indices van het tweede
deel, waaronder die der incunabelen bovendien hun eigen eisen stelden!
Van verschillende zijden heeft men de auteur èn de Oostenrijkse Nationale
Bibliotheek bij het tot stand komen van deze inventaris hartelijk gelukgewenst. De
schrijver dezer regels voegt daaraan gaarne zijn felicitaties toe.
P.J.H. VERMEEREN
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Joseph Moxon, Mechanick Exercises or the Whole Art of Printing (1683-4).
Edited by Herbert Davis and Harry Carter. London, Oxford University
Press, 1958. LXIII + 480 blz.
Deze geannoteerde heruitgave is van groot belang voor de geschiedenis van de
drukkunst, ook in het bijzonder van Nederland in de 17e en 18e eeuw. Van het
origineel is geen exemplaar in ons land aanwezig; men gebruikt de
beknopt-geannoteerde uitgave van Th.L. de Vinne uit 1896 (die ook al zeldzaam is).
Deze nieuwe bewerking biedt zoveel nieuwe gegevens, dat onze kennis van de
technieken van drukken en lettergieten in de genoemde eeuwen, - gedurende welke
zij weinig veranderden - er aanzienlijk door wordt uitgebreid en verdiept.
Joseph Moxon (1627-1691) was de zoon van een omstreeks 1640 te Rotterdam
en Delft werkzame Engelse drukker. Hij beheerste het Nederlands en vertaalde
Willem Blaeu's Tweevoudig onderwijs van de hemelsche en aerdsche globen in het
Engels. Het verhaal omtrent Blaeu's negen persen, genoemd naar de Muzen, is ook
van Moxon afkomstig. Hij kende persoonlijk de lettergieter Christoffel van Dijck,
die hij zeer bewonderde en wiens letters hij gebruikte, en was vertrouwd met de
Nederlandse druktechniek, welke hij beschreef en vergeleek met die in zijn eigen
land. In Amsterdam, zo mag men aannemen, leerde hij ook het kaartenmakersvak,
waarmee hij zich van 1653 af te Londen een bestaan opbouwde. Negen jaar later
werd hij benoemd tot Hydrographer to the King. Samuel Pepys kocht regelmatig
kaarten en globes bij hem en hij genoot ook de vriendschap van Halley en Hooke;
door toedoen van laatstgenoemde werd hij in 1678 fellow van de Royal Society. In
1667 was hij begonnen met lettersnijden en -gieten, hopend op leveranties aan de
toen te stichten Oxford University Press (welke echter, terecht, de oorspronkelijke
Nederlandse producten prefereerde, die Moxon nogal onbeholpen nabootste).
Moxon was een weetgierige autodidact, een nauwkeurige waarnemer met een
onblusbare belangstelling voor wiskunde en techniek, bezield van ijver om hetgeen
hij zichzelf met zoveel inspanning had eigen gemaakt aan anderen in gemakkelijk
verteerbare vorm door te geven. Een geboren popularisator, die zich niet uitgaf voor
een oorspronkelijk onderzoeker, maar die zijn taak zocht (en voortreffelijk vervulde)
in het beschrijven van de werkmethoden van de beste vaklieden en het weergeven
van wetenschappelijke en technische kennis in algemeen begrijpelijke taal.
De vraag waarom een bepaalde werkwijze werd toegepast en of het niet beter zou
kunnen, hield hem minder bezig.
In 1680 begon Moxon met de publicatie van zijn Mechanick Exercises, gewijd
aan metaal- en houtbewerking en aan zetten, drukken en lettergieten. Hiermede is
hij beroemd geworden, want zijn minutieuze beschrijvingen vormen onze voornaamste
kennisbron van de ambachtelijke technieken van zijn eeuw en nog lang daarna. Hij
was met deze leerboeken zijn tijd vooruit; men leerde nog niet uit boeken, maar uit
de praktijk, en de verkoop stelde dientengevolge teleur. Latere schrijvers bleven er
echter uit putten. In een bijlage is in deze uitgave een lijstje gevoegd van de
typografische handboeken die zich in belangrijke mate op Moxon baseerden; de
laatste is van Savage uit 1841!
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Davis en Carter nu hebben ten eerste een woordelijke herdruk van de oorspronkelijke
tekst gegeven met verantwoording van de herstelde zetfouten en deze uitvoerig van
aantekeningen voorzien; de kortere noten in de tekst, de langere in een bijlage achterin.
Niet alleen is alle betrokken litteratuur door hen verwerkt; zij putten ook uit de
jarenlange studies uitgevoerd aan de O.U.P. zelf, in het museum Plantin-Moretus te
Antwerpen en voorts overal waar nog de oude vaktechnieken historisch of actueel
te vinden zijn, zoals in ons land bij Joh. Enschedcé & Zonen te Haarlem; studies,
waardoor met name Carter is geworden tot onbetwist de grootste autoriteit op het
gebied van de Franse typen der zestiende en de Hollandse typen der zeventiende
eeuw. Zijn theoretische en practische kennis van het oude lettergietersvak, welke
ons reeds ‘Fournier on typefounding’ (London, Soncino Press, 1930) schonk, breidde
hij door nasporingen in de archieven van Oxford en Plantin en door nauwkeurige
vergelijking van de daar nog aanwezige stempels, matrijzen en proeven aanzienlijk
uit. Daardoor zijn de bewerkers in staat gesteld niet alleen alle duistere plaatsen in
Moxons tekst te verklaren, maar ook door voortdurende vergelijking met Oxoniana
en Plantiniana diens mededelingen in het juiste perspectief te plaatsen. De noten over
b.v. Blaeu's verbetering van de handpers, de opleiding van lettersnijders, de
handgietvorm, de samenstelling van het lettermetaal en de tekstcorrectie vormen
evenzovele waardevolle oorspronkelijke bijdragen.
Nu aldus aan Moxons beschrijvingen van het lettersnijden en -gieten, het zetten,
corrigeren, inktmaken, papierbehandelen en drukken en van de gildegebruiken en
vaktermen nog alle kennis uit andere bronnen is toegevoegd, kan men zeggen dat
deze uitgave tot de encyclopaedie is geworden van de boekdruktechniek en haar
sociale en economische aspecten van bijna drie eeuwen met 1680 als middelpunt.
Naast Moxons eigen illustraties zijn nog zeventien platen opgenomen die de zijne
aanvullen of verduidelijken. Een zeer uitvoerig register maakt het gemakkelijk snel
de duizenden verschillende gegevens terug te vinden.
Aan Moxon zelf en zijn betekenis als lettergieter zijn lange passages gewijd. Al
Moxons letters worden geanalyseerd en gedetermineerd. Lichtdrukreproducties van
zijn letterproef van 1699 en van die van Christoffel van Dijck (veiling Wed. Daniel
Elsevier) illustreren de verhouding van leerling tot meester. Deze nauwe relatie
onderstreept nog eens het belang van dit boek ook voor de kennis van het Nederlandse
drukkersbedrijf in die tijd.
Minder luxueus uitgevoerd dan de tweedelige heruitgave van De Vinne (gezet uit
de Caslon), is deze editie op dunner papier in één deel iets handzamer en bestemd
voor een breder publiek van zelf-bezitters. De door Jan van Krimpen bewerkte Van
Dijck-letter past hier uiteraard zeer wel. Charles Batey, aan wien het kort voor zijn
afscheid als Printer to the University werd opgedragen, had zich geen passender
eerbetoon kunnen wensen dan dit monumentale standaardwerk, waarin het
wetenschappelijke en technische peil van de pers die hij zo vele jaren diende, zich
van zijn beste zijde doet kennen.
G.W.O.
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Dr. H.J. Prakke. De ‘seismograaf-functie’ der jongere generatie. Ingeleid
door Prof. Dr. P.J. Bouman. Assen, Van Gorcum & Comp., 1960. (Herdruk
uit Academiedagen dl. XI van de Rijksuniversiteit te Groningen). 32 pp.
De betekenis van deze studie voor de lezers van Het Boek ligt in het feit dat, indien
de jongere generatie werkelijk de gave kan hebben de toekomst te voorvoelen, eerst
formulering van haar denkbeelden en publicatíe van die formulering aan deze gave
enig praktisch gevolg kunnen geven. Prakke's studie bevat dus een waarschuwing
aan uitgevers en redacteuren - en wellicht overheidsorganen die subsidies te verdelen
hebben - om te zorgen voor voldoende publicatiemogelijkheid.
Het onderwerp van deze sociologische onderzoeking valt buiten ons studieterrein,
zodat een dieper gaande discussie achterwege dient te blijven. De vraag rijst echter
of de soms waargenomen overeenkomst tussen de vroege uitingen van jonge
kunstenaars en intellectuelen en anderzijds de feitelijke ontwikkeling later, niet
veeleer er op berust dat de jonge generatie haar eigen idealen verwerkelijkt (of angsten
uitleeft) dan dat zij slechts registreert wat buiten haar om zich onvermijdelijk en zo zou men dan moeten aannemen - vrijwel zonder bewust menselijk toedoen voltrekt.
Het antwoord op deze vraag doet echter niet toe of af aan de wenselijkheid van
publicatiemogelijkheden. Maar dat lijkt in onze tijd nauwelijks een nijpend probleem,
afgezien van zeer omvangrijke werken van algemeen beschouwelijke en
niet-wetenschappelijke aard door onbekende auteurs.
G.W.O.

Wolfgang Eckardt, Otto Dorfner. Stuttgart, Max Hettler Verlag, 1960.
72 p.p. (32 afb.).
De auteur schildert met een blinde verering het leven en werken van zijn leermeester,
de boekbinder Prof. Otto Dorfner (1885-1955). Deze was een knap vakman, een
handige organisator en matig kunstenaar. Van de verdienstelijke Paul Kersten ontving
hij zijn beslissende vorming na een grondige een veelzijdige vooropleiding. In 1910,
25 jaar oud, ving hij zijn loopbaan te Weimar aan als docent en zelfstandig uitvoerder.
Hij bleef er tot zijn dood en werd er door vier opeenvolgende regimes met officiële
eerbewijzen overladen, mede omdat hij zich deed gelden als de vertegenwoordiger
bij uitstek van het kunsthandwerk in het algemeen. De Faust heeft hij meer dan
tweehonderdmaal gebonden en complete Goethes naar rato. Zijn biograaf neemt zich
veel moeite om eens en voor goed vast te leggen - het is blijkbaar een brandende
strijdvraag geweest - dat Dorfner de uitvinder van en enig rechthebbende is op de
‘Linienstil’ die hij in 1911 concipieerde, welke in 1920 zijn doorbraak beleefde en
1927 door de vakwereld erkend begon te worden. Dorfners laatste woorden aan zijn
trouwe leerlingen luidden volgens Eckardt: ‘Die Linie hat ihren Siegeszug von
Weimar aus angetreten, vergesst das nie! Und nun macht es nach, aber macht es
besser!’ Wegens dergelijke uitingen valt het de lezer van deze biografie moeilijk zijn
afkeer te overwinnen en zijn objectiviteit te bewaren. Na aftrek van het gebral, van
de volkse genrestukken waarmee hij evenzeer het hart veroverde van Adolf Hitler
als van Wilhelm Pieck, en van de artistieke ontsporingen
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welke ook de grootsten in de periode tussen de Wereldoorlogen niet konden
vermijden, blijft er toch een respectabele vakman en propagandist over, die enkele
mooie banden heeft gemaakt. Wanneer het handbinden in Duitsland nu nog op grote
schaal en hoog niveau wordt beoefend, dan is dat voor een groot deel te danken aan
het tweetal dat na Kersten gedurende tientallen jaren het onderwijs en de productie
beheerste: Dorfner en zijn rivaal Ignaz Wiemeler, die artistiek ook zijn meerdere
was (en aan wie Helmut Presser voor de Maximilian Gesellschaft in 1953 een
uitvoerige studie wijdde).
G.W.O.

H.F. Wijnman, Uit de kring van Rembrandt en Vondel; verzamelde studies
over hun leven en omgeving. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitg.
Maatsch. 1959. VIII, 205 bl.
Bij zijn aftreden als adjunct-bibliothecaris van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek is Mr. Wijnman gehuldigd met een feestbundel, waarin een
aantal van zijn eigen studies over 17-eeuwse kunstenaars zijn verzameld. Sommige
van deze opstellen verschijnen hier voor het eerst, andere zijn omwerkingen van
bijdragen uit het Maandblad en Jaarboek van Amstelodamum, de Vondelkroniek en
het Haagsch maandblad. Zoals de titel aanduidt staat de inhoud van alle opgenomen
stukken in meer of minder nauwe betrekking tot Rembrandt of tot Vondel. Over de
vraag naar de onderlinge betrekking tussen de twee kunstenaars zelf heeft Wijnman
geen nieuwe gegevens, maar hij ontmoette bij zijn onderzoekingen wel tal van
personen die gemeenschappelijke kennissen van beiden moeten zijn geweest. De
kringen, waartoe dit onderzoek ons vooral inleidt, zijn niet de regentenfamilies, maar
de buiten de ambten en buiten de officiële kerk staande groepen, in het bijzonder
Doopsgezinden en hun afstammelingen.
Wijnman tovert uit zijn talloze kleine vondsten een realistisch beeld te voorschijn
van het gewone alledaagse leven. Dit realisme geeft verrassend veel schakeringen
of tussentinten en waarschuwt ons voor te strakke schematisering van de 17e-eeuwse
stadsmensen in hun doen en denken binnen kerkelijke en religieuse begrenzingen.
Persoonlijke en zakelijke betrekkingen, vriendschappen en huwelijken helpen de
banden van die gemeenschappen in stand houden, ofwel zij brengen sommigen er
juist toe die grenzen te overschrijden.
De eerste 90 bladzijden van de bundel zijn gewijd aan de kunstgeschiedenis:
Rembrandt in zijn eerste Amsterdamse tijd en in zijn betrekking tot de Doopsgezinde
kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh en de zijnen; voorts het bewogen bestaan van
een door Rembrandt geportretteerde dame Catrina Hoogsaet; en tenslotte een
uitgebreide monografie over leven en werk van de schilder Abraham van den Tempel,
die o.a. een verloren portret van Vondel moet hebben gemaakt.
Daarna volgt in de tweede helft van nogmaals rond 90 bladzijden een reeks van
vijf bijdragen over letterkundige onderwerpen. De eerste toont ons Vondel in zijn
particuliere bestaan tussen de Doopsgezinden van verschillende schakering, de
Vlamingen, waartoe zijn ouders behoorden, en de Waterlanders, tot wie zowel Vondel
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zich los van zijn ambtelijke functies bij deze geloofsgemeenschap en tot aan zijn
toetreding tot de R.K. kerk zou hij behoren tot de godsdienstig-afzijdigen. Wijnman
meent zeker te recht, dat wij, vooral onder geleerden en kunstenaars, rekening moeten
houden met een kategorie intellectuele onkerkelijken, die daarom allerminst in de
moderne zin als vrijdenkers en zelfs nauwelijks als consequente agnostici te
beschouwen zijn.
Na ongeveer twintig jaren kerkelijke afzijdigheid ging Vondel over tot het
Katholicisme. Wijnman doet een poging om zonder emotionele gevoeligheid te
herlezen wat G. Brandt daarover vertelt, met name de eigenaardige passage over de
welgestelde Roomse weduwe, die daarbij in Vondel's gedachten een rol zou hebben
gespeeld. Na dit opstel over een belangrijke episode, die in de literatuur over Vondel
tot allerlei speculaties heeft geleid, volgen er vier over verschillende figuren uit zijn
vriendenkring. In deze studies is telkens, met een overvloed van nieuwe genealogische
en bibliografische gegevens, een persoonlijkheid geschetst die tot nu toe weinig meer
dan een naam was. Het zijn:
Mr. Johan Vechters of Victorinus (1589-1642), een Amsterdamse weesjongen,
die om zijn Remonstrantse gezindheid geen predikant kon worden, maar desondanks
in zijn vaderstad als jurist en litterator een man van aanzien werd. In 1629 dichtte
hij een bijbels toneelstuk Goliath, in verband met de verovering van 's-Hertogenbosch
door Frederik Hendrik, waarvan slechts één exemplaar bekend is, in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Jan Tonnis (omstr. 1607-na 1647), een lakenkoopman in Emden, die familie- en
handelsbetrekkingen had in Amsterdam, was de dichter van een in 1639 te Groningen
gedrukt Josephs droef- en bly-eind spel, en Vondel moet zeker met dit stuk bekend
zijn geweest toen hij zijn Joseph in Dothan schreef. Wijnman toont nu aan, dat deze
jonge Emdenaar omstreeks 1622 à '27 enige jaren in de leer en in de kost is geweest
bij zijn oudoom Jacob Theunisz in Amsterdam, in wiens huis Vondel toen ook als
vriend verkeerde.
Mr. Bartholomeus Abba (1641-'84) was een jongmens van goeden huize, op wie
Vondel omstr. 1664 een kort lofdichtje maakte. Als een zonderlinge Amsterdamse
bohémien is hij, met zijn bewaarde dichtstukken en zijn kwalijke reputatie, in
Wijnman's opstel voluit afgeschilderd.
Jacob Vinckel tenslotte was een uitgever in Amsterdam, die wellicht enige tijd
met Vondel in betrekking heeft gestaan. Er is geen volkomen zekerheid dat hij en
de door Vondel genoemde Jacob Venkel dezelfde persoon zijn. In 1653 werd hij als
jongeman van ongeveer 26 jaar lid van het boekverkopersgilde en bleef in Amsterdam
werkzaam tot zijn dood in 1680. Wijnman geeft een lijst van 92 uitgaven die tussen
1654 en 1676 op zijn naam verschenen. Het zijn in hoofdzaak nadrukken, die geen
hoge dunk geven van het letterkundig of wetenschappelijk peil van zijn fonds. Uit
verschillende merkwaardige aanwijzingen blijkt dat hij bij zijn collegadrukkers als
een onvervaarde piraat berucht was!
Deze opstellen tonen een waar meesterschap in het verzamelen en weer tot leven
brengen van archivalia. Wijnman heeft, o.a. in vroegere jaargangen van Het Boek,
nog tal van andere belangrijke studies over 17-eeuwse geleerden, prentsnijdens en
typografen gepubliceerd. Het zou buitengewoon verheugend zijn als hij de gelegenheid
kreeg ook deze opnieuw herzien en verzameld uit te geven.
F.K.
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G.W. Ovink
Edward Johnston en zijn invloed op hedendaagse lettervormen
De schrijfmeester Edward Johnston (1872-1944) is een zo bijzonder mens geweest
dat er (ten dele reeds tijdens zijn leven) werd geschreven dat hij zou zijn geweest:
een genie, bijna een heilige, de auteur van het beste vakboek op welk gebied ook
ooit geschreven, en de vader van alle legitieme 20e eeuwse druk- en schrijfletters.
Het doel van dit artikel is, de oorsprong van deze waardering na te gaan en haar
waarheidsgehalte te bepalen. Aanleiding daartoe is de suggestieve en boeiende
levensbeschrijving die een van zijn dochters vorig jaar heeft gepubliceerd1.
Eerst enige feiten. - Aan het eind van de vorige eeuw weerspiegelden de lettervormen
in typografie, architectuur en handschrift de algemene stijlloosheid van die tijd. De
beschikbare modellenboeken toonden karakterloze fantasieproducten, fantasieloze
kunstigheden of interpretaties van historische voorbeelden; steeds opgevat van de
uiterlijke, decoratieve kant, nooit ontwikkeld uit materiaal en werktuig, en uit duidelijk
besef van de te verrichten functie. Het schrijfonderricht zag zijn ideaal in de netheid
en regelmaat welke de stipte kantoorklerk sieren; zulks te bevorderen door een
volkomen beheersing van de afwisseling tussen dik en dun en van de gaafheid der
krullen.
Het was - natuurlijk - William Morris die ook deze sector betrok in zijn
veelomvattende pogingen om de ambachtskunsten een nieuwe basis te geven van
materiaalkennis, handvaardigheid en stijlgevoel, ontleend aan de oude tradities van
het vóórindustriële handwerk. Nog voor zijn veertigste jaar, omstreeks 1872, hield
Morris zich gedurende

1

Priscilla Johnston: Edward Johnston. London, Faber & Faber, 1959. 316 pp., 12 pp. ill. Prijs
28 sh. Hierin ook de aangehaalde lofprijzingen zelf, deels geciteerd uit Tributes to E.J.,
calligrapher; privately printed at the Maidstone College of Art, 1948.
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enige jaren intensief met het schrijven en versieren van boeken op papier en perkament
bezig. Mackail vermeldt in zijn biografie met name een bundel eigen verzen uit 1870
(afgebeeld in de monografie van Crow), een vertaling van de Eyrbiggja Saga en twee
versies van de Rubáiyát voor Burne-Jones en diens vrouw, waarvan Burne-Jones er
een met zes miniaturen van zijn eigen hand schonk aan Miss Graham (later Lady
Horner), afgebeeld in de bundel ‘Lettering of Today’ (London, Studio, 1937) en in
Anna Simons, monografie over Edward Johnston1. Een folio Aeneis, waar Burne-Jones
en Fairfax Murray weer aan meewerkten, bleef na 1875 onvoltooid. De in de tweede
Rubáiyát toegepaste fijne, puntige romein met lange bovenlengten is een directe
voorloper van Rudolf Kochs Antiqua uit 1922, hoewel aan Koch waarschijnlijk
onbekend.
Morris experimenteerde met Engels perkament, maar vond eerst in Rome een
soort, ook door het Vaticaan gebruikt, welke goed beschrijfen bedrukbaar is. Toen
hij voor de Kelmscott Press er weer van nodig had, slaagde een Engelse onderneming
er in de Italiaanse bereidingswijze bijna te evenaren en aan zijn behoefte te voldoen.
Ook trachtte Morris de juiste samenstelling terug te vinden van de kleefkrachtige
massa die bij het vergulden van letters en ornamenten dient als verhoogde ondergrond
voor het bladgoud. Zijn recepten behoorden tot de eerste en enige leermiddelen welke
Johnston later door zijn mentors ter beschikking gesteld kreeg; zijn manuscripten tot
de weinige die hij als uitgangspunten voor een eigentijdse calligrafie kon nemen.
Hoewel de maatschappelijke en artistieke idealen van Ruskin, Webb en Morris
bij velen weerklank hadden gevonden en de Arts and Crafts Movement zich in
verscheidene gilden, verenigingen, bedrijven en ateliers een organisatorische vorm
had geschapen, ontbrak nog een officiële instelling die volgens deze beginselen
systematisch de jongere generatie wilde opleiden. Dat zou eerst de Central School
of Arts and Crafts gaan doen, welke een maand na Morris' dood, in November 1896,
opende, met William Richard Lethaby (1857-1931) als - sinds 1902 enige - directeur.
Lethaby, van beroep architect en o.a. ‘opzichter’ van de Westminster Abbey, was
een man met buitengewone gaven als opvoeder, theoreticus en organisator. Zijn
doorslaggevende invloed op de Engelse kunstnijverheid wordt (evenals die van de
al even bescheiden Sir Emery Walker op de Engelse drukkunst) eerst thans in volle
omvang erkend. ‘He carried the Arts and Crafts doctrine beyond the stage of pious
mediaevalism and blind mechanophobia’, heeft Lewis Mumford van hem gezegd.
Hij was de eerste schooldirecteur die leraarschappen met halve diensttijd invoerde,
om zijn staf ervaring in de praktijk te

1

Anna Simons, Edward Johnston und die englische Schriftkunst. Monographien künstlerischer
Schrift, Bd. 1. Berlin-Leipzig, Heintze & Blanckertz, z.d. (ca. 1933).
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laten handhaven. Aanvankelijk slaagde hij er zelfs in, van zijn leraren geen diploma
te hoeven eisen, noch aan de leerlingen bij het einde van de opleiding een diploma
te geven; dit voorrecht moest hij echter prijs geven in ruil voor overheidssubsidie.
Bij Lethaby werd op 4 April 1898 een schuchtere en schutterige student in de
medicijnen gebracht, die dezelfde morgen uit zijn woonplaats Edinburgh was
gearriveerd. Een jaar van anatomische lessen had hem duidelijk gemaakt dat deze
studie niet strookte met zijn natuur. Wat hij wel wilde, wist hij eigenlijk niet goed.
In elk geval meer iets in de richting van kunstnijverheid; - zou hij op deze school
kunnen leren tekenen? Lethaby slaakte dezelfde verzuchting die al zijn vakgenoten
plegen te uiten: ‘Leren tekenen! Duizenden jonge mensen die alleen maar willen
leren tekenen! Wat wilt U er mee doen? Waarom niet een ambacht goed leren? Is er
niet een bepaald soort werk wat U graag zoudt willen doen?’ Daarop vertelde de
student, Edward Johnston, dat hij voor familieleden wel godsdienstige wandspreuken
en Kerstversjes had uitgeschreven welke de architect Cowlishaw, die hem bij Lethaby
geïntroduceerd had, wel goed vond. De volgende dag mocht hij ze aan Lethaby
komen tonen. Deze bekeek ze, voorspelde Johnston een toekomst als hij zich op dit
werk zou toeleggen, en bestelde er direct een voor zichzelf. De aspirant-leerling
kocht schrijfgereedschap en toog met geestdrift aan het werk. Na enkele dagen bood
hij Lethaby het resultaat aan. Die was er zeer mee ingenomen, verifieerde dat het
gesigneerd was en betaalde er dertig shilling voor - vijf meer dan Johnston aarzelend
vroeg. Voor het afscheid kondigde Lethaby zijn voornemen aan een klas voor
boekverluchting in te stellen. Johnston gaf zich stante pede als leerling op. ‘Als alles
goed gaat’, antwoordde Lethaby, ‘geef ik U er de leiding van’.
Deze anecdote tekent Lethaby, Johnston en de toenmalige stand van het
schrijfonderwijs. De directeur had in de student het talent gezien en de toewijding,
hoewel diens werk naar de huidige maatstaven gemeten een hopeloos dilettantisme
verried. Hij kon slechts aanraden in het British Museum oude handschriften te gaan
bestuderen. Daar werd Johnston wegwijs gemaakt door (Sir) Sidney Cockerell,
voorheen Morris' secretaris en beheerder van diens manuscriptenverzameling. In de
zomer van 1899 leerde hij door Robert Bridges de Greek and Latin Palaeography
van Maunde Thompson kennen en werd hij aan de studie gezet van het Book of
Kells. In September van dat jaar begon hij zijn klas aan de Central School met zeven
leerlingen. Onder die leerlingen van de eerste jaren bevonden zich Eric Gill, de
graveur Noel Rooke en de ex-advocaat Graily Hewitt; voorts T.J. Cobden-Sanderson
(met zoon en dochter), die in zijn Doves Bindery te Hammersmith
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de Kelmscottboeken had gebonden en weldra met Emery Walker de Doves Press
zou beginnen.
In de anderhalf jaar tussen zijn eerste gesprek met Lethaby en de aanvang van zijn
klas had Johnston zich in het schrijven geoefend, lettervormen bestudeerd, en de
keuze en toebereiding der schrijfmaterialen: veren en rieten pennen, papier en
perkament, verf, inkt, verguldmaterialen. Toen hij zijn onderricht begon, waren er
geen practisch-technische leerboeken of lespraktijken waarop hij kon steunen.
Aanvankelijk werkte hij dan ook meer als leider van een research-team. Zo groot
was de behoefte aan een leerboek voor dit herleefde ambacht, en zo groot reeds de
faam van Johnstons gaven als instructeur, dat hij in 1902 de opdracht kreeg voor het
werk dat na veel tobben in 1906 verscheen als ‘Writing and Illuminating and
Lettering’1. Het is nu nog een onmisbare handleiding.
In 1901 zorgde Lebathy, die Professor of Design geworden was aan het Royal
College of Art, dat Johnston daar de leiding van de schrijfklas kreeg; in deze functie
heeft hij zijn voornaamste werk gedaan. Zijn lessen waren verplicht voor alle
studenten, als algemene scholing in letterkennis, maar ook in vlakverdeling,
vormgevoel, bewegingsrythme en in probleemstelling. Naast het lesgeven vervulde
hij opdrachten voor particulieren: oorkonden, wandspreuken, boeken. Voor de
boekkunst werd zijn samenwerking belangrijk met de Doves Press en met Harry
Kessler, eerst ten behoeve van de Insel Verlag, later van Kesslers Cranach Presse,
voor welke hij een paar drukletters tekende.
In 1914 kreeg Johnston van Frank Pick, de uiterst bekwame directeur van de
Londense Underground, de opdracht een nieuwe schreefloze letter te maken voor
opschriften, welke in 1916 gereed kwam. Dit ontwerp zuiverde de vormen van de
meestal lompe 19e eeuwse ‘blokletters’ door ze te baseren op de zuivere proporties
van de Romeinse kapitalen en de beste Renaissance-minuskels; voorts door een
weloverwogen diktebepaling van de lijnen en een modelé dat met subtiele
dikteverschillen een optische gelijkmatigheid wist te bereiken. Op dit principe bouwde
Gill voort met de naar hem genoemde schreefloze letter, welke tot de meest gebruikte
behoort. Er is gezegd dat de Duitse lettergieterijen, die van 1926 af de nieuwe strenge
schreeflozen overal ter wereld ingang deden vinden en daardoor ook Gills type
uitlokten, beter de waarde van Johnstons vernieuwing hadden ingezien dan de
Engelsen zelf. Over die veronderstelling straks meer.
Johnstons fysiek was zodanig, dat hij zijn leven lang tegen nauwelijks

1

Thans bij de uitgeverij Pitman in zijn 21ste, ongewijzigde herdruk, met bijdragen van Graily
Hewitt en Eric Gill, ill. gegraveerd door Noel Rooke. Duitse bewerking door Anna Simons
als ‘Schreibschrift, Zierschrift und angewandte Schrift’. In 1908 volgde een portefeuille met
zestien geannoteerde lettervoorbeelden oManuscript and Inscription Letters' (Duitse bewerking
door Anna Simons als ‘Hand- und Inschrift Alphabete’), eveneens vele malen herdrukt.
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te overwinnen loomheid moest kampen. Na de eerste Wereldoorlog werd zijn
productie nog aanmerkelijk geringer dan voorheen. Er kwamen weinig belangrijke
werkstukken meer tot stand; een tweede boek bleef onvoltooid, maar werd na zijn
dood persklaar gemaakt door Violet Hawkes1. Zijn gecalligrafeerde oeuvre is dus
relatief klein; het is door zijn aard verspreid en moeilijk toegankelijk. Een compleet
overzicht ontbreekt2. - Tot zover de feiten.

Johnstons persoonlijkheid. zijn calligrafische werk
De aard van zijn invloed blijkt voornamelijk indirect uit het werk van zijn leerlingen
en uit de persoonlijke getuigenissen. Deze getuigenissen, vooral de uitstekende
biografie door zijn dochter Priscilla, maken begrijpelijk hoe het beeld van het bijna
heilige genie kon ontstaan bij hen die Johnston persoonlijk gekend hebben.
Wie dit voorrecht niet had, zal eerder geneigd zijn te blijven steken in het stadium
dat Sir Sidney Cockerell (in zijn voorwoord tot genoemde biografie) beschrijft: ‘To
the unsympathetic observer Johnston could appear an exasperating eccentric...’, ook
al kan men de ‘lovable qualities of this eccentricity’ waarderen, die zich uitten in
volkomen zuiverheid van al zijn streven, in wezenlijke goedheid, vurige
waarheidsliefde, eenvoud en humor. Het is echter wel duidelijk dat zijn ongemene
concentratie op de gekozen levenstaak, n.l. van ontwikkeling der calligrafie, slechts
mogelijk werd door een onmaatschappelijkheid en eenzijdigheid, welke anderzijds
ook gevolgen moesten hebben voor de practische bruikbaarheid en voor de
aesthetische kwaliteiten van zijn werk - laat staan voor de persoonlijke vrijheid van
zijn omgeving. Wie zich niet vrijwillig onderwierp aan de tyrannie van zijn
onwrikbare handel- en denkgewoonten, werd òf door deze ‘fluwelen schroef’
vermorzeld, òf kon geen enkel vruchtbaar contact met hem tot stand brengen. Door
de microscoop van zijn wonderlijke geest heeft hij een klein onderdeel van het gehele
lettergebied met ongekende scherpte waargenomen en beschreven, daaronder gelukkig
een aantal wezenlijke delen. Maar er is een veel groter gebied dat hij niet kon zien
en deels ook niet wenste te zien.
Niettemin heeft Johnston een zo katalytische werking uitgeoefend dat inderdaad
door hem de letterkunst van onze eeuw, ook in de typo-

1
2

Nog niet verschenen.
Afbeeldingen van zijn vrije calligrafie zijn te vinden in zijn handboek en platenmap, in de
monografieën van Anna Simons en van Priscilla Johnston, in de Tributes en Lettering of
Today, voornoemd; van demonstraties op het schoolbord: Violet Hawkes, E.J. at the Royal
College of Art, in Alphabet and Image I, Spring 1946, 52; van de letters voor de Cranach
Presse: Thomas Balston, The Cambridge University Press Collection of Private Press Types.
C.U.P. (privately printed), 1951; van de Undergroundletter in Denis Megaw, 20th Century
Sans Serif Types, in Typography, 7, Winter 1938, of in Robert Harling, The type designs of
Eric Gill, in Alphabet and Image 6 jan. 1946.
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grafie, op een hoger plan is gebracht. Dat is meer te danken aan zijn bezielende liefde
voor de schoonheid van de letter en door de technische basis die hij aan de schriftkunst
hergaf, dan aan de modellen die hij schiep. Bij nadere beschouwing blijken deze een
geringe invloed uitgeoefend te hebben, soms zelfs een negatieve, voorzover zijn
leerlingen in de quasi-middeleeuwse modellen bleven steken, zonder het gebrek aan
oorspronkelijkheid met een superieure vaardigheid te kunnen compenseren.
Johnston gebruikte in zijn leven slechts drie hoofdmodellen: eerst een halfunciaal
gebaseerd op het Book of Kells; na 1906 een late carolina gebaseerd op een 10e
eeuws psalterium uit Winchester (B.M. Harley MS 2904), die hij als basisletter
(Foundational Hand) voor zijn onderwijs bleef gebruiken, en na 1924 een ontwikkeling
hiervan die hij ‘Heavy Italic’ noemde (zie afb.). Daarnaast ontwikkelde hij een
laat-14e eeuwse hand, gebruikt bij teksten van Chaucer en Barbour, en natuurlijk
enige modellen op basis van humanistische minuskels, voor bijzondere doeleinden.
De halfunciaal is uiteraard zwaar en statisch. De carolina is vloeiender, in de
eentonig rond-afbuigende verbindingshalen zelfs week; zij maakt de pijnlijke indruk
van een processie die voortschuifelt op blote knieën. De letter is breed, de x-hoogte
groot, en Johnston schreef haar bij voorkeur met een brede pen, dus vet; de letteren woordspatie is miniem. Het was Johnstons hoogste ideaal de geest nabij te komen
van de Winchester scriptor (zij het met aanvullingen en moderniseringen in de
lettervorm die onze leesgewoonten en de eisen van het onderwijs noodzakelijk
maakten). Hoewel hij zelf betreurde diens natuurlijkheid en routine niet te kunnen
evenaren, is de ‘foundational hand’ in wezen een echt middeleeuwse letter gebleven,
voor de lezer van de tiende eeuw onmiddellijk aanvaardbaar, doch voor ons hoogstens
als vormgevend element in diploma's en wandspreuken welke krachtens de conventie
mogen historiseren.
De ‘heavy italic’ is geen italiek, maar een oorspronkelijke schepping in Engelse,
flamboyant-gotische stijl. De zijdelings sterk samengeknepen letters hebben door
een knappe toepassing van rechte, concave en convexe lijnen hun leesbaarheid voor
een groot deel kunnen behouden, maar het rythme - toch al niet Johnstons sterkste
zijde - gaat verloren in een onregelmatige slingering. De kracht wordt verder
benadeeld door de wirwar van sprieterige diagonale lijnen welke, in plaats van
verfijning aan te brengen, door hun monotone herhaling als een irritant maniertje
aandoen.
Het kostte Johnston altijd onvoorstelbare moeite om tot enige arbeid te komen.
Zijn natuur dwong hem elke taak als een probleem te zien dat volledig doordacht
diende te worden en doorlicht tot in zijn kosmische achtergronden. Daar kwam bij,
dat zijn chronische vermoeid-

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

t.o. 70

Edward Johnstons ‘Foundational Hand’. Geschreven voor F. Rinder in 1919. Foto welwillend afgestaan
door Priscilla Johnston. (Verkleind)
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Edward Johnstons ‘Heavy Italic’, 1926. Foto welwillend afgestaan door Priscilla Johnston. (Verkleind)

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

71
heid - gevolg van een hormonaal defect - voor elke nieuwe daad een samentrekking
van al zijn geestelijke en lichamelijke krachten vergde, die hem over de drempel
heen moest helpen. Was hij eenmaal bezig, dan wist hij van geen ophouden. Dan
werkte en praatte hij door, zonder op zijn omgeving of op eigen andere verplichtingen
te letten; ook uit een onbewuste poging, zo krijgt men de indruk, om de overgang
op een andere handeling zo lang mogelijk uit te stellen. Had hij dan voor het maken
van een manuscript eindelijk alle beginselen doordacht en alle practische
voorbereidingen getroffen, dan schreef hij snel, trefzeker en in één ruk.
Hij verlangde van het decoratieve handschrift twee stellen van drie eigenschappen
(hij had een sterke neiging tot getallenmystiek), nl. readableness, beauty and
character, en sharpness, unity and freedom. Om met dit laatste trio te beginnen: allen
die Johnston hebben zien schrijven zijn het erover eens dat dit een onvergetelijke
belevenis was. Met de felheid, lenigheid en zelfbeheersing van een degenvechter
kon hij de pen doen flitsen; zo zag men woord na woord ontstaan, inderdaad met
scherpte en in een soms tintelend spel van eenheid en vrijheid.
Hierin is een van de verklaringen te vinden voor de verering die zijn leerlingen
hem hebben toegedragen: in de verbluftheid waarmee zij aanschouwden hoe deze
frêle figuur, in wie de levensvonk al leek te doven, zich transformeerde tot een
virtuoze vechter zodra hij moest opkomen voor zijn hoogste ideaal, de schrijfkunst.
In Johnstons beste manuscripten is deze felle en toch beheerste motoriek wel af te
lezen, en tot op zekere hoogte ook te bewonderen; in menige passage overheerst
trouwens de zucht om vooral onpersoonlijk, bescheiden als een naamloze scriptor,
de pen het werk te laten doen volgens een eenmaal theoretisch als juist aanvaard
model. Maar ook daar waar wij de kennelijke ‘Funktionslust’ van de schrijver kunnen
navoelen (zoals in de Plato-tekst voor Alfred Fairbank of de oorkonde voor John
Monteath) daar kan ons respect voor de soort van de beweging toch nog geen
bewondering verzekeren voor het resultaat van die beweging. De durf en de vastheid
van de individuele pennestreken maken samen nog geen schone letter- en
woordvormen, noch een rhythmisch patroon dat de pagina een aesthetische spanning
geeft.
Zo veel te minder is het resultaat wanneer Johnston werkte in een geest van
zelfwegcijfering met de routine van zijn ‘foolproof’-gemaakte foundational hand,
of volgens modellen die eigenlijk met zijn wezen niet strookten, zoals de echte
Italiaanse romeinen en cursieven uit de vijftiende eeuw. Wanneer de
vechterskwaliteiten komen te ontbreken en daarvoor geen andere deugden in de
plaats treden (zoals b.v. de feilloze afwerking en sierlijkheid bij andere schrijvers)
dan worden de zwakten in de vorm niet meer goedgemaakt door de virtuoze
handvaardigheid.
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De functie van traditie, handwerk en het schrijfinstrument
Die zwakten zijn er vele. Er zijn geen mooie lettervormen van Johnston, ook geen
tegenwoordig nog bruikbare. Zijn scheppingen zijn historisch belangrijk en zijn
arbeid heeft grote invloed uitgeoefend, maar hij zag te veel terug naar de
Middeleeuwen dan dat de uitdrukking daarvan tegemoet zou kunnen komen aan de
behoeften van deze tijd - óók al ziet men die behoeften zo ruim mogelijk, als
mede-omvattend de voortzetting van oude handwerktradities.
Deze kritiek werd al in 1924 geuit door Stanley Morison1, die, op zoek naar een
ideale letter voor de hedendaagse typografie, natuurlijk overwoog of deze zou kunnen
voortkomen uit de kring van Engelands grootste schrijfmeester. ‘... Mr. Johnston's
contribution, unique as it is, possesses, perhaps, a note of archaism which renders a
little dangerous the use of his work as a model for the printer. Mr. Johnston himself,
perhaps, and, I think, certainly his school, has eyed almost too lovingly and too
exclusively the pre-humanist MSS. Mr. Johnston's school would tend to carry printers
back to the eighth century and the caroline minuscule. Of course it cannot be denied
that this and earlier hands are extremely beautiful as practised by Mr. Johnston and
his pupils. It is safe to say, however, that they will not develop a type form of which
we could make anything like general use to-day’.
Toch had Emery Walker in 18882, dus tien jaar voor Johnstons eerste optreden, al
een herleving van oude modellen bepleit als overgangsfase naar een nieuwe,
eigentijdse lettertraditie. Hij verwachtte bij voldoende vraag van het publiek een
bereidheid van de lettergieterijen ‘to produce once more the restrained and beautiful
forms of the early printers, until the day when the current handwriting may be elegant
enough to be again used as a model for the type-punch engraver’. Walker, die van
beroep foto- en chemigraaf was en altijd zocht naar een verbinding van waardevolle
traditie met hedendaagse middelen, had stellig de ontwikkeling van een nieuw
handschrift op het oog. Johnston, die zijn woorden met instemming volledig in zijn
handboek citeert, aanvaardde niet de uitdaging om een eigen stijl te onwikkelen,
maar bleef steken in de oude modellen. Die bevredigden hem volkomen. Zijn enige
‘moderne’ letter, die voor de Underground, ontwierp hij tegen zijn principe van
eenheid tussen conceptie en uitvoering in, overbluft als hij was door Gerard Meynell
(die als tussenpersoon optrad voor Frank Pick). Eerlijkheidshalve moet worden
gezegd, dat hij zich, eenmaal begonnen, met hart en ziel op de ontwikkeling er van
toelegde, maar

1
2

Towards an ideal type, in The Fleuron 2, 1924, 71.
Introductory notes of the catalogue of the first exhibition of The Arts and Crafts Exhibition
Society, 1888; herdrukt in Johnstons leerboek.
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later heeft hij zich ook nooit meer gelegen laten liggen aan herziening van bestaande
moderne modellen noch aan schepping van nieuwe.
Het was voor hem een axioma dat handwerk beter is dan enig industrieel
vervaardigd product; in het algemeen, dat alles vroeger beter was dan nu en hoe
vroeger hoe beter. De huidige wereld is er een van ‘money, motors and machines’
en dus bedorven1. Deze opvatting is weliswaar kenmerkend voor de gehele Arts and
Craftsbeweging, maar de extreem-anti-moderne opvattingen van de wereldvreemde
Johnston werden niet getemperd door de oorspronkelijkheid en scheppingsdrift van
een Morris of de gematigdheid en werkelijkheidszin van een Walker.
Hoewel Johnston vooral in de eerste helft van zijn schrijversloopbaan graag
urenlang over de grondslagen van zijn vak redeneerde, is uit Priscilla Johnstons
biografie op te maken dat hij niet voor de denkbeelden van anderen kon worden
gewonnen, maar daaruit slechts assimileerde wat hij nodig had om zijn eigen
gedachten scherper te kunnen omlijnen. Zich in de gedachten en gevoelens van
anderen verplaatsen kon hij niet, zelfs niet van zijn eigen vrouw, en het kwam niet
in hem op dat hij het zou kunnen en soms zou moeten doen. Dat was geen uiting van
harteloosheid. Johnston was in zekere zin een gevoelige man en stellig een
goedwillende. Evenmin kan men hem in de gebruikelijke zin egocentrisch noemen.
Hij handelde nooit bewust ten eigen bate, kon veel voor anderen over hebben en ging
eronder gebukt wanneer hij meende of ontdekte een ander onrecht te hebben
aangedaan. Hij was gericht op dingen, niet op mensen en ook nauwelijks op zichzelf.
Dat hij zijn vrouw geheel aan zijn eigenaardigheden opofferde en alle anderen naar
de mate waarin zij nodig waren of zich daartoe leenden, is nooit tot hem
doorgedrongen. Hij leefde in een eigen wereld, welke maar weinig aanrakingspunten
had met die van de anderen. Ondanks de veelzijdigheid van zijn extracurriculaire
belangstellingen was het ook maar een klein wereldje.
Hij meende een zeer reëel mens te zijn en vond zakenlieden romantisch, omdat
zij niet van materiaal en techniek uitgingen, maar alleen wilden dat iets er aardig uit
zou zien.
Daarbij meende hij dus oprecht, dat zijn eigen werk geen persoonlijke
schoonheidsidealen tot uitdrukking bracht, maar zuiver gegrondvest was op de
Semperiaanse trias van Gebrauchszweck, Rohstoff und Technik. Een grondige analyse
van het gebruiksdoel (onbeïnvloed door mode of door de voorkeur van opdrachtgever
en publiek), een grondige kennis van werktuigen en materialen benevens een grondige

1

Johnston weigerde een benoeming tot Registered Designer for Industry ‘because “Industry”
does not seem to be based on good principles or to be aimed at good purpose. In other words
I doubt the integrity (and philantropy) of typical Industrialism and regard it as opposed, even
actively inimical, to the Arts and Crafts and those who practise them’.
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beheersing van de juiste techniek (d.w.z. die van de middeleeuwse schrijvers) moeten
tot het juiste resultaat leiden. De calligraaf heeft slechts als een nederig handwerker
te gehoorzamen. Hij mag niet eigenwijs zijn, zich een kunstenaar wanen en eerst
zoeken naar een schone vorm en die dan gaan uitvoeren; neen, hij moet luisteren en
gehoorzamen: ‘the immediate concern of the craftsmen is to know what he is capable
of doing at the present, and to do it... A good craftsman seeks out the commonplace
and tries to master it, knowing that “originality” comes of necessity, and not of
searching’. Wat hem aan het begin van een werk te doen staat is zich af te vragen:
‘waarom, wat, hoe?’. Heeft hij zich bewust gemaakt waarom hij deze tekst moet
schrijven en welke de aard van de tekst is, dan mag hij gaan denken hoe hij haar
moet schrijven. De keuze van formaat, lettertype, gereedschap, materiaal en indeling
vloeit al vrijwel uit het antwoord op de twee eerste vragen voort.
De ware handwerker ‘laat dan de pen het werk doen’; als hij zijn pen op de juiste
wijze hanteert, worden de letters vanzelf goed. ‘Where beautiful character is the
natural product of a tool, any person may at any given time give such character to a
useful form, and as at this time a properly cut and handled pen will produce letters
resembling those of the early MSS, we may take as models such early, simple
penforms as have remained essentially the same, and copy them as closely as we can
while keeping them exact and formal. Finally, personal quality is essential to perfect
workmanship, but that is the natural and gradual - sometimes scarcely visible departure from a model that comes of practice and time’. Evenzo Gill1: ‘Beauty of
Form may safely be left to a right use of the chisel, combined with a well-advised
study of the best examples of Inscriptions’.
Wat in deze grondslagen aan de huidige lezer een klassiek voorbeeld van een
petitio principii toelijkt - die vorm is goed welke ontstaat als men de goede modellen
goed copieert - was het geenszins in de ogen van Johnston en zijn vele volgelingen
tot op heden. Want het mystieke begrip ‘traditie’ wijst hen duidelijk aan wat een
goed model en een goede techniek is. Dat zij in hun kanonisatie van bepaalde
lettermodellen, schrijfinstrumenten, -materialen en -houdingen een subjectieve keuze
doen uit honderden mogelijkheden, wordt hun niet eens duidelijk uit de wijd
uiteenlopende resultaten van verschillende vakgenoten. Deze wijten zij niet aan de
onvermijdelijke sentimentsverschillen, maar aan mankementen in begripsvermogen
en wilskracht. Het staat vast wat goede letters zijn; iedereen die de regels volgt kan
ze maken en wie ze slecht maakt heeft zijn best niet gedaan, of men heeft verzuimd
hem de juiste weg te wijzen.
Deze gedachtengang is typisch Engels, al wordt hij ook gevonden in

1

In zijn hoofdstuk ‘Inscriptions in stone’ voor Johnstons leerboek.
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elke gemeenschap die de traditie vereert. Hij blijkt uit de waarde die in dat land in
het algemeen wordt toegekend aan ‘doing things the right way’ (d.w.z. op de in een
bepaalde groep gebruikelijke manier). Het is b.v. een on-Franse en on-Duitse
gedachtengang, en het is merkwaardig dat hij ook in Nederland wel gevolgd wordt.
Met name Jan van Krimpen fundeerde er zijn werk op. Ook in de Verenigde Staten
zijn er calligrafen die in hun onderwijs het ontstaan van de juiste lettervorm menen
te kunnen verzekeren door gehoorzaamheid aan de wil van de welversneden ganzepen,
schrijvend volgens het model van b.v. Arrighi.
Johnston was een hartstochtelijk zoeker naar de Waarheid: naar het ware geloof,
de ware betekenis der woorden (hij las dagelijks in zijn Concise Oxford als in een
zakbijbel), naar de ware materialen, de ware werkwijzen. Hij zocht ze in de
eeuwenoude, overgeleverde ervaring van de mensen die het zelf in praktijk gebracht
hadden, om het even of dat de Apostelen en Kerkvaders waren in de zaken des
geloofs, of de dorpsbakker en de timmerman in het handwerk. Hij vereerde ze allen
met een bijna religieus getinte eerbied. Het was hem een verrukkelijke openbaring
toen hij in het woordenboek de afleiding vond van ‘authentiek’ (= betrouwbaar, echt),
n.l. van authentos, ‘one who does a thing himself’.
In de calligrafie waren geen levende vaklieden meer aanwezig bij wie hij te rade
had kunnen gaan. Dus moest hij de verloren traditie weer opsporen en herstellen. Hij
herleidde de oude ‘wetten’ uit de oude handschriften en leerboeken en legde ze vast
in zijn leerboek. Daarmee was in wezen zijn taak volbracht. Zijn bescheidenheid,
het besef slechts een schakel te zijn in een eeuwenlange reeks van nederige
handwerkers in hetzelfde vak, ontnam hem de diepere behoefte verder te zoeken.
Hij hoefde voortaan slechts het vak uit te oefenen. Anderzijds ontleende hij een grote
zekerheid aan zijn overtuiging de ware beginselen hervonden te hebben.
Drie factoren maakten hem tot de invloedrijkste hervormer van het schrift: de
beperktheid van zijn doelstelling, de religieus getinte ambachtsijver (die ook Rudolf
Koch bezielde) en het autoriteitsbesef dat de herstelde vaktraditie hem schonk.
Zoals gezegd, zijn lettermodellen deden dat niet. Ze waren te retrospectief en ook
binnen het kader van historische parafrase niet mooi. Sommigen van zijn vereerders
achten ze onnavolgbaar van genialiteit. De ware oorzaak van hun onnavolgbaarheid
is een andere.
Handschrift, het meest formele niet uitgezonderd, is (om in de termen van Klages
te spreken) het spoor van een uitdrukkingsbeweging. Het draagt de kenmerken van
degeen die het voortbracht; doorgaans duidelijker naar mate het spontaner werd
geschreven, maar toch altijd
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nog onmiskenbaar, ook in het gestileerde en zeer bewust geschreven schrift.
De calligrafie van Johnston draagt dan ook alle kenmerken van zijn uitzonderlijke
persoonlijkheid; in de stijl van de door hem gekozen modellen weerspiegelt zich ook
zijn levensbeschouwing. Zij die zich beijverden Johnston zo nauwkeurig mogelijk
te volgen, ongeacht hun natuurlijke neigingen tot een ander soort schrift, waren
epigonen met gering eigen scheppingsvermogen; zij hebben dan ook geen wezenlijke
invloed uitgeoefend. Creatief begaafde schrijvers daarentegen hebben zich door
Johnston tot geestdrift kunnen laten brengen, zij hebben technische kennis en
vaardigheid van hem opgedaan, maar moesten voor zijn hoogstpersoonlijke stijl hun
eigen scheppingen in de plaats stellen. Een zo essentieel onderdeel van Johnstons
arbeid als zijn opvattingen over het wezen van de letter, geheel doortrokken van de
geest der neogotiek, is door Eric Gill, een van zijn eerste en meest begaafde leerlingen,
reeds in diens bijdrage voor zijn eigen leerboek verlaten.
In anti-industrieel fanatisme deed Gill niet onder voor zijn leermeester, maar hij
was te werelds, te practisch (en ook te ijdel) om zich daardoor van de mogelijkheden
te laten afsluiten die de huidige maatschappij hem bood. Van meet af aan legde hij
zich toe op de vervolmaking van een heldere en eenvoudige inscriptieletter naar
klassiekromeins en renaissancistisch model, die voor het algemeen gebruik in onze
tijd aanvaardbaar kon zijn; later werkte hij ook gaarne samen met lettergieterijen en
een zetmachinefabriek om hieruit drukletters te ontwikkelen1.
Johnston zelf wilde blijven werken in de geest der middeleeuwse schrijvers - de
inscriptieletter liet hij terstond aan de steenhouwer Gill over - en hoopte zich, door
steeds verdere vereenzelviging daarmee, ook de vanzelfsprekendheid eigen te kunnen
maken die hij als de oorzaak beschouwde van de overtuigingskracht van de
lettervormen der schoonste oude manuscripten. Het handschrift was bij die schrijvers
de natuurlijke en zuivere uiting van hun geest; die geest was, zo meende hij, tijdens
het schrijven vervuld van de zin der teksten, en niet gericht op de schone vorm, op
vertoon van schrijftechniek of op het behalen van persoonlijke eer. Daarom dekten
vorm en inhoud elkaar toen volkomen. Elke arbeidsverdeling tussen ontwerper en
uitvoerders moest dan ook, volgens Johnston, getrouw aan de strikte eisen van de
Arts and Crafts-doctrines, tot een zekere mate van vervalsing en verslapping leiden.
Slechts in enkele gevallen aanvaardde hij de reproductie van zijn lettertekeningen,
maar dan niet zonder gewetenswroeging en zonder dat hij alle mogelijke voorzorgen
nam, bestaande uit de nauwste samenwerking met handwerkers die geheel in zijn
geest konden en

1

Zijn enige typisch-Johnstoniaanse drukletter, ‘Jubilee’, was een falikante mislukking.
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wilden arbeiden. Chemigrafische reproductie verwierp hij uit beginsel - overigens
zonder de mechanische technieken grondig te kennen.
De keerzijde van Johnstons doorzettingsvermogen en beginseltrouw was zijn
veelvuldig blijkende onvermogen zich van gewoonten los te maken. Hij bleef te vaak
kleven aan eenmaal ingenomen standpunten, eenmaal verworven kennis, eenmaal
gevonden oplossingen. Weerstond hij enerzijds allerlei vluchtige invloeden van
buiten en verleidelijke aanbiedingen, anderzijds sloot hij zich ook af tegen impulsen
die zijn arbeid hadden kunnen verfrissen; die hem een directer contact met de huidige
maatschappij hadden kunnen geven.
Het is wel tragisch dat Johnstons starre natuur en zijn daaruit vaak voortvloeiende
Prinzipienreiterei hem belet hebben te werken voor de hedendaagse technieken,
waarmee hij veel nuttigs had kunnen uitrichten; dat zij hem integendeel noopten zich
te beperken tot de korte monumentale stukken waarin de spontane schrijfwijze die
hem het beste lag en die hij als ideaal voor ogen hield, geen gelegenheid had zich te
ontplooien1.
De losheid en vanzelfsprekendheid die hij steeds nastreefde kunnen zich immers
eerst ontwikkelen in lange teksten. Daarin zijn deze eigenschappen ook aanvaardbaar.
De geïllumineerde oorkonden en wandspreuken op perkament, die het grootste en
beslissende deel van zijn calligrafische oeuvre vormen, worden minder gelezen dan
beschouwd; zij vereisen krachtens hun aard een overwogen opbouw en een volmaakte
uitvoering. Elk detail krijgt een nadruk welke zich niet verdraagt met de spontaneïteit
(en dus onregelmatigheid) die het natuurlijke handschrift meebrengt. Aangezien
Johnston vasthield aan zijn ideaal van vrijheid, vertonen deze monumentale werken
toch een opzettelijke onregelmatigheid en vluchtigheid, die hierin dus hindert.
Het innerlijk conflict tussen regelmaat en vrijheid heeft Johnston niet tot een
harmonische oplossing kunnen brengen. Wettisch was hij als mens en nog eens te
meer als docent; maar ook argeloos en immer strevend naar de natuurlijkheid van
de middeleeuwse scriptor wiens arbeid geïntegreerd was in zijn geestesleven en zijn
maatschappelijke positie. Zo voelt men in Johnstons schrijfwerk dat elke
vrijheidsdrang terstond een gewetensprotest uitlokt - ‘mag ik mij wel zo laten gaan
en daardoor mijn persoonlijke gevoelens op de voorgrond plaatsen? Welke invloed
zal het wel op de leerlingen hebben wanneer ik zo vrijpostig met de regels omspring?’
Door dergelijke overwegingen werd elke persoonlijke uiting niet beteugeld, maar
doorkruist. Het maakte zijn penvoering wel eens krampachtig. Anderzijds vindt men
in zijn werk ook steeds de onbevredigdheid met de regelmaat terug - ‘vooral nooit
stijf

1

Stukken bovendien, die als unicaten voor particuliere opdrachtgevers weinig invloed op
anderen konden uitoefenen noch hem konden doen profiteren van lof of kritiek van zijn
vakgenoten.
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worden! Eerlijk zijn; het handschrift moet verraden dat het afkomstig is van een
mens met stemmingen en wisselvallige krachten’. Dat is dezelfde mentaliteit die
hem deed beletten dat zijn vrouw de gaten in het karpet camoufleerde door er een
meubel op te plaatsen. Men mag zich nooit beter voordoen dan men is.
Johnstons letters staan daarom nooit stevig en rustig op hun poten. Zij wankelen,
slingeren, schuiven. Zelfs zijn rustigste titellijsten voor de Doves Press, die nog door
de gedisciplineerde hand van Noel Rooke zijn gesneden, vibreren onrustig; niet van
een ontembare vitaliteit of ook maar emotionaliteit, doch van angst voor stijfheid.
De klaarte en regelmaat van Gill is hem te sereen of gepolijst. Maar hij bereikt ook
nooit de sensitiviteit en spiritualiteit noch de expressiviteit van Koch of Schneidler.
Ook zijn beste manuscripten lijden aan de verschijnselen van het kleven aan
bewegingspatronen.
De grote afmetingen van zijn monumentale stukken vereisten lange halen met de
pen. Vooral waar deze verticaal gericht waren, zoals veelvuldig in het smalle, gerekte
model van zijn laatste ‘italic hand’, worden zij al gauw slungeling, zeker bij kort
opeenvolgende herhalingen. Zij missen vaak spankracht, maar ook wanneer zij die
wel bezitten, dan werkt de herhaling in twee of meer parallellen irritant. Prettig
liggende bewegingen, zoals de diagonaal in de s, de slinger in de g, en de f, kregen
onwillekeurig nadruk. Er zijn daardoor pagina's waarin die letters door hun zware,
volkomen identieke slingerbewegingen zich als evenzovele herkenningstekens uit
de tekst opheffen. Soms ook bevredigt Johnston zijn behoefte aan krachtige accenten
in een eentonige tekst door een aantal begin- en eindletters met een enorme zwaai
uit te voeren. Op grond van zijn stelregel dat het de plicht van een flourish is to
flourish, liet hij zich dan ook gaan, met al weer het gevolg dat die uithalen - nu eens
slappe tentakels, dan weer felle sabelhouwen - alle aandacht tot zich trekken.
Niet alleen de lettervormen van Johnstons manuscripten schieten te kort, maar ook
zijn mise-en-page. Weliswaar is de opzet duidelijk, kennelijk weloverwogen en met
zelfbewustheid gerealiseerd; hij wijdt trouwens in zijn leerboek veel aandacht aan
dit probleem. Niettemin, in zijn eigen werk schort het doorgaans aan de
zwart-witverhouding. Johnstons meest karakteristieke eigenschap in zijn omgang
met andere mensen, zijn Rücksichtslosigkeit, vindt men hierin terug. Het schrift
neemt bezit van het vlak; het laat geen rust en neemt geen afstand. De
onbeschroomdheid waarmee het geheel op het vlak is neergezet, correspondeert met
een gebrek aan respect voor de rechten van een ander.
Zijn zwart-witverdeling is dus opzichzelf wel logisch en begrijpelijk van structuur,
maar daarom nog niet gevoelig ten opzichte van de
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tekst zelf en zeker niet ten opzichte van het vlak. Deze structuur is noch streng, hecht
en compact zoals die van de indringende, autoritaire gothische manuscripten kan
zijn, noch helder, open en redelijk, zoals van de karolingische en renaissancistische.
Zij herinneren al te vaak aan hun auteur zoals Priscilla Johnston hem aan het begin
van haar boek in een typische situatie schetst: op pantoffels aan de ontbijttafel
urenlang tegen de in- en uitlopende vrouwen pratend, een melkpannetje in de hand,
onverschillig of zij luisteren of niet en over alle mogelijke onderwerpen, met een
langzame, resonerende stem. Hij kon zeuren, maar soms ook spotten met zijn eigen
zeuren; hij kon intens werken, maar ook dagenlang wegzakken in apathie. Maar altijd
is hij in zijn schrijfwerk wijdlopig en zwaarwichtig - zijn humor en zijn
schermersachtige penvaardigheid ten spijt -; nooit kort, pittig of luchtig.

Johnstons drukletters
De drukletters van Johnston hebben evenmin een rechtstreekse invloed uitgeoefend,
of het moest een negatieve zijn. Ten dele is dit te wijten aan het feit, dat zij werden
vervaardigd voor een ‘private press’, namelijk voor graaf Harry Kesslers Cranach
Presse.
Ingevolge de oorlogsomstandigheden en Kesslers grotere belangstelling voor zijn
Hamlet verscheen een cursief type (begonnen omstreeks 19121, en ontwikkeld uit
een proefalfabet van Emery Walker met de stempelsnijder Edward P. Prince) eerst
in het colophon van zijn Vergilius in 1926 en met wijzigingen (uitgevoerd door de
stempelsnijder G.T. Friend) als tekstletter in zijn uitgave van Rilkes Duineser Elegien
in 1931. Het was tot vlak voor zijn eerste openbaarmaking onbekend aan Stanley
Morison2 en a fortiori aan een wijdere kring van mogelijk geïnteresseerden.
Deze cancelleresca, waarvan de stempels - evenals die van de hierna te noemen
Gotisch - thans bewaard worden door de Cambridge University Press3, is als drukletter
mislukt. Afgezien van de stellingfouten en contrastloze snit, waarin Princes
Jenson-traditie hem kennelijk parten heeft gespeeld, zijn de vormen lelijk, in het
bijzonder de naar rechts gekromde bovenlengten. Na Morisons Blado-cursief van
1923 en Van Krimpens Lutetia-cursief van 1925 stonden zij op een overwonnen
standpunt.
De Cranach-Gotisch, in 1914 begonnen voor Kesslers Hamlet met illustraties van
Edward Gordon Craig, werd door Johnston volgens zijn zeggen gebaseerd op de
letter gebruikt in Fust en Schoeffers Psalterium

1
2
3

Volgens Priscilla Johnston (p. 189) dus iets vroeger dan Stanley Morison aangeeft in A tally
of types, C.U.P. (privately printed), 1953, p. 43.
ibid.
Zie Thomas Balston, l.c.
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van 1457, maar het resultaat lijkt nauwelijks op dit model. Ook dit type mist de
pittigheid die het had behoren te hebben; het is zeer onregelmatig, en zwak van
tekening. Bij zijn verschijnen in 1929 was het eveneens reeds verouderd; Duitse
letterkunstenaars hadden toen al veel mooiere en juistere textura's getekend.
Van groot belang is de letter geweest welke de Monotype Corporation in 1912
begon te graveren en welke voor het eerst werd gebruikt in het tijdschrift Imprint,
dat in 1913 verscheen onder redactie van Gerard Meynell, Johnston, en J.H. Mason1.
Deze letter was een bewerking, door de redacteuren, van een laat-18e eeuwse romein,
en de eerste poging van deze zetmachinefabriek om een historisch lettermodel aan
te passen aan de eisen van deze tijd. Zij slaagde zo goed dat deze letter ook thans
nog door velen gaarne wordt gebruikt, al zijn vele latere Monotypeletters, ontstaan
onder leiding van Stanley Morison, fraaier van vorm. De bewerking kwam volgens
Priscilla Johnston (p. 193) tot stand ‘probably with the advice of Johnston, but without
his taking much active part in it’. Men kan inderdaad moeilijk aannemen dat hij de
tekeningen volstrekt niet heeft gezien, al stond zijn hoofd er in die tijd niet naar en
al wilden Meynell en de Monotype opschieten; het zou dan ook vreemd zijn wanneer
men zijn oordeel niet gevraagd had. Maar de Imprint-letter vertoont nergens enig
verband met Johnstons eigen letters.
Het strookte allerminst met Johnstons beginselen zich te beperken tot het maken
van losse opmerkingen bij het overtekenen, onafhankelijk van de stempelsnijders,
van een bestaande letter, om deze aan te passen aan een zetmachine met bijzondere
eisen, o.m. betreffende de letterbreedte. Bovendien was de technische expert van de
Monotype, Frank Hinman Pierpont, een man die meende dat hij het alleen kon2,
althans dat de ontwerpen van kunstenaars eerst door de ingenieurs geschikt gemaakt
konden worden. Hij was toen zeker nog niet gaarne geneigd met kunstenaars samen
te werken in het ‘vertalen’ van hun ontwerpen tot werktekeningen. De opzet van de
Imprintbewerking lag in de lijn van Meynells en Masons opvattingen en
belangstelling, niet in die van Johnston. Deze zal dus hoogstens deelgenomen hebben
aan enkele discussies en zijn fiat gegeven hebben aan de vereenvoudigingen en
verstevigingen waar de bewerking hoofdzakelijk uit bestond. Het is waarschijnlijk
dat zijn invloed op de uiteindelijke vorm in het niet valt, vergeleken bij die van
Pierpont.
Rest nog de Undergroundletter. Hiermede heeft Johnston inderdaad een belangrijke
prestatie verricht, al is de invloed er van overschat. Nadat

1
2

Zie Morison, A tally of types, p. 19.
Met de Plantin-serie bewees hij inderdaad zelf iets te kunnen presteren op het gebied van de
lettervorm, afgezien van zijn onbestreden technisch vernuft en organisatievermogen.
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hij, ondanks zichzelf gewonnen door de overredingskracht van Gerard Meynell en
de tact en geestdrift van Frank Pick, de behandeling van dit probleem op zich genomen
had, heeft hij het grondig en met vernuft opgelost. Het leek hem evident dat het zijn
taak zou zijn de verbasterde vormen van de gebruikelijke schreeflozen te herleiden
tot de ware proporties, d.w.z. die van de Romeinse kapitalen en de goede
Renaissance-minuskels. En hoewel hij, waar mogelijk, proporties zoals lijndikte en
letterbreedte in eenvoudige en vaste relatie bracht tot de letterhoogte, was hij te zeer
een schrijver om het alfabet anders dan uit de vrije hand te tekenen en
onconstrueerbare letters als de klassieke a in een geometrisch schema te willen
dwingen. Het Undergroundtype is getekend, niet geconstrueerd; wel werd het achteraf
voor de detaillering gerationaliseerd in een constructie. Het komt voort uit de klassieke
vormenwereld en is uiteindelijk een verstrakte geschreven letter, met alle
individualiteit daaraan verbonden.
Men pleegt het nu in Engeland voor te stellen alsof de Duitse schreeflozen van de
jaren twintig1 ontleend zouden zijn aan Johnstons Undergroundletter. Deze
veronderstelling is gegrond op de chronologische prioriteit van deze eerste gezuiverde
schreefloze en op de grote bewondering welke men in Duitsland aan Johnston
toedroeg. Maar het is juist het niet-constructieve karakter van zijn letter die deze
veronderstelling weerlegt.
Wat de chronologie betreft: Erbar had in zijn Feder Grotesk van 1914 reeds een
nieuw, strak beginsel geïntroduceerd van zodanige waarde, dat verscheidene
ontwerpers, in Duitsland o.a. Czeschka en Zapf, er sindsdien op teruggegrepen
hebben. Aan het eind van de oorlog had hij de eerste tekeningen voor de strakkere
en zuiverder bewerkking van de gebruikelijke schreefloze met gelijkmatig dikke
lijnen gereed, welke echter in de naoorlogse inflatietijd vertraagd tot uitvoering
kwamen, het eerst de Lichtfette Grotesk Versalien in 1924, welke in 1926 gevolgd
werden door wat toen de Erbar Grotesk genoemd werd. Erbar werkte bescheiden en
teruggetrokken, in ambachtelijke sfeer aan een plaatselijke kunstnijverheidsschool
zonder buitenlandse contacten. Renner was in 1922 bezig, weliswaar op een geestelijk
hoger plan dan Erbar, maar in de zelfgenoegzame Münchener kunstwereld. Zo deze
beiden al na het begin van hun werkzaamheden kennis hebben gekregen van Johnstons
letter (die buiten de Underground niet gebruikt en nauwelijks gepubliceerd werd) hetgeen in die naoorlogse

1

Met name Jakob Erbars Grotesk; Paul Renners Futura, vanaf 1922 ontwikkeld, maar eerst
in 1927 verschenen; Rudolf Kochs Kabel van 1928, en de experimenten van Herbert Bayer
en Max Burchartz uit dezelfde periode.
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tijd zeer onwaarschijnlijk is - zo hadden zij deze toch niet als model nodig gehad en
ook niet aanvaard1.
Want - en dit geeft de doorslag - de Duitsers zochten juist naar een logisch en
eenvoudig constructiebeginsel, niet naar de klassieke en dus onregelmatige proporties
die Johnstons uitgangspunt vormden en die hij eerst achteraf meer of min
construeerbaar maakte. De gehele ontwikkeling van de continentale kunst, en dus
ook van de typografie, bracht het toepassen van de eenvoudigste geometrische figuren
mee. Zowel Erbar Grotesk als Futura ademen dan ook een geheel andere geest dan
de Undergroundletter; dienovereenkomstig werd de op deze gebaseerde Gill Sans
Serif programmatisch tegenover de Duitse schreeflozen gesteld. Ook op deze grond
moet men de veronderstelling van de hand wijzen alsof Duitse ontwerpers door de
Undergroundletter op de gedachte van hun schreeflozen van omstreeks 1928 gebracht
zouden zijn.
Wel kan men zeggen dat Koch met de Kabel terugkeerde naar de beginselen van
Johnston, doch deze uitgevoerd naar zijn onmiskenbaar eigen canon. In dit geval
mag men veronderstellen dat de schrijver Koch door de schrijver Johnston er toe is
gebracht op de Futura te reageren, hetgeen hij zonder dit illustere voorbeeld wellicht
niet gewild zou hebben.
Zo blijft alleen Gills schreefloze voor de Monotype over als rechtstreeks en ook
openlijk erkend derivaat van de Undergroundletter. Johnston zelf had noch de ambitie,
noch de behoefte, noch de geschiktheid om zijn basismodel uit te werken, te pousseren
en te exploiteren buiten zijn opdrachten voor de Underground, die nog de schetsen
voor een smalle (1921) en een vette (1930) variant omvatten. De drukletter welke
de Underground voor eigen gebruik bij de lettergieterij Shanks naar Johnstons
tekeningen liet graveren, kwam, voorzover mij bekend, geheel buiten de auteur om
tot stand. Naar aanleiding van een brief waarin Gill nog eens erkent wat zijn
schreefloze aan die van zijn leermeester verschuldigd is2, noteert Johnston: ‘E.J.
merely drew

1

2

Zie Denis Megaw, l.c.: ‘German designers were already at work on their solutions before
the German delegation of 1924 enthused over Johnston's sans’. Door Megaw wordt verwezen
naar een studie van Günter Beisert, Jakob Erbar und die Grotesk; Frankfurt a.M., Ludwig &
Mayer, 1936.
Deze laatste publicatie heb ik nog niet kunnen raadplegen. Dr. A. Bock, directeur van de
lettergieterij Ludwig & Mayer te Frankfurt a.M., die de letters van Erbar produceerde, kon
mij wegens vernietiging van zijn archief geen nadere inlichtingen verstrekken, maar bevestigde
Erbars onbekendheid met Johnstons schreefloze. Dr. Eberhard Hoelscher, deelnemer aan de
excursie welke de Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker in oktober 1925 naar Londen hield,
en welke waarschijnlijk door Megaw bedoeld is, deelde mij mede dat zijn gezelschap zich
met andere vraagstukken had beziggehouden, niet met Johnstons letter, en na terugkeer ook
geen vraag naar een soortgelijk type had gecreëerd.
Priscilla Johnston, p. 204. Zie ook Robert Harling, The type designs of Eric Gill, in Alphabet
and Image, 6, jan. 1946. De daar geuite mening dat ‘Gill was at pains to dispel the general
and usually ill-informed belief that he had adapted Johnston's sans-serif’ gaat te ver. Maar
Gill betuigt in zijn autobiografie (p. 219) met de term ‘more or less derived from the type...
by E.J.’ inderdaad zijn afhankelijkheid heel wat minder positief dan in zijn brief aan Johnston.
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attention to classical proportions of Rom. caps. Gill (or anyone) could not avoid
similarity’. De opmerking houdt een ‘understatement’ in, voorzover Johnston meer
deed dan alleen de aandacht vestigen op de klassieke proporties; zij is juist voorzover
zij aangeeft dat iedere klassiek geproportionneerde schreefloze op de zijne moet
lijken.

Johnstons invloed op andere drukletterontwerpen
Overzien wij tenslotte het gehele terrein van de boekletters en vragen wij waar de
directe invloed van Johnston nawijsbaar is, dan vinden wij geen steun voor de
aanspraak dat practisch alle belangrijke boekletters van deze eeuw ondenkbaar zijn
zonder Johnstons arbeid - tenzij men a priori alleen die typen belangrijk noemt welke
op Renaissancemodellen zijn gebaseerd, en dan verklaart dat voornamelijk Johnston
de ogen daarvoor heeft geopend; hetgeen absurd is, maar wel eens wordt
geïmpliceerd1.
Zien wij af van Art Nouveau-letters als die van Grasset, Auriol en Eckmann, en
van pretentieloze gebruiksletters als Bentons Century-familie en de diverse soorten
Romaans en geregulariseerde Caslon, dan rekenen wij tot de invloedrijkste boekletters
van de eerste jaren der eeuw de Doves-letter van Walker en Sanderson, Goodhue's
Cheltenham, Clelands Della Robbia en de Genzsch Antiqua van Fr. Bauer, gesneden
op instigatie van Waldemar Zachrisson; alle geproduceerd buiten Johnston om. Van
de typen die verschenen na Johnstons hoofdwerk zijn noch de Tiemann Mediaeval
(ontwikkeld uit de letter voor de Janus Presse van 1906) noch de Ehmcke Antiqua
aan de Engelsman tribuutplichtig; Goudy's Kennerley van 1911 evenmin. Volgt: De
Roos' Hollandse Mediaeval.
De Roos heeft Johnstons handboek gekend toen hij aan deze letter begon. Hij heeft
er zijn inzicht mee verdiept in de witverdeling, de schreefvorming en de algemene
proporties van de romein, welke hij al uit een grondige studie van oude en nieuwe
lettertypen kende. De sterke welving van de schreven en in de hechting van rondingen
aan rechte stokken, welke De Roos' mediaevals kenmerkt, gaat terug op Johnstons
constructiemethode, maar is door De Roos geaccentueerd. Wat deze zich echter ten
doel stelde - een doorwerking van de klassieke lettervorm (in een Jenson-versie als
die van de Doves Press) volgens een eigen, dus Nederlands en modern beginsel - dat
kon hij niet van

1

B.v. in de door Priscilla Johnston op p. 185 geciteerde, lapidaire uitspraak van Stanley
Morison: ‘the school of calligraphers practising the teaching of Johnston and Gill which has
arisen since the year 1905 has in its hands the whole of German type-design, with the
exception of the cruder kinds of advertising letter’.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

84
Johnston leren, omdat deze noch zich op drukletters richtte, noch op een vormgevoel
van zijn eigen tijd. Hoe weinig Johnston eigenlijk tot het ontstaan van een hedendaagse
drukletter wenste bij te dragen, blijkt uit de reeds geschetste wordingsgeschiedenis
van de Imprint-letter.
In hetzelfde jaar als de Imprint, in 1913, verscheen Bentons Cloister, de eerste
Jenson-revival die niet door William Morris was beïnvloed; in 1915 de kapitalen van
de Centaur, welke Bruce Rogers op basis van Jenson voor het Metropolitan Museum
tekende, en in dat jaar ook de Goudy Old Style; in 1919 de Garamond (naar de
Caractères de l'Université van Jannon) door Benton en Cleland, direct gevolgd door
die van Goudy voor de Lanston Monotype Corp. In geen van deze invloedrijke letters
heeft Johnston direct of indirect de hand gehad.
Men zou dit nog eerder kunnen veronderstellen van enige letters welke in de jaren
twintig ontstonden, omdat toen, door het zeer gegroeide prestige van Johnston in
Engeland en door de snel toenemende typofilie aldaar1, de omstandigheden voor een
rechtstreekse beïnvloeding van jongere ontwerpers door zijn modellen bijzonder
gunstig waren. Laten wij de revivals van historische typen en De Roos' Erasmus
verder buiten beschouwing, omdat deze toen niet méér Johnstons signatuur droegen
dan hun voorgangers, dan zijn het Jan van Krimpen en Emil Rudolf Weiss die het
meest in hun vorming aan Johnston te danken hebben en in die tijd ieder een
belangrijke nieuwe letter produceren.
Weiss had al een eervolle carrière achter de rug - de eerste door hem getekende
boekversieringen dateren van 1897, de Weiss Fraktur is van 1908 - toen in 1926 na
lange voorbereidingen, vertraagd door de oorlog, zijn Weiss Antiqua verscheen.
Intussen had hij bij Anna Simons les genomen in letterschrijven en zo Johnston
verwerkt. Aan deze is de topzware constructie van de Weiss Antiqua stellig niet
ontleend, al vertoont ook een alfabet ‘in Engelse stijl’ van Anna Simons aanzetten
daartoe2. Wel is de strakheid van de letter on-Duits en eerder Engels; de cursief heeft
een calligrafische kwaliteit welke inderdaad op Johnston wijst.
Jan van Krimpen leerde zichzelf calligrafie met behulp van Johnstons handboeken.
Wat hij als beroepscalligraaf aan handschriften op perkament produceerde is goed,
maar geenszins uitmuntend; eerst later,

1

2

De Undergroundletter en de vele naoorlogse herdenkingsoorkonden en -tafels van Johnston
en zijn school deden veel van zich spreken. In het begin der jaren twintig verschijnt Updikes
Printing Types en treden Stanley Morison, Oliver Simon (o.a. met The Fleuron), Francis
Meynell (The Nonesuch Press), Newdigate e.a. - allen bewonderaars van Johnston - naar
voren.
Hoffmanns Schriftatlas, 1930, p. 17. Deze hoge zwaartepunten zijn een kenmerk van de
Fraktur. De Koch Antiqua uit 1922 is er een sterk sprekend voorbeeld van.
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toen hij zich van dit gebied had teruggetrokken, toonde hij zich in zijn cursieve
lettertypen en in zijn persoonlijke handschrift een van de grootste virtuozen van de
‘Italiaanse hand’. Zijn Lutetia Cursief is veel verschuldigd aan Morisons Blado, maar
niet aan Johnstons cursieven, zoals een vergelijking met de Cranach-cursief bewijst.
De Lutetia Romein is geen geschreven type, maar vertoont de ductus van een
inscriptieletter zoals Gill die in Johnstons leerboek had ontwikkeld.
Het is dan ook bij Gill dat wij terechtkomen in onze speurtocht naar de oorsprong
van de nieuwe geest in een aantal streng gevormde typen uit het eerste kwart dezer
eeuw. Nu gaat het wel te ver de verdiensten van Gill over te boeken op zijn
leermeester Johnston. Het vele dat de leerling verschuldigd was, is door hem ook
gaarne erkend. Maar Gill was in vele opzichten ook een gelijkwaardig collega van
Johnston wegens zijn oorspronkelijke geest en krachtige persoonlijkheid; hij heeft
zelf weer tot de vorming van zijn leermeester bijgedragen. Men mag het stellig ook
niet voorstellen alsof Gill alleen door Johnston tot zijn niveau als scheppend
letterbeeldhouwer is kunnen geraken. Daarvoor is Gill te vroeg met een uitgesproken
eigen stijl opgetreden. Deze eigenheid en specifieke bekwaamheid heeft Johnston
juist zelf erkend doordat hij aan Gill de bewerking van de delen over inscriptieletters
in zijn leerboek en zijn platenmap overliet.
Ook Priscilla Johnstons biografie maakt eens te meer duidelijk hoe Gill reeds
vroeg als een zelfstandige en onmisbare gesprekspartner voor haar vader fungeerde.
Hun verhouding is er een geweest van nauwe geestelijke verbondenheid, welke
voortduurde totdat Gills religieuze overtuigingen (en - zo mogen wij aannemen zijn levensstijl) tot een zekere distanciëring van de ascetische en trouw-Anglicaanse
Johnston hebben geleid. Over deze latere relatie handelt het boek van Priscilla
Johnston niet uitvoerig. Desgevraagd deelde zij mij mede, dat er vrijwel geen
schriftelijke gegevens zijn over de verhouding na Gills doop in 1913. Het lag niet in
Johnstons aard om moeite te doen voor het aanhouden van een vriendschap en Gill
ging geheel op in de geestelijke ervaringen welke zich nu voor hem openden. Zij
dreven geleidelijk uiteen, zonder onenigheid of verbittering. Een reeks uitwendige
oorzaken bemoeilijkten het persoonlijk contact bovendien.
Gills inscriptieletter bezat eenvoud, logica en de onpersoonlijkheid (op enkele
details na) van de kapitalen der Trajanus-zuil, die zijn uitgangspunt vormden. Zij
werd niet alleen door hem en andere Engelse lettertekenaars veel gebruikt voor
opschriften, maar bood ook een voortreffelijk model aan allen die, voor welk doel
ook, een sober, algemeen aanvaardbaar, ‘normaal’ type zochten. Gill ontwikkelde
haar zelf tot een drukletter in zijn Perpetua voor de Monotype (in 1925 begonnen,
doch eerst in 1930, na de Gill Sans Serif gereedgekomen). In verscheidene andere
drukletters is haar invloed te bespeuren, ook in Duitse
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letters als de mediaeval van Heinrich Jost (1927) en de Orpheus van Tiemann (1928);
de toch altijd meer calligrafische interpretatie van Anna Simons is daarin niet gevolgd.
In deze inscriptieletter van Gill (platenmap MS and Inscr. Letters nrs. 13, 14, 16) en
in het pousseren van de Trajanuskapitalen als het oermodel, ligt de wezenlijke invloed
vervat van Johnstons beide instructieboeken op de ontwikkeling van de lettervormen
dezer eeuw. Al mag de eer daarvoor zeker ook toekomen aan Johnston, die in alle
principiële kwesties de beslissende stem had, toch moet anderzijds worden vastgesteld
dat deze modellen voor Johnston niet meer waren dan in hun soort uitstekend
bruikbare mogelijkheden, welke hij echter zelf nooit ongewijzigd gebruikte omdat
ze hem te stijf waren; voor Gill waren zij de belichaming van zijn hoogste ideaal en
boden zij vrijwel alles wat hij in de loop van zijn leven nodig had. Het ligt dus voor
de hand om de verdienste van dit onderdeel der samenwerking tussen Johnston en
Gill overwegend op het credit van de laatste te stellen.
De kapitalen van de Trajanus-zuil worden nu in ieder handboek aanvaard als het
alpha en omega van de letterkunst. Vóór het hoofdwerk van Johnston en Gill uit
1906 kwamen zij echter in geen handboek voor, noch in de palaeografische werken
van Taylor en Thompson, noch in de populaire gidsen van Strange of Day1. De
laatstgenoemde publicaties bevatten een groot aantal voorbeelden waaronder naast
goede ook veel slechte; overigens zonder goede teken- of schrijfinstructie, want
iedere lezer werd verondersteld met enige handigheid en fantasie de voorbeelden te
kunnen toepassen. Zij gaven noch een stevig fundament noch duidden zij met
overtuiging een bepaalde koers aan.
Eerst wanneer men ‘Writing and Illuminating and Lettering’ vergelijkt met deze
oudere handboeken, wordt het in volle omvang duidelijk hoe oorspronkelijk het was
in vorm en inhoud, hoe enthousiasmerend en richtinggevend het geweest moet zijn
voor hen die de goede romeinse letterconstructies slechts in reproducties naar Serlio
en Tagliente meer of min als historische curiositeit tussen vele andere hadden leren
kennen. Het is een openbaring geweest van veel grotere draagwijdte dan die van de
‘ontdekking’ van Vicentino's verhandelingen in onze tijd. Terecht schreef Lethaby
in zijn voorwoord: ‘There is here no collection of all sorts of lettering, some sensible
and many eccentric, for us to choose from, but we are shown the essentials of form

1

Intussen mag niet worden vergeten dat de Trajanusinscriptie algemeen wordt gereproduceerd
naar het afgietsel in het Victoria and Albert Museum, dat in 1864 gemaakt werd naar een
metalen reproductie, welke Napoleon III had doen vervaardigen. De onbetrouwbaarheid van
dit geretoucheerde afgietsel is beschreven en afgebeeld door (Father) Edward M. Catich,
The Trajan Inscription in Rome. Davenport, Iowa, Catfish Press, St. Ambrose College, 1961.
Preface by William A. Dwiggins.
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and spacing...’. Deze overtuigde keuze en grondige aanpak waren in die tijd van
vitaal belang; het boek kwam op tijd en verrichtte zijn functie goed. De
onvermijdelijke nadelen van deze eenzijdigheid hebben zich na enige tijd in Engeland
óók doen gevoelen; daarover straks nog een opmerking.
Groot en heilzaam als de invloed van Johnstons en Gills publicatie ook geweest moge
zijn, toch is het onjuist in een discussie over de betekenis ervan de arbeid van Rudolf
von Larisch niet te betrekken. Priscilla Johnston (p. 96) noemt hem tenminste nog
wel, zij het met een onjuiste verklaring: ‘Although on the Continent Rudolf von
Larisch and Rudolf Koch both subsequently appear to have started independent
schools of calligraphy, almost all such classes in England and many abroad are taught
by Johnston's students or their students’.
Larisch (1856-1934, dus 16 jaar ouder dan zijn Engelse collega) werd namelijk
in 1902, in hetzelfde jaar als Johnston aan het Royal College of Art, aan de K.u.K.
Kunstgewerbeschule te Wenen benoemd; zijn eerste boek, Über Zierschriften im
Dienste der Kunst, is van 1899 en zijn bekende Unterricht in ornamentaler Schrift
verscheen een jaar eerder dan het hoofdwerk van de Engelsen. Rudolf Koch
(1876-1934) is inderdaad veel later begonnen: 1908 als leraar lettertekenen aan de
Offenbacher kunstnijverheidsschool; 1921 als leider van de ‘Werkstatt’.
Larisch' doeleinden waren dezelfde: eerherstel voor de letter- en schrijfkunst, maar
zijn beginselen waren tegengesteld aan die van Johnston. Waar deze de traditie
vereerde en er blindelings op vertrouwde dat de juiste techniek ook de juiste, geldige
vorm zou voortbrengen, daar begon Larisch bij het uiteindelijk effect; hij fantaseerde
vormen en zocht de techniek die hem in staat zou stellen ze te maken.
Johnstons leerboek is ook thans nog een onmisbare handleiding in ‘penmanship’.
Larisch' leerboek is een historische curiositeit geworden, omdat hij en zijn
medewerkers met de strijdbaarheid en verbeeldingskracht van de jonge
nijverheidskunstenaars van omstreeks 1900 zeer bewust vormen van hun eigen tijd
wilden scheppen; dat wilde dus zeggen: hoofdzakelijk van de Jugendstil. Maar hij
heeft daarmee nieuwe wegen geopend en vooral de geesten vrijgemaakt. Zijn school
heeft meer lelijke dan mooie letters voortgebracht, maar de veelzijdigheid van vorm
en techniek die de Duitse letterkunst van deze eeuw kenmerkt, is zeker voor een niet
gering deel te danken aan dit Oostenrijkse propagandacentrum. Vertegenwoordigde
in Duitsland de school van Johnston en Gill de gebondenheid, die van Larisch bleef
de mogelijkheden voor ogen stellen van de vrijheid.
Rudolf Koch heeft vele malen zijn erkentelijkheid jegens Larisch als leermeester
uitgesproken, al had hij van deze niet werkelijk les ge-
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had en al overtrof hij hem gemakkelijk in alle aspecten van de letterkunst. Het is ook
zeer wel begrijpelijk dat verscheidene letters van Koch zo gretig door de Engelse
typografen werden binnengehaald: zij vormden een correctief op de eenvormigheid
en onpersoonlijkheid van de Trajanus-derivaten die bij hen zo oppermachtig heersten.
De Engelse aanspraken op de verdienste van Johnston voor alles wat in het
bijzonder Duitsland voor 1914 aan goede letters heeft voortgebracht zijn dus
ongegrond; nog minder gelden zij voor de periode na 1918, toen de invloed van
Ehmcke, Koch en Schneidler als leraren tot volle ontplooiing kwam, het Bauhaus
zijn invloed ging doen gelden en daarnaast zulke uiteenlopende talenten als Weiss
en Bernhard nieuwe ideeën uitwerkten. Het is dus ook onjuist om, zoals S.L. Hartz
heeft gedaan in Penrose Annual 1960, een jeugdwerk van Jan van Krimpen uit 1914,
dat zuiver Duits van vorm is, tot Johnston te herleiden omdat deze overal, en zeker
ook in Duitsland (altijd weer volgens een reisrapport van Bernard Newdigate over
de Bugra-Messe van 1914) een beslissende invloed gehad zou hebben1.
Wat Johnston heeft gedaan voor Engeland en Duitsland - de terreinen van zijn
grootste invloed - is het verbreiden van een vurig geloof in de schrijfkunst als een
der nobelste kunstambachten omdat zij staat in dienst van het woord, vooral van Het
Woord; voorts het geven van onverbeterlijk onderricht in de verloren gegane techniek
van dit handwerk. Zijn voorbeeld en lering kwamen als manna voor hen die,
geïnspireerd door de kunstnijverheidsbeweging, tegenover de toenemende
overspanning van de kunst een behoefte gevoelden aan zelfwerkzaamheid in
eenvoudige creatieve bezigheden. Veel meer dan pottenbakkerij of metaalbewerking
bood de schrijfkunst de mogelijkheid daarvoor, omdat zij in het verlengde ligt van
een der normale expressiemedia van ieder ontwikkeld mens, en ook onafscheidelijk
is van intellectuele arbeid welke dit mensentype gaarne met beeldende creativiteit
verenigt. Bovendien is schrijfkunst aantrekkelijk omdat zij voor een groot deel zuivere
vormbeoefening is: schoonschrijven geeft, in verhouding tot andere gebonden kunsten,
met minder technische en kunstzinnige vakscholing een groter rendement aan direct
genietbaar creatief resultaat.
Johnstons arbeid - evenals die van Larisch in het vooroorlogse Oostenrijk en die
van de (meer dan Anna Simons aan de Duitse geest congeniale) Koch in Duitsland
na 1918 - droeg een openbaringskarakter; de inwerking daarvan kunnen wij niet meer
in volle omvang navoelen nu de letterkunst gevestigd is en zo vele andere activiteiten
de behoefte aan scheppende zelfwerkzaamheid kunnen bevredigen. Die kwaliteit
kon alleen iemand er aan geven die, met de zeldzame combi-

1

Het bewuste stuk herinnert in niets aan Johnston, maar wel aan Wieynk, Tiemann, Belwe,
Weise, Riedinger.
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natie van alle nodige talenten, een ‘single-tracked mind’ en absolute overgave, grote
energieën op dit ene punt kon richten.
De vormen van de letter in deze eeuw danken dus minder aan Johnston dan men
wel aanneemt; dat wij er zo vele goede bezitten zijn wij wel voor een deel
verschuldigd aan het hoge ideaal dat hij stelde, de bezieling die hij wist mee te geven
en de technieken die hij aanwees.

Addendum
Nadat bovenstaand artikel reeds was gezet, verscheen de uitvoerige studie van
Wolfgang Kehr, Eric Gill als Schriftkünstler. Zur Geschichte der englischen
Typographie zwischen den beiden Weltkriegen. Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel, Frankfurter Ausgabe, Nr. 77a, 28 September 1961, p. 1543 e.v. Deze
bevat zoveel gegevens, illustraties en litteratuuropgaven, dat zij voor de studie van
Johnston en diens invloed op (en verhouding met) Eric Gill onontbeerlijk is. Kehrs
bevindingen bevestigen mijn stelling dat de invloed van Johnston op hedendaagse
lettervormen een indirecte is, via Gill; dat laatstgenoemde reeds vroeg de modellen
en de impulsen heeft gegeven, welke de basis vormen voor die typografische, inschriften opschriftalfabetten die voor een belangrijk deel de vernieuwing van het letterbeeld
in onze eeuw uitmaken en die vaak rechtstreeks tot Johnston herleid worden. ‘Mir
scheint viel eher, dass Gill sich bereits vor 1910 auch theoretisch aus der Abhängigkeit
von Johnston löste. Als Steinmetz suchte er bewusst neue Wege und gleicht diese
Lettern, die formal der Antiqua-Minuskelschrift des englischen Kalligraphen Johnston
verpflichtet bleiben, in Ausgeglichenheit und Gleichförmigkeit der Linienführung
mehr und mehr der Drucktype an. Nur so lässt sich meines Erachtens erklären, dass
er schon in den Jahren 1903 und 1907 Schriften gestaltete, die unverkennbar
Drucktypencharakter besitzen’. (Kehr, l.c., p. 1571).
Erics broer, Evan R. Gill, vestigde er mijn aandacht op dat Eric in 1906 in Rome
vertoefde; deze zal daar direct aan de Trajanuszuil en andere inscripties de sterke
Romeinse oriëntering zo niet opgedaan, dan toch bevestigd hebben, welke hem
aanstonds van Johnston onderscheidde. Of dit bezoek, in hetzelfde jaar waarin
Johnstons handboek verscheen, tot de opneming van de Trajanus-inscriptie in dit
handboek heeft geleid, is niet duidelijk. Wij moeten aannemen dat het afgietsel uit
het V. & A. Museum reeds eerder voor Johnston en Gill als voorbeeldig model gold.
Voorts deelde Evan Gill mij mede, dat Eric wel degelijk Johnston heeft geholpen
bij het tekenen van de Undergroundletter. Uit dit feit
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valt nog niets af te leiden omtrent het aandeel dat Gill in de bepaling van de vormen
heeft gehad. Een samenwerking op voet van gelijkheid is nooit door iets of iemand
gesuggereerd. Het is waarschijnlijk dat Gill zijn leermeester voor een deel het
routinewerk uit handen heeft genomen... en daarbij natuurlijk als gesprekspartner
heeft gefungeerd. Voor verdergaande conclusies zijn vooralsnog geen argumenten
voorhanden.

Summary
The author, starting out from Miss Priscilla Johnston's biography of her father, traces
the development of Edward Johnston as a scribe and tries to ascertain the nature and
scope of his influence on lettering and type design. His arguments tend to prove that
the direct influence on contemporary forms has been small and that most of what
has been said to derive from Johnston's lettering or types is in fact either due to Eric
Gill's lettering (which, from the beginning, strove towards the pure, disciplined,
modernized Trajan alphabet, ultimately summarized in the Perpetua type) or to
independent research and creation. On the other hand the reasons are given why (next
to Rudolf von Larisch) Johnston was such an inspiring teacher, to whom indeed the
art and craft of lettering and calligraphy to a great extent owe their revival in our
century.
maart 1962
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E. Hulshoff Pol
Een Leids bibliothecaris: Abraham Gronovius*
In 1741 werd te Leiden een bibliothecaris benoemd, die niet tevens hoogleraar was,
zoals al zijn voorgangers na de allereerste tijd wel waren geweest. Over deze
bibliothecaris-van-beroep, Abraham Gronovius, die eens door Jacob Geel in een
brief aan Holtrop één (de werkzaamste) mijner voorgangers is genoemd1, wil ik U
wat vertellen, maar eerst wil ik U de situatie schetsen die hij aantrof en laten zien,
hoe die was ontstaan.
Dit verhaal is niet zozeer gebaseerd op de beschrijving van de geschiedenis der
bibliotheek door Siegenbeek, Schotel en Molhuysen2, als wel rechtstreeks uit de
bronnen geput; behalve uit het archief der bibliotheek zelf, uit dat van Curatoren3.
Immers, terwijl bijv. Utrecht en Amsterdam in wezen stadsbibliotheken waren,
waarover de vroedschap het te zeggen had, en Groningen een aangelegenheid van
de Senaat lijkt te zijn, stond de Bibliotheek van 's Lands Universiteit te Leiden
rechtstreeks onder het college van Curatoren en Burgemeesteren.
Wie terugziet op de decennia die aan 1741 voorafgingen, ziet twee

*
1
2

3

Tekst van de voordracht, in verkorte vorm gehouden voor de Sectie wetenschappelijke
bibliotheken van het Bibliotheekcongres te Sittard, 30 mei 1961.
2.11.1851, 's-Gravenhage, Kon. Bibl., 128 F 21.
M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool van hare oprigting in den jare
1575, tot het jaar 1825, II (Leiden 1832), 1-63; G.D.J. Schotel, De bibliotheek der
Hoogeschool te Leyden. Leyden 1866; P.C. Molhuysen, Geschiedenis der
Universiteits-Bibliotheek te Leiden. Leiden 1905, geciteerd als Molh.
Als depot bewaard in de Leidse Universiteitsbibliotheek, zie H. Hardenberg, Het Archief
van Curatoren der Leidsche Universiteit, 1e gedeelte (1574-1815), Zaltbommel 1935. Ten
dele uitgegeven in: Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitg. door P.C.
Molhuysen, 7 dln. 's-Gravenhage 1913-1924 (R.G.P. 20, 29, 38, 45, 48, 53, 56), geciteerd
als Br. Wat hierin niet gedrukt is, wordt geciteerd als Res. Cur. met de datum (Resoluties
van Curatoren 1574-1811 = inventaris van Hardenberg Nr. 18-36); of indien het bijlagen
betreft als Doc. Res. Cur. met de datum (Hardenberg 38-83).
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belangrijke jaartallen in de geschiedenis van onze instelling: 1653 en 1690.
Het jaar 1653 had het einde van de oude, eigenlijk middeleeuwse vorm gebracht,
van het vertrek met lessenaars, of plutei, waaraan men staande de folianten kon
raadplegen, die met koperen kettingen aan een stang vastzaten. U kent waarschijnlijk
de mooie prent van Woudanus van 1610, die deze toestand uitbeeldt1.
Deze zaal, daar mag ik ook nog wel even aan herinneren, lag op de bovenverdieping
van de kerk van het Begijnhof. Als men in Leiden het straatje rechts van de
Bibliotheek - het heet nog steeds Begijnhof - ingaat, ziet men rechts niet-mooie en
niet-oude huisjes, links het z.g. oude gebouw van de Bibliotheek, eens het middelpunt
van het Begijnhof. Men ziet er nog de steunberen, aan het einde de ronding van het
koor. De bibliotheekzaal nam overigens slechts een deel van de bovenverdieping
van die Begijnhofkerk in, want aan de kant van het koor was de Anatomie gevestigd.
Onder de Bibliotheek was de schermschool en de Nederduitsche Mathematique, later
ook de Engelse kerk.
In 1653 dus had in Leiden de overgang van de oude vorm naar de nieuwe plaats,
naar de zaalbibliotheek, het toen gebruikelijke type - al moet de uiterlijke pracht wel
heel wat minder geweest zijn dan in de beroemde barokbibliotheken van die tijd. De
plutei werden opgeruimd, de kettingen van de boeken genomen en voor oud koper
verkocht. Rondom werden open kasten getimmerd, de gesloten kasten werden geopend
en de gedrukte boeken (dat waren die in de kleinere formaten) bij de andere geplaatst;
alleen de handschriften bleven in de gesloten kasten2). Een hek liep langs de kasten,
zodat de Bibliotheek er dus ongeveer zo moet hebben uitgezien als nu nog de
Bibliotheca Thysiana. Alleen heeft deze een in het midden uitkomend trapgat, terwijl
de Universiteitsbibliotheek een deur als toegang had en de trap, waarschijnlijk een
wenteltrap in het torentje van de Begijnhofkerk, daarbuiten liep.
De nieuwe orde, zo heette het, had consequenties op verschillende gebieden, zoals
catalogus, toegankelijkheid, personeel. Tot nu toe was er in de plutei een systematische
opstelling der boeken geweest; de catalogus gaf aan, wat in iedere pluteus stond, en
was dus tegelijk systematische en standcatalogus. Bovendien waren aan iedere pluteus
lijsten van wat er in stond bevestigd. Zo wees alles zich vanzelf. Van uitlening van
die geketende boeken kon natuurlijk geen sprake zijn. Aanvankelijk konden
professoren ieder een sleutel krijgen en dus vrij in- en uitgaan, maar al heel spoedig
bleek dat hiervan misbruik was gemaakt. Het slot werd veranderd en de professor,
die de bibliotheek wilde

Gereproduceerd Molh. 14; ook is sinds korte tijd weer een briefkaart met reproductie van
deze prent in de Bibliotheek verkrijgbaar.
2) Br. III 79, 87, 91.
1
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bezoeken, kon de sleutel bij de bibliothecaris halen. Hieraan werd nu, in 1653, ook
een einde gemaakt; buiten de uren van de algemene openstelling mocht men slechts
met toestemming van de bibliothecaris en in tegenwoordigheid van de custos
binnengaan en de sleutel mocht niet meer uitgeleend worden. De openstelling voor
het publiek bleef twee middagen in de week van 2 tot 4 uur, en daar er nu een hek
voor de kasten was, waarbinnen het publiek niet mocht komen, laat staan er over
heen springen, zoals in het reglement van 1655 uitdrukkelijk staat1), moest de custos
aan de andere kant van het hek de boeken uit de kasten halen en weer terugzetten.
Een gevolg van de nieuwe opstelling was ook dat er weer een nieuwe catalogus
gemaakt moest worden, die in 1674 klaar kwam, nu natuurlijk ook niet meer naar
de plutei ingedeeld. Wel behield men de indeling naar vakken: theologi, juridici,
medici, historici, literatores, philosophi en mathematici. Hierin werden eerst alle
folianten alphabetisch vermeld, daarna telkens de kleinere formaten die uit de gesloten
kasten gekomen waren. Een nummer aan het eind van de titel gaf de plaats in de
rubriek aan en dit nummer stond op de rug der boeken.
De wijziging had ook invloed op de personeelsvoorziening, om een zeer weids
woord te gebruiken. Al ging men nog niet tot aanstelling van meer personeel over het bleef nog bij één custos - men kon iemand van een iets hoger gehalte, een
boekhandelaar, die zoals hij zelf schreef de boeken van elke faculteit kon distingueren
en op hun plaats zetten, best gebruiken. Zoals gezegd droegen de boeken alleen een
nummer op de rug, zodat wanneer een boek met een bepaald nummer teruggezet
moest worden, de custos begrijpen moest of het tussen de theologische of medische
boeken thuis hoorde. Het tweede punt waarom boekverkoper Wolter de Haes zichzelf
in zijn sollicitatiebrief bekwaam achtte voor de functie, was kennis der vreemde
talen2. Zo werd hij op 5 maart 1654 aangesteld, op een tractement van f. 150. - in het
jaar, terwijl de vorige bediende naar huis werd gestuurd met nog een kwart jaar
salaris3. Sindsdien is het een vast gebruik te Leiden geweest dat een boekhandelaar
custos was.
Wat ook ten laste van de custos kwam, was het schoonhouden van de Bibliotheek.
Toen de ene schoonmaakster te oud en zwak werd, stelde men niet de solliciterende
andere aan, maar vond goed, die dienst ook aan Wolter de Haes aan te bevelen, die
het werck door ijmandt van sijn huysgesin voor redelicke belooninge sal mogen laten
doen4. Enige keren moest hij requestreren om te verzoeken dat zijn traktement dan
ook ver-

1) Nemo septa ingreditor, multo minus transilito. Br. III 35*.
2 Res. Cur. 9-2-1654.
3 Zowel het request van deze man, Pieter de Vogel, om tweede dienaar te mogen zijn (Res.
Cur. 8-6-1654), als het verzoek om een klein onderhoud voor hem en zijn huisgezin (Res.
Cur. 17-8-1654) werden afgeslagen.
4 Res. Cur. 30-11-1655.
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hoogd zou worden met het bedrag dat de schoonmaakster vroeger kreeg, maar eerst
na drie jaar is hij daarin geslaagd1. Later lees ik in de archieven nooit meer iets over
het punt schoonmaken, en neem dus aan, dat het bij deze regeling gebleven is.
Toen de boeken op de nieuwe orde stonden, vond men dat er nog plaats was, zodat
de Bibliotheek allenxkens wel wat kon vermeerderen. Bepaald werd, dat de
bibliothecaris jaarlijks voor f. 300.- boeken mocht kopen, mits daer van telckens
alvooren kennisse doende aen den heeren van dese vergaderinge (nl. van Curatoren
en Burgemeesteren) ten eynde de selve mogen oordeelen off de selve te koopen
boucken voor de Bibliotheque ook noodich of dienstich sullen sijn2. Dit was een zeer
hinderlijke bepaling, waar vanzelfsprekend conflicten over gerezen zijn. Enige keren
lezen we dat voor dit keer nog betaald zal worden wat de Bibliothecaris gekocht had,
maar dat hij verder niet dan met voorkennis mocht kopen3. Bovendien moest weldra
grote zuinigheid wegens de slechte tijden betracht worden. Van het zo nuttige principe
van een vast budget is toen dan ook nog niets gekomen; pas in de achttiende eeuw
duikt het weer op.
Het tweede keerpunt dat ik bedoelde, is 1690, de aankoop der Bibliotheca Vossiana.
Over alle strubbelingen die daarmee gepaard gingen, wil ik hier niets vermelden4 en
ook slechts terloops het grote belang van die aankoop aanstippen, waardoor onze
handschriftencollectie internationaal niveau kreeg en nog steeds heeft - zo behoort
zij tot de negen bibliotheken ter wereld die meer dan 100 handschriften alleen al uit
de 9de eeuw hebben5. Ik wil nu alleen de gevolgen van die aanwas voor de dienst
bespreken. Om te beginnen, de zaal was nu te klein. Men timmerde toen in het midden
over de hele lengte een grote dubbele kast. In deze kast werden alle gedrukte werken
geplaatst en aan weerszijden liep weer een hek. Het hek aan de raamzijden kwam te
vervallen, de open kasten tussen de ramen kregen nu ook deuren van gaas en werden
bestemd voor handschriften en boeken met aantekeningen in handschrift. Er was
overigens ook nog een galerijtje aan de ene korte wand boven de ingang, waar de
handschriften van het legatum Warnerianum, de Oosterse handschriften dus stonden6.
De splitsing van de zaal in twee lange smalle gedeelten had tot gevolg dat men in
16927 overging tot aanstelling van een tweede custos, ook een boekhandelaar, zodat
aan iedere zijde één het publiek kon helpen. Als er extra werk was, zoals bij de komst
van de boeken van
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Res. Cur. 8-2-1657, 8-8-1657 en 8-2-1659.
Br. III 89-90.
bijv. Br. III 272, 313, 328, IV 52.
Molh. 28 vlgg.
B. Bischoff in: Archives., bibliothèques et musées de Belgique, 30 (1959), 225.
Br. IV 191. Afgebeeld in Les Délices de Leide (1712). Zie afb. 1.
Res. Cur. 14-8-1692.
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Vossius, hielpen ook wel studenten, en het is bekend, dat Boerhaave aldus
‘werkstudent’ is geweest1. Verder was er een geleerde Franse refugié die hielp,
Casimir Oudin2, en deze heeft men toen zelfs tot extraordinaris custos aangesteld men zou zeggen de eerste wetenschappelijk ambtenaar. Hij kreeg f. 250. - tegenover
de anderen f. 200. - en wel tot een der gewone custos-plaatsen zou vaceren3. Toen
dan ook in 1704 Johannes Verbessel stierf, werd de vacature niet vervuld. Maar ook
op Oudins dood in 1717 volgde geen benoeming, zodat custos Jan Voorn alleen
overbleef.
In deze tijd zijn we op het grootste dieptepunt van de geschiedenis onzer bibliotheek
aangeland. Weliswaar zag in 1716 een nieuwe catalogus het licht, die nodig geworden
was door de grote aanwas der Vossiana doch niet door regelmatige jaarlijkse
aankopen. De stuwkracht hiertoe was ook niet de bibliothecaris, maar de uitgever
Pieter vander Aa4. Bibliothecaris was sinds 1701 Wolferd Senguerdus, een
niet-philoloog, die eerst alleen maar voor drie jaar benoemd werd, omdat men er
over dacht het bibliothecariaat evenals het secretariaat van de Senaat te laten rouleren
als bijbaantje voor de verschillende hoogleraren5. Dit funeste plan is niet doorgegaan
en in tegenstelling tot Utrecht en Amsterdam in die tijd had Leiden een hooggeleerde
bibliothecaris, maar men kan niet zeggen, dat het daar veel aan had. Op zijn hoogst
kan men zeggen dat hij de bibliotheek getrouwelijk bewaarde en, zoals de bekende
reiziger Von Uffenbach in 1711 ervoer, er krachtens zijn Jurament niemand binnen
liet, tenzij hij er zelf bij was6.
Ik noemde Von Uffenbach, die zich zo vernietigend over de bibliotheken van
Amsterdam en Groningen heeft uitgelaten en ook in Utrecht wel kritiek had. Over
Leiden vertelt hij eigenlijk helemaal niets, behalve die moeilijke toegankelijkheid,
want toen hij eenmaal in de bibliotheek was, had hij het te druk met de Codices
Vossiani
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Br. IV 96, 107.
Br. IV 105.
Br. IV 122, 123-124. Zie N.N.B.W., V, 411-412. In 1697, toen de Staten op bezuiniging
hadden aangedrongen, werd zijn aanwezigheid aldus verdedigd (Memorie bij 20-3-1697, p.
20 in Doc. Res. Cur.): ‘is van groote utiliteit, vermits hij onder de Luiden van kennisse, voor
een seer geleerd Man circa tempora medii aevi (welkers ondersoek, so omtrent de Kerkelijke
als politike saken, onder de geleerdste verstanden, in desen jegenwoordigen tijd, als 't
voornaamste object van Studie werd geconsidereerd) geëstimeerd is, en oversulks tot het
discernement van soodanige Boekken, en fideliteit van manuscripten, in de meer geseide
Bibliotheek, ten grooten getale bevonden, seer necessair en dienstig, als hebbende van desselfs
ervarenheid in dien reguarde, in verscheide Bibliotheken en Academien in Vrankrijk, notable
preuves gegeven.’
Zie ook het rapport van David van Royen, Br. V 117 *. In 1698 (Res. Cur. 23-8-1698) kreeg
hij toestemming handschriften in de bibliotheek te gebruiken, mocht ze echter niet mee naar
huis nemen.
Br. IV 220, 260, 286.
Br. IV 190.
Z.C. van Uffenbach, Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen. Holland und Engelland, III
(Ulm 1754) 399, 419, 426-430, 438, 458-465, 468-471.
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om zich met iets anders te bemoeien. Waren het in de 17de eeuw de handschriften
van Scaliger, vooral de Oosterse, geweest die speciaal in de prijzende beschrijvingen
der reizigers gereleveerd werden, nu waren de codices Vossiani de grote roem
geworden. Over het algemeen vertellen die oudere reisbeschrijvingen ons weinig
interessants over de bibliotheek. Eén critisch geluid slechts weerklinkt, in 1678: de
gebroeders De Bovio vinden dat deze bibliotheek toch eigenlijk noch kwantitatief
noch kwalitatief boven andere staat1. Een halve eeuw later legde Haller al de vinger
op de wonde plek: Der meiste Mangel ist an neuen Büchern, wie ich dann nicht
gesehen, daß zu meiner Zeit etwas angeschafft worden2. En Haller was niet zo maar
een op curiositeiten beluste reiziger, maar een student die enige maanden in Leiden
verblijf gehouden heeft.
Toch waren we in die tijd net over het diepste punt heen. Burman was in 1724
Senguerdus opgevolgd, nadat Curatoren al een paar jaar eerder wel eens van zijn
diensten gebruik hadden gemaakt, o.a. bij de veiling van het Museum Lipsianum in
1722, waar Burman voor f. 3000. - mocht kopen3. Molhuysen vermeldt dit feit en
prijst hem als een goed bibliothecaris. Zijn m.i. grootste verdienste noemt hij echter
niet, namelijk dat hij weer begonnen is met regelmatige aanschaffingen en daarvoor
een vaste jaarlijkse som heeft weten te verkrijgen. In een memorie van augustus 1724
schreef hij dat constaterende het ontbreken
van boeken, die de studenten ende andere personen van studie dagelycx
desidereren, vinde dat niet alleen [niet] tot splendeur van soo een
considerable Bibliotheecq, maar selfs niet tot nuttigheyt ende dagelycx
gebruyck, twelck het voornaemste insigt van publycke Bibliotheequen
behoort te weesen, eenigh boek in lange jaaren herwaarts is aengecogt,
sodanigh dat de boeken, die dagelycx bij de Professoren aen haare
discipulen worden aangepresen, om naa te sien en leesen, daar manqueren;
weshalven hy, Bibliothecaris, ootmoedigh U Ed. Groot Agtb. soude
versoeken, off hy niet soude konnen obtineren een sekere somme by hem
jaarlycx off anders naa U Ed. Groot Agtb. goedvinden te besteden tot
aencoop van diergelijcke nootsakelyke boeken in alle faculteyten, 't zy op
auctie off in winckel, tot de meeste menage, met last van daervan accurate
rekeninge aen U. Ed. Groot Agtb. te doen; sullende hy, Bibliothecaris,
sigh geluckigh agten soo onder sijn bestier soo een kostelyke schat niet
alleen getrouwelyck bewaart, maar oock vermeerdert magh werden4.
Er werden nu doubletten verkocht, iets wat wel meer gebeurd was, maar dan was de
opbrengst steeds naar de kas van de rentmeester der
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G. Brom, Een Italiaansche reisbeschrijving der Nederlanden (1677-1678). Bijdr. Med. Hist.
Gen. 36 (1915), 149.
Haller in Holland. Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland
(1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom (Delft 1958), 44.
Br. IV 332, Molh. 36.
Br. IV 187*-188*.
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Universiteit gevloeid1. Nu mocht de bibliothecaris de opbrengst van f. 108. - voor
de bibliotheek gebruiken met nog f. 200. - erbij2. Prompt gaf hij f. 157. - meer uit,
die hem echter bij de afrekening in februari 17273 alsnog werden toegestaan, benevens
f. 250. - voor het nieuwe jaar. In de begintijd schommelen de bedragen enigszins,
maar van 1733 af werd jaarlijks de som van f. 300. - toegestaan. Gaf de bibliothecaris
meer uit, dan kwam dit ten laste van het volgende jaar, omgekeerd hield hij de
beschikking over wat in kas bleef. Deze toestand is jaren lang zo gebleven.
De verdiensten op bibliotheekgebied van de bekende Burman4 zijn mij nu pas goed
duidelijk geworden zijn. Het is echter Gronovius, die ik in het centrum van dit stukje
bibliotheekgeschiedenis heb willen plaatsen.
Zoals gezegd volgde hij in 1741 professor Burman op, een niet-hoogleraar. De
motivering was, dat de functie van bibliothecaris van die importantie en
werkzaemheidt (was), dat dezelve een naerstigh man kan geoccupeert houden5. Wat
kon Curatoren tot dit inzicht gebracht hebben? Mij dunkt toch, dat zij geen reden
hadden om ontevreden te zijn over zijn voorganger. Eerder kan door Burmans
activiteit de belangstelling gewekt zijn. Ik vermoed echter dat de hoofdoorzaak lag
in het feit dat er in 1741 geen hoogleraren waren die voor een salarisverhoging plus
bijbaantje in aanmerking kwamen; de beide classici Hemsterhuis en Van Oudendorp
waren pas het jaar tevoren in dienst getreden, als opvolgers reeds voor Burman, die
zwaar ziek en Haverkamp, die oud was. Curatoren vreesden nl. kennelijk voor een
terugslag op het aantal studenten, als er geen onderwijs in een zo belangrijk vak als
Latijn gegeven werd. Immers het gold hier een generael departement welkers behulp
nogh beginnende nogh gevorderde studenten in wat faculteit het ook zoude mogen
zijn des begeerende behoorden te missen6. Toen nu Burman in 1741 gestorven was,
moest alleen nog in de vacature van het bibliothecariaat worden voorzien, maar
Hemsterhuis en Van Oudendorp kwamen niet in aanmerking. Men heeft het toen
heel rustig aan gedaan en eerst door de Secretaris van Curatoren Van Royen een
rapport over de bibliotheek en een nieuwe instructie voor de bibliothecaris laten
maken7. Wie moest het ambt nu krijgen? Er woonde te Leiden nog een ambteloos
classicus uit een beroemd philologengeslacht, Abraham Gronovius. Ik zou me kunnen
voorstellen dat hijzelf of zijn vrienden misschien
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Bijv. Res. Cur. 1-2-1707 een bedrag van f. 1750-10.
Res. Cur. 8-11-1725.
In Februari 1726 was er nog geen afrekening, sindsdien geregeld ieder jaar.
Zie G.W. Kernkamp, Pieter Burman, van 1696-1715 hoogleeraar te Utrecht. Verslag van
het verhandelde in de algemeene vergadering en de sectievergaderingen van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1933, 66-136.
Res. Cur. 11-8-1741.
Res. Cur. 15-8-1740.
Br. V 79*-86*, 88*-131*.
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aan een professoraat gedacht hadden, maar die kans was te Leiden nu vooreerst
verkeken.
46 jaar oud was hij, in 1695 geboren als zoon van professor Jacobus Gronovius
en kleinzoon van Johan Frederik, de eerste van het geslacht die, uit Duitsland
gekomen, eerst in Deventer en later in Leiden hoogleraar was geworden1. Reeds als
10-jarige werd Abraham aan de universiteit ingeschreven, tezamen met zijn
medeleerlingen van de vierde klas van de Latijnse school2, zoals toen gebruik was
met het oog op de voorrechten (vooral vrijdom van accijnzen), die het lidmaat zijn
van de universiteit opleverde. Hij is later niet opnieuw geïmmatriculeerd, want hij
had nooit opgehouden lid te zijn en jaar in jaar uit, van 1706 tot 1741 toe, heeft hij
ieder jaar in februari bij de jaarlijkse recensie zijn geld aan de pedel betaald. Het
adres luidde eerst: bij zijn Heer Vader op 't Rapenburg, na diens dood: bij zijn moeder
op 't Rapenburg, en toen ook zij gestorven was, alleen nog maar: op 't Rapenburg.
Een graad heeft hij te Leiden nooit behaald: hij bleef bij de studie die anderen alleen
als propaedeutische studie beschouwden, de studie der klassieken. Zes jaar lang,
schreef hij later in de dedicatie van zijn eerste werk3, was hij door zijn vader in de
studie der letteren gevormd, en daar de vader in 1716 overleden is, kan die studietijd
van Abraham ongeveer van zijn 15e tot zijn 21e jaar geduurd hebben. Daarna maakte
hij een korte studiereis naar Engeland. Vervolgens verzocht de uitgever Dirk Haak
hem een nieuwe uitgave van Justinus' Epitome van de wereldgeschiedenis van
Pompeius Trogus te verzorgen. In 1719 verscheen dit werk met een opdracht aan
Curatoren en Burgemeesteren, uit dank waarvoor deze hem een gouden medaille
met toepasselijke inscriptie vereerden4.
In de Resoluties van Curatoren wordt hij bij die gelegenheid nog studiosus literarum
humaniorum genoemd en ik zou ook geen tijdstip kunnen noemen waarop hij de
studie voltooid zou hebben. Als man van studie bleef hij te Leiden en publiceerde
enige werken op klassiek gebied, uitgaven van Pomponius Mela en Aelianus5.

1

3

Genealogie-Gronovius van W.J.J.C. Bijleveld in: De Nederlandsche Leeuw 60 (1942),
103-109. Een portret van Abraham is mij niet bekend.
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (Hag. Com.
1875), kol. 787, op 11-9-1705.
Justini Historiae Philippicae. Cum integris commentariis et excerptis variorum curante

4
5

Abrahamo Gronovio. Lugd. Bat. apud Theodorum Haak 1719, 8o.
Br. IV 314.
Pomponii Melae De situ orbis libri III. Cum notis variorum curante Abrahamo Gronovio.

2

Lugd. Bat. 1722, 8o. De uitgever had hem verzocht de editie van zijn vader (21696) voor een
nieuwe druk gereed te maken; Abraham maakte er echter een grote variorumeditie van. Een
tweede druk hiervan bezorgde hij in 1748 (met ook enige eigen Notae, pp. 973-1035).
Tussenin zag nog een editio minor het licht: Pomponii Melae De situ orbis libri III. Ad
veterum exemplarium fidem castigati. Lugd. Bat. 1743, 12o, met als inleiding een brief van
Abraham Gronovius aan Joannes Ward, zie hieronder p. 10, nt. 2.
Cl. Aeliani Sophistae Varia Historia. Cum notis [variorum] curante Abrahamo Gronovio,
qui et suas adnotationes adjecit. Lugd. Bat. 1731. 4o.
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Intussen was hij in 1720 getrouwd met Dorothea Wijnanda van Asch van Wijck.
Tien kinderen werden geboren, waarvan de meesten jong stierven, als zuigeling, als
kleuter van een paar jaar, een meisje op haar 10de jaar. In 1743, toen hij weduwnaar
werd, waren twee kinderen nog in leven, een zoon, die later rechten ging studeren
en regent der gasthuizen werd, maar in 1762 op 35-jarige leeftijd is overleden en een
dochter, de enige die hem overleefd heeft1.
Dit is dus de man die in 1741 tot het bibliothecariaat geroepen werd. Men had
gehoord, dat hij goede en recommandabele qualiteiten had en hij was toch de zoon
en kleinzoon van wijlen de H.H. Professoren Jacobus en Johannes Fredericus
Gronovius, mannen van wien de Universiteit bevorens met distinctie is bediendt2.
Het toeval wil dat een curator in de vergadering afwezig was en schriftelijk de vraag
of hij het met deze benoeming eens was, heeft moeten beantwoorden. Zijn opmerking
hebbe veel goets gehoort, doch dat sich nu wat retireerde en buyten de menschen
hieuw3 bevestigt onze indruk, door het bovenvermelde gewekt4.
Maar het beeld kan genuanceerder worden. Door een toeval is het grootste deel
van zijn correspondentie en die van de overige Gronovii in de Universiteitsbibliotheek
van München beland, samen nu in 45 dikke delen gebonden; deze worden nu voor
ons in Leiden op microfilm opgenomen: de films der brieven van en aan Abraham
zijn er al - helaas natuurlijk veel meer het laatste, dan kladjes van brieven van hem.
Toch kan men er verschillende biografische details uit opmaken5.
Aeliani De natura animalium libri XVII. Cum animadversionibus Conradi
Gesneri et Danielis Wilhelmi Trilleri curante Abrahamo Gronovio, qui et
suas adnotationes adjecit. 2 vol. Londini, Sumptibus Societatis ad Literas
promovendas institutae 1744, 4o.
Varia geographica, Lugd. Bat. 1739, 8o, een uitgave van werk van de
Zwitser J.C. Hagenbuch, waaraan Gronovius werkjes van zijn grootvader
en oom, benevens eigen animadversiones op Strabo had toegevoegd.

1
2
3
4

5

Henrietta Mauritia, gehuwd eerst met Mr Jan Hendrik Backer, later met Timon van
Hoogeveen.
Res. Cur. 7-7-1741.
Res. Cur. 8-7-1741.
Hij had echter net maanden van grote huiselijke rampspoed achter de rug: zijn oudste
dochtertje gestorven, zijn beide andere kinderen levensgevaarlijk ziek geweest. Zie zijn brief
aan J.L. Uhl van 1 Juli 1741, gepubliceerd in Sylloge nova epistolarum varii argumenti I
(Norimb. 1760), 82-85.
Veilingcatalogus van de Bibliotheca Gronoviana (1785), pag. 8-15, gekocht voor f. 500.door de Münchense verzamelaar Hepp, later overgenomen voor de Münchense
Universiteitsbibliotheek door A.M. Harter, die een klein gedeelte heeft uitgegeven: Joann.
Frid. Gronovii Epistolae XXXVII ad filium suum Jacobum, coll. et notas adjecit A.M. Harter,
Landishuti 1835. Signatuur van de hele collectie: 2o Cod. ms. 608-650 en 4o Cod. ms. 777-778,
hiervan 2o 637-638 Epistolae mutuae Gronoviorum, 639-643 brieven van diversi aan Abr.
Gronovius, 650 minuten van brieven van Abraham Gronovius. Een kleine collectie brieven
aan en minuten van brieven van hem is echter terecht gekomen in de autographen-collectie
A. Vosmaer (Catalogus 1800, p. 22, no. 309), nu U.B. Leiden, B.P.L. 246.
Inmiddels is de hele collectie films gearriveerd, zie mijn aankondiging: Brievencollectie
Gronovius voor U.B. Leiden verfilmd in Bibliotheekleven 46 (1961), 583-585.
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Ten slotte verscheen in 1760 een tweede editie van zijn Justinusuitgave,
waarin o.a. afzonderlijk (pp. 774-998) uitvoerige aantekeningen van
hemzelf, vooral mededeling van lezingen uit handschriften.
Hieraan kunnen nog toegevoegd worden drie bijdragen in de Miscellaneae
Observationes, nl. Animadversiones in Juvenalem ejusdemque scholiasten,
Misc. Obs. V, II (1734), 263-272 en X, III (1739), 403-416, en
Animadversiones in Apulei Florida V, III (1735), 109-115, alle drie
gesigneerd A.I.F., cf. de brief van Reiske aan de redacteur van het
tijdschrift J.Ph. d'Orville, 2-11-39 (Briefe hrsg. von R. Foerster (Leipzig
1897), 42).
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Zo blijkt dat hij niet alleen in Leiden klassieke, maar ook in Amsterdam Oosterse
letteren gestudeerd heeft1, bij Surenhuys. In Engeland is hij korte tijd in Cambridge
geweest, waar hij door de grote Bentley vriendelijk ontvangen werd, langer in Oxford
en Londen, waar de grote bibliotheken voor hem open stonden, en waar hij behalve
Griekse en Latijnse ook Syrische handschriften bestudeerde2.
Het verblijf in Engeland duurde van ongeveer juni 1717 tot april 17183, dus was
hij in februari 1718 niet te Leiden, terwijl hij toch op de recensielijst van de pedel
voorkomt. De conclusie dat hij nooit langere tijd weg geweest kan zijn, daar hij ieder
jaar in Leiden gerecenseerd is, blijkt dus voorbarig. Grappig is dat in een brief van
zijn broer aan hem naar Londen de oplossing van het raadsel te vinden is: gisteren
heb ik U ook laten recenseren4. Men behoefde dus blijkbaar niet per se in persoon
te verschijnen, al neem ik wel aan dat dit een uitzondering was, die alleen voor
jongelui uit een Leids gezin werd getolereerd. Die broer overigens, Johan Frederik
II, was de bekende botanicus, maecenas en vriend van Linnaeus later, die bij hem
logeerde. Van beroep medicus, was hij lid van de stadsregering, in 1758
burgemeester5. Terwijl Abraham in Engeland was, stuurde hij hem instructies hoe
hij bloemen moest drogen en uitte zijn wensen betreffende vruchten en zaden - dit
met het oog op de Hortus te Oxford. Abraham heeft uit zijn verblijf in Engeland
verschillende goede vrienden gehouden, blijkens het grote aantal brieven van Engelsen
in zijn correspondentie6. Vaak schrijven deze, zoals trouwens ook andere
buitenlanders, bijv. Zwitsers, om de een of andere jonge man aan te bevelen die voor
studie naar Leiden ging - wat toen, ten tijde van Boerhaave, maar ook later nog zo
vaak gebeurde. En evenzo vinden we vaak bedankbrieven

1

Ongedateerde brieven aan hem naar Amsterdam van zijn vader Jacob († oktober 1716) (U.B.
München, 2o 637); twee brieven van D. Houwerd van 1713 en 1714 met op het adres: Ling.
Orient. studiosus tot Amsterdam, (U.B. München, 2o 640); Is. de Abr. Dias, 15-11-1714,
wenst hem het beste toe met zijn Hebreeuwse en juridische studie (U.B. München, 2o 639).

2

Aan J. van den Bergh, 2-1-1718 (U.B. München, 2o 650); aan L. Th. Gronovius, dec. 1717
(U.B. München, 2o 637). Van die Syrische studiën is een kleine neerslag te vinden in de open
brief aan J. Ward, die voorafgaat aan zijn kleine uitgave van Pomponius Mela van 1743.

3

Van J. Fr. II Gronovius, 30-6-1717 (U.B. München, 2o 637); L. Th. Gronovius aan zijn
schoonzuster, Abrahams moeder, 28-4-1718 (U.B. München, 2o 638).

4
5

6

11-2-1718 (U.B. München, 2o 637).
Zie H.J. Lam, The Life of Gronovius. Chronica Botanica VI (1940/'41), 28-30; A.J. Boerman,
Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden. Diss. Utr. 1953, 57 sqq.,
91-92.
Zijn Pomponius Mela- en zijn Aelianus-uitgaven zijn ook aan Engelsen opgedragen.
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van jongelui die, al of niet met de Leidse doctorsbul in hun zak, weer vertrokken
waren en bedankten voor alle vriendelijkheid en gastvrijheid, die ze bij hem, in zijn
huis en tuin - het huis lag op het Rapenburg, nu nr. 491, de tuin in Oegstgeest, dwz.
even buiten de Rijnsburgerpoort aan de Heerenweg, nu Stationsweg2 - hadden
ondervonden.
Een voorbeeld: de vader en de grootvader van de bekende Engelse schrijver James
Boswell hadden in Leiden gestudeerd; de vader, in december 1727 ingeschreven,
was bevriend geraakt met Abraham Gronovius en toen zijn zoon 35 jaar later, in
1763, ook naar de Lage Landen ging, dit keer naar Utrecht, gaf hij hem een mooie
brief mee voor zijn oude vriend3. Een paar keer in zijn Utrechtse jaar was James dan
ook bij hem ten eten, waarna men naar de tuin wandelde. In zijn dagboeknotities
lezen we dat James tegenover hem over zijn melancholie klaagde en de raad kreeg
er niet aan toe te geven, maar altijd met werk en vermaak bezig te zijn. Uit
dankbaarheid liet hij hem bij zijn vertrek een anker witte port bezorgen, falernum
lusitanicum, zoals Gronovius in zijn bedankbrief de wijn noemde4.
Ik merkte reeds op dat hij zelf niet te Leiden gepromoveerd is. Toch moet hij
ergens de graad behaald hebben, en wel in de rechten, - zo geregeld staat op de aan
hem geadresseerde brieven Juris utriusque Doctor of Docteur en Droit, dat ik niet
kan aannemen dat dit alles op fantasie of vleierij zou berusten.
Natuurlijk is het niet zó dat hij nu rustig te Leiden woonde tot het bibliothecariaat
hem in 1741 in de schoot viel. Er waren pogingen, polsingen, geruchten - waarvan
een echo in de correspondentie tot ons doorklinkt. Direct al, toen Abraham nog in
Engeland was, hoorde Johan Frederik een gerucht: dat de opene plaats van Uw heer
Vader sal bewaard werde voor UEd. broeder5. In 1734 krijgt hij van vrienden de
dringende raad in Utrecht te solliciteren6. Ik neem aan dat dit slaat op de
vacature-Duker, toen Wesseling pas het jaar daarop benoemd werd. Eerder al, in
1731, was er sprake geweest van een professoraat in

1

2

3
4

Zijn geboortehuis was het huis nu genummerd 52 op het Rapenburg, dat in 1694 door zijn
vader Jacobus was gekocht. Hier heeft hij ook de eerste jaren van zijn huwelijk nog gewoond,
tot aan de dood van zijn moeder in 1733. Deze liet nl. het huis met het achterhuis benevens
twee daaraan grenzende huisjes aan Kloksteeg en Pieterskerkhof aan haar oudste zoon, Johan
Frederik na, die sinds 1721 in het huis nu Rapenburg 49 woonde, dat hij, toen hij naar het
ouderlijk huis terugging, aan zijn broer overdeed. Abraham verhuisde dus in 1733 naar de
overkant. (Gem. Arch. Leiden, Secr. Archief 1575-1851, inv. nr. 6766, f. 482 en 6769, f.
131 v.).
Een speeltuin met twee speelhuizen buiten de Rijnsburgerpoort aan den Heerenweg ging 4
juni 1729 over aan A. Gronovius (A.R.A., Rechterlijke archieven Oegstgeest B XIV 29, f.
268a).
U.B. Leiden B.P.L. 246, 23-7-1763. Zie hierover de brief van de zoon aan W.J. Temple
26-7-1763 (Letters, ed. Ch. Brewster Tinker, I (Oxford 1924), 33).
Zie: Boswell in Holland 1763-1764, ed. by Fr. A. Pottle (London etc. [1952]), 24-25, 93,
113, 114, 223, 224, 266, 271 en Gronovius' brief 380-381. Een brief van James aan hem
(<7>-1-1764) in B.P.L. 246, uitgegeven door Ch. Brewster Tinker, I 45.

5

2-9-1717 (U.B. München, 2o 637).

6

W. Dundass, 10-3-1734 (U.B. München, 2o 639).
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het Hebreeuws te Edinburgh - in principe had hij al zijn bereidheid uitgedrukt
tegenover John Pringle, die hem polste, maar de zaak is afgesprongen1. Veel eerder
zou Newton al eens op een lunch waar het gesprek op Gronovius gebracht werd, zich
verbaasd hebben dat zo'n man nog geen beroep uit Engeland had gekregen2. Dan
waren er aanbiedingen uit Bremen, de Professio Linguae et antiquitatum Graecarum
en een altera juris, dit laatste niet omdat hij dan rechten zou moeten doceren, maar
om de hogere rang en aanzien3. Hangende deze onderhandelingen kwam toen het
Leidse bibliothecariaat, zodat een verhuizing naar de Illustere school van Bremen
niet plaats had. Maar ook later schijnt Gronovius nog wel eens naar Engeland te
hebben laten doorsiepelen dat hij gaarne de rest van zijn leven daar zou doorbrengen,
als hoogleraar in Oosterse talen te Oxford of Cambridge of als bibliothecaris van
Zijne Majesteits bibliotheken4.
Het heeft allemaal niet gebaat. Gronovius is van 1741 tot zijn dood in 1775 (dus
op 80-jarige leeftijd) bibliothecaris geweest, zij het de laatste vijf jaar met een adjunct
of exspectant naast zich, nl. David Ruhnkenius. De custodes in die tijd waren eerst
Daniel Goedval en Dirk Haak, na Goedvals dood in 1753: Dirk Haak en Gerard
Corts5.
Hoe moeten wij ons nu de ‘dagelijkse’ gang van zaken op de Bibliotheek
voorstellen? De boeken kwamen binnen, geleverd door Leidse boekhandelaren. Ook
de custodes behoorden tot de - waren zelfs de grootste - leveranciers; tegen zo'n gang
van zaken had men toen nog niet het minste bezwaar. Ik vermoed dat ze ten huize
van de bibliothecaris afgeleverd werden, want dienstvertrekken waren er niet. Burman
placht de boeken in een schrijfboek in te schrijven, dus een journaal - al zijn de
boeken niet genummerd -, dat naderhand uit de nalatenschap van zijn neef door de
bibliotheek terug is gekocht6. Gronovius gebruikte losse lijsten, die een vreemde reis
gemaakt hebben voor ze in ons archief terecht gekomen zijn. Uit zijn nalatenschap
werden ze door een Utrechtse erfgenaam verkocht als inpakpapier voor een
komenijswinkel. Bondam heeft ze ontdekt en gered en, helaas volkomen door elkaar,
laten inbinden. Op de veiling van zijn bibliotheek werden ze gekocht door
Romswinckel, belandden met diens boeken in de Konink-

1

John Pringle, 28-9-, 1-11-, 26-12-1731 (U.B. München 2o, 642), W. Hogg, 21-7-1732 (U.B.
München, 2o 640).

2

E. Hess, ongedateerd (U.B. München, 2o 640).

3

C. Iken, 25-2- en 9-10-1741 (U.B. München, 2o 640).

4

W. Lauder, 15-10-1750 (U.B. München, 2o 641).
Burman had naa exempel van voorgaende tijden weer een tweede custos aangevraagd. Als
zodanig werd op 21 april 1725 Daniel Goedval aangesteld, die op 8 mei 1726, na Jan Voorns
overlijden, werd bevorderd tot eerste custos. Tweede werd toen Hendrik Mulhovius, die in
1742 overleed en werd opgevolgd door Dirk Haak, die op 8 augustus 1753 tot eerste custos
opklom en Gerard Corts als tweede naast zich kreeg.
Bibl. Arch. J 1, reeds in 1709 begonnen door Senguerd, door Burman tot aan zijn dood
voortgezet; op de veiling der Bibl. Burmanniana in 1779 Cat. Codd. Mss. p. 22 nr 2563;
opgenomen in de hss. afdeling als Cod. Burm. Q 21; later overgebracht naar het
bibliotheekarchief.

5

6
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Toevoegingen in de catalogus geschreven door vier opeenvolgende bibliothecarissen
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lijke Bibliotheek, en werden ten slotte door Holtrop aan Geel overgedragen1! Aan
het eind van het academiejaar schreef de bibliothecaris zelf deze lijsten in 't net, om
ze op 1 februari bij Curatoren in te leveren2. Bovendien hield de eerste custos een
journaal volgens de faculteiten3. De bibliothecaris zelf schreef het boek in de
catalogus. Van de laatste gedrukte catalogus, van 1716, bestond een doorschoten
exemplaar, waarin de nieuwe aanwinsten werden bijgeschreven. In de eerste jaren
na 1716 werden telkens dergelijke exemplaren, dwz. met aanwinstenlijstjes achter
de boeken van elke faculteit, klaargemaakt voor nieuwe Curatoren en
Burgemeesteren4, en zelfs eens voor alle hoogleraren5. Tenslotte ontdekte men, dat
het goedkoper zou zijn een supplement te drukken, dan telkens opnieuw schrijflonen
te betalen6 en zo verscheen dit supplement in 1741, samengesteld door Goedval en
door Burman op zijn laatste ziekbed nog nagezien7. Het is, ook al zijn de werken in
de diverse rubrieken alphabetisch geplaatst, enigszins moeilijk te hanteren, daar het
geen register heeft. Bovendien was Goedval niet zo'n held in het titelbeschrijven; zo
staan de Oeuvres de Molière niet op de M maar op de O.
Na 1741 horen wij er niet meer van dat voor diverse lieden bijgewerkte exemplaren
moesten worden klaargemaakt, maar in ieder geval was er één exemplaar, geheel
met papier doorschoten en nu in het bibliotheekarchief bewaard8, waarin we van de
hand der vier opeenvolgende bibliothecarissen, Senguerd (uiterst weinig), Burman,
Gronovius, Ruhnkenius, de aanwinsten aangetekend vinden. Dit geschiedde op de
alphabetische plaats in het systeem in de catalogus, en in het alphabetische register
van auteursnamen. Het nieuwe reglement van 1741 sprak van twee onderscheide
catalogen, waarvan de eene onder den Bibliothecaris, ende de andere op de
Bibliotheecq zal blijven berusten. Toch kreeg blijkbaar als regel het publiek dit
exemplaar niet te zien. Toen echter in 1770 de Universiteit een erfenis kreeg op enige
moeilijke voorwaarden, waarvan er één was, dat er een voor ieder toegankelijke
index van alle sinds 1741 verworven boeken moest zijn, kon hieraan terstond worden
voldaan9.
Het nieuw verworven boek, dat in de catalogus onder zijn classe werd
bijgeschreven, kreeg een signatuur naar de plaats die het in de

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bibl. Arch. F 3 I-II; cat. Bondam (1800) p. 225, Nr. 242, cf. Schotel, p. 36-37.
Bewaard in Doc. Res. Cur; vóór 1742 zijn de lijsten in Res. Cur. zelf overgeschreven.
Bibl. Arch. J 4: 1714-1753, J. 5: 1753-1815.
Res. Cur. 1-2-1720, 1-2-1723, 8-2-1724, enz.
Res. Cur. 8-11-1729. Bewaarde exemplaren zijn Cur. Arch. 161 (tot 1732 bijgewerkt), Bibl.
Arch. J 2 (t/m 1728), J 3 (t/m 1733).
Res. Cur. 8-2-1741.
Br. V 126*, in het rapport-Van Royen; gepagineerd 501-534 en meestal achter de catalogus
van 1716 gebonden.
Bibl. Arch. C 14. Zie afb. 2.
Res. Cur. 1-2-1771.
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kast kreeg en die rangschikking was naar de hoogte der boeken. De nieuw geplaatste
boeken werden met letters, zo nodig nog met sterretjes, onderscheiden van het oude
bezit dat enkel een nummer droeg, zodat er signaturen ontstonden als Med. Quarto
H 2*. Het lijkt ingewikkeld, maar in ieder geval kon zo wél een boek, waarvan men
de signatuur wist, direct gevonden worden. Moeilijk was het daarentegen aan de
hand van de catalogus het boekenbezit te controleren. De instructie van 17091 had
voor het eerst voorgeschreven dat, zodra de catalogus af zou zijn, om de twee jaar
aan de hand daarvan een controle van het hele boekenbezit zou moeten plaats hebben.
Uitgevoerd was dit nooit. In 1724 werd de zaak nauwkeuriger geregeld2: om de 4
jaar zou de bibliothecaris, geassisteerd door de vier assessoren van de Rector (dat
zijn dus hoogleraren uit ieder der vier faculteiten) en de secretaris van Curatoren, de
controle moeten uitvoeren. Deze recensie zou ook moeten plaats hebben na het
overlijden van een bibliothecaris vóór de overdracht aan zijn opvolger. Men trachtte
toen dus aan 't werk te gaan, maar bevond weldra dat het onmogelijk was. Om de
woorden van een rapportje van Burman te citeren:
de H. Assessoren (vonden) een bynaa insurmontable difficulteyt om die
na behooren uyttevoeren, hierin bestaende, dat die boeken wel in
faculteyten verdeelt sijn, doch alle geplaetst sijn naa haare groote, om het
oogh te voldoen, doch in de catalogus voor het gebruyk ende gemak om
die te vinden sijn gestelt na de order van het alphabet der namen der
schrijvers, soodat men off de catalogus volgende de boeken een voor een
sal moeten soeken door de gansche Bibliotheecq, of de boeken in de kassen
insiende, men sal moeten ider boek in verscheyde plaatse van de catalogus
nasoeken, dat beyde een oneyndigh werck, en dat een seer lange tijd
vereyscht soude weesen, en waarop de H. Assessoren noch geen expedient
tot vercortinge hebben connen vinden3.
In onze terminologie uitgedrukt: men had een standcatalogus nodig en na de derde
moeizame recensie, die van 1732, kwam men ook op dit idee. De
Curatoren-vergadering besloot na een verslag van haar Secretaris:
dat door de custodes van de Publique Bibliotheecq van tijdt tot tijdt zal
werden gemaekt een cataloge van ydere faculteit volgens de nummers, de
tussenbeide ingevoegden alphabetten, en andere tekenen met een enkele
denominatie van den autheur, 't jaer van den uitgaeff, en het getal der
volumina ter halver bladt, en wijdt geschreven, omme in de volgende
recensie te kunnen werden gebruykt. Zullenden op der zelver genomen
moeite behoorlijke reflexie genomen worden4.

1
2
3
4

Art. X, Br. IV 119*.
Br. IV 183*, Art. X*.
Br. IV, 187*.
Res. Cur. 28-10-1732.
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Bij de recensie van 1737 had men veel gemak van deze standcatalogus, die bewaard
is, in 10 delen1. Men kan onderscheiden dat de opzet van de hand van Goedval is,
dat hij later aanwinsten tussen in en in de eerst vrij gelaten tweede kolom
bijgeschreven heeft, en dat dit werk door de hand van Haak en lateren is voortgezet.
Een nieuw boek werd natuurlijk ook gestempeld, zoals het reglement voorschreef:
geprent in plano van het eerste en laatste bladt als mede van vooren, van boven en
van onderen op de sneeden2. De Leidse boeken zijn nog steeds op de snede gestempeld
met Acad. Lugd. Alleen het stempelen aan de voorkant is natuurlijk niet goed mogelijk
en het is typisch dat het reglement van 1741 dit nog steeds voorschreef.
Nu over het gebruik van de aldus bewerkte boeken. Nog steeds was er openstelling
voor het publiek op Woensdag- en Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur3. Dit lijkt heel
weinig. Als we echter lezen, dat Haller, die van 1725-1727 te Leiden studeerde, het
een bijzonder voordeel vond, dat alle Wochen zweymal man etliche Stunden in denen
Büchern sich umsehn kann4, en wanneer wij een vergelijking treffen met andere
bibliotheken5, dan begrijpen we dat dat voor die tijd niet zo weinig was. Bovendien
konden de echte wetenschappelijke werkers, die bijv. handschriften wensten te
collationeren, met toestemming van Curatoren buiten die uren terecht, mits in
praesentie van de custos, die natuurlijk daarvoor enige remuneratie moest hebben6.
Vooral in de jaren 1735 tot 1755 werd daarvan tamelijk druk gebruik gemaakt: de
Duitsers Reiske en Ruhnkenius; Askew, Freeman en Dyer uit Engeland, verder
Meerman, Bernard, Bondam, J.D. van Lennep en Pierson hebben daar aldus zitten
werken7.
Boeken en handschriften mee naar huis nemen mochten uitsluitend Leidse
hoogleraren en lectoren, benevens Curatoren met hun Secretaris en Burgemeesteren.
Met nadruk was bij de nieuwe instructie van 1741 bepaald dat de uitlening aan deze
heren uitsluitend ten nutte van hun particuliere studiën mocht zijn, niet ten behoeve
van derden, die zij naar Curatoren moesten verwijzen8. In dat jaar was ook een gedrukt
reçu ontworpen9. Voordien had men een schrift gebruikt waarin de betrokkenen
meestal zelf de leenformule, wat ze geleend hadden en
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Bibl. Arch. C. 17.
Instructie 1741, Art. VIII, Br. V 81*.
Art. X, Br. V 82*.
Haller, a.w. 43-44.
Handbuch der Bibliothekswissenschaft III, 2 (1957), 106-107. Zie ook mijn aantekening in
Leids Jaarboekje 50 (1958), 138, 2.
Art. XII, Br. V 83*.
Hun requesten in Doc. Res. Cur; door hen ondertekende formulieren met de belofte in een
uitgave waarvoor een hs. van de bibliotheek gebruikt zou zijn, daarvan melding te maken
en een exemplaar te schenken (zie Br. V 86)* achterin Bibl. Arch. U 1 (1741-1750); U 2
(1751-1760); achterin U 4 (1761-1769) komen dergelijke beloften niet meer voor.
Art. XI, Br. V 82*-83*.
Br. V 86*.
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hun handtekening onder elkaar inschreven1. De blanco formulieren werden gebonden
in een folioboek en de formulieren uitsluitend door de bibliothecaris Gronovius zelf
ingevuld; als de boeken terug waren (de termijn was 3 maanden) dan noteerde hij
dat ook weer zelf op de lege bladzijde tegenover het reçu2. Ieder jaar bij de
verantwoording op 1 februari moest dit recepisboek in de Curatorenvergadering
voorgelegd worden3! Daarnaast voerde de custos een quitantie-contraboek4, aan het
begin wel grappige lectuur, wanneer Voorn (de voorganger van Goedval) schrijft,
dat hij boeken bij die en die professor om 4 uur aan huis heeft bezorgd, en aan de
meid afgegeven, of dat hij de boeken door Angeniet heeft laten bezorgen. Later wordt
alles zakelijker en vermeldt men alleen het feit van de uitlening. In datzelfde boek
noteerde de custos ook boeken die naar de binders gingen als model en boeken, die
hij voor een gebruiker in de bibliotheek bijeen of weer op hun plaats gezet had. Soms
zijn ook de streepjes te zien, waarmee hij uren extra werk turfde. De data van de
recensie om de 4 jaar werden genoteerd en ook soms de dagen dat de sphaera
opgetogen of opgetrokken was. Die sphaera was de trots van de bibliotheek, maar
ook het zorgenkind, want ze was telkens defect5. Het was een planetarium, dat in
1710 aan de Universiteit geschonken was, en, daar op het Theatrum astronomicum
geen plaats meer was, in de Bibliotheek was neergezet. In 1823 is het naar de
Sterrewacht overgebracht en nu is het te bewonderen in het Rijksmuseum voor de
geschiedenis der Natuurwetenschappen. Dat het gevaarte vroeger in de Bibliotheek
stond, behoeft ons niet zó te verbazen, want bibliotheken in die tijd waren dikwijls
prachtzalen waar men behalve boeken allerlei mooie en interessante dingen kon
bezichtigen, portretten, munten en medailles, tot skeletten toe. Voor de laatste moest
men bij ons een deur verder zijn, in de Anatomie, maar de portretten6 werden wel
speciaal geroemd door de bezoekers en van een penningkas werd juist in 1750 door
een schenking het begin gevormd7. Gronovius zelf was ook muntenverzamelaar8.
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Bibl. Arch. U 3a (1709-1740) en het begin van U 3c (begin van 1741). Uit de nummers blijkt
dat degene die het archief geordend heeft, deze reçuboeken oude vorm (vóór de invoering
van het gedrukte formulier), nl. 3a en het begin van 3c ten onrechte in de reeks der
contrareçuboeken (3) geplaatst heeft. Zie afb. 3.
Bibl. Arch. U 1 (Sept. 1741-1750), U 2 (1751-1760), U 4 (1761-1769), U 5 (1770-1779).
Art. XV, Br. V 84*.
Bibl. Arch. U 3b (1724-1745), U 3c (behalve de eerste bladzijden, zie hierboven nt. 1):
1741-1757; U 3d (1757-1762) U 3e (1762-1769), U 3 f (1769-1774) enz.
Br. IV 248, 255. Een beschrijving vindt men in Br. IV 126*-127*, eveneens, met prent,
achter in de Catalogus van 1716, 498-500.
Catal. van 1716, 500.
Br. V 319, 166*-168*.
Hij had van zijn moeder het Kabinetje met alle de medailles daarinne oft daar buyten leggende
geene uytgezondert geërfd. (Testament van Anna van Vredenburgh, weduwe van Jac.
Gronovius, 23 maart 1728 bij notaris Phil. des Tombes (Gem. Archief Leiden, Not. Archief
nr. 1861 acte nr. 6)).
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Uit de reçu's kunnen wij zien dat Gronovius zich inderdaad er aan gehouden heeft,
dat de uitlening beperkt bleef tot de hoogleraren, zulks in tegenstelling tot zijn
voorgangers, onder wie er wel enkele uitzonderingen werden gemaakt, bijv. ten
behoeve van rector en praeceptoren van de Latijnse school. Daar bovendien de
hoogleraren niet voor derden mochten collationeren, behoeft het ons niet te verbazen
dat ook bibliothecaris Gronovius geen inlichtingen uit de aan hem toevertrouwde
handschriften verschafte. Het is hem misschien wel tegen de draad gegaan, want van
jongs af aan was hij eraan gewend, dat diverse geleerden zich tot hem, erfgenaam
der beroemde Gronovii, wendden en om hulp voor hun uitgaven verzochten. Vooral
was men uit op collaties of emendaties van grootvader of vader Gronovius of ook
van hem zelf. Gronovius was altijd gul met zijn hulp geweest. Zelf had hij eens in
zijn jonge jaren, toen hem uit Engeland het verzoek bereikte om een copie van een
handschrift uit de collectie Vossius, deze zelf uitgevoerd en verzonden; het gold een
handschrift dat van belang was voor de Welse studiën en Gronovius' copie berust nu
in de National Library of Wales te Aberystwyth1.
Maar nu hij eenmaal bibliothecaris was, hield hij zich streng aan zijn instructie.
Toen Reiske, aan Gronovius door zijn verblijf jaren tevoren in Leiden bekend, om
bijstand voor zijn Demosthenes-uitgave gevraagd had, keek Gronovius onmiddellijk
na wat hij zelf bezat, bood zijn eigen boeken te leen aan, maar - nu vertaal ik uit de
Latijnse brief - wat de handschriften in de bibliotheek betreft, ben ik verbaasd, dat
ge de wet vergeten hebt, zowel aan mij als aan mijn voorgangers door Curatoren
opgelegd, waarbij het verboden is excerpten of varianten aan iemand mede te delen2.
Dat Reiske zich in zulk een geval met een request tot genoemde Curatoren zou kunnen
wenden, verzuimde Gronovius eraan toe te voegen! Reiskes hoop, die hij al in 1741
geuit had, dat nu wel ‘de gevangenen in vrijheid gesteld zouden worden’ was dus
niet in vervulling gegaan3! Slechts wanneer een verzoek om een copie hem langs
heel officiële weg bereikte heeft Gronovius dit ingewilligd. Zo had Bianconi, lijfarts
van de koning van Saksen, zich tot de gezant van de Staten in Dresden gewend. Het
verzoek werd doorgegeven en kwam bij een curator, de Curatoren-vergadering
willigde het in en Gronovius bood aan de bladzijden eigenhandig te copiëren, wat
hij ook gedaan heeft. Het betrof een Griekse medische tekst4.
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Llanstephan 67, copie van Gronovius' hand van Voss. Lat. O. 35, gemaakt op verzoek van
W. Wotton, zie de brieven van W. Thomas van febr. en dec. 1722 (U.B. München, 2o 643)
en Wottons posthuum verschenen uitg. van de Leges Wallicae (Londini 1730), p.h.
Reiskes brief van 6-6-1766 (Briefe, hrsg. von R. Foerster (Leipzig 1897) 722-723); Gronovius'
antwoord 1-11-1766 (J.J. Reiskens von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeschreibung (Leipzig
1783), 566-568.
Briefe, 84.
Aelius Promotus, in Voss. Gr. F. 29, f. 3-5. Zie Res. Cur. 1-2-1758, Gronovius' brief aan
G.L. Bianconi van 19-2-1758 en diens antwoord 4-6-1758, beide U.B. Leiden B.P.L. 246.
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Het zal nu duidelijk zijn waarom de lectuur van Gronovius' correspondentie mij
eigenlijk zeer weinig over de bibliotheek heeft opgeleverd. Hoe anders zijn de
correspondenties van Geel en Pluygers een eeuw later, toen de Leidse liberalitas
internationaal beroemd was en men niet schroomde de kostbaarste handschriften
naar het buitenland uit te lenen (bijv. de Lucretius-handschriften aan Lachmann)1!
Gronovius voegde er in de hiervoor genoemde brief aan Reiske aan toe dat het
bedoelde verbod ook de reden was waarom hij door andere bibliotheken aangeboden
schatten helaas niet kon aanvaarden, daar hij niet gelijk met gelijk kon vergelden.
Hij moet dit wel betreurd hebben, en ook hebben ingezien, dat wanneer anderen zich
uitsloofden om hem voor zijn eigen werk inlichtingen over handschriften te
verschaffen, dit een gewenste toestand en de Leidse houding bekrompen was.
Wat de aanschaffing betreft hebben we gezien, dat vroeger de bepaling bestaan
had dat de bibliothecaris van te voren aan Curatoren een lijst van wat hij wilde
aanschaffen moest overleggen. De vergadering moest daarop beslissen, of dit wel
toegestaan kon worden. Eigenlijk was dit nog zo, want art. V van de instructie van
1741 luidde:
De Bibliothecaris zal gehouden zijn, na dat hy alvorens 't advis van de
vier Assessores van den Rector Magnificus zal hebben ingenomen, jaarlyks
op den 1. Februarij aan de H.C. en B. over te leveren een lijste van eenige
boeken, die tot nut en cieraadt van d'Universiteit zoude dienen te werden
aangekogt, stellende voornamentlik op de voors. lijste zulke boeken, welke
op de Bibliotheecq ontbreken en in 't laast voorgaande jaar door de
ledematen der Universiteit zijn gerequireert, waar omme de Custodes
werden gelast, zulke hen voorkomende, het geëyste deficierende boek
terstondt aan te schrijven, en aan den Bibliothecaris op te geven. En sullen
welgemelde H.C. en B. op de voors. lijste disponeren na hun welgevalle,
met authorisatie tot een sekere somme toe, bij ordonnantie aan de voors.
Bibliothecaris te verstrekken, en welke somme hy niet zal vermogen te
boven te gaan2.
In de practijk echter was het zo dat de bibliothecaris ieder jaar de beschikking kreeg
over f. 300. - en aan het eind van dit jaar daarover verantwoording aflegde,
gedechargeerd werd en opnieuw f. 300. - kreeg.
Eigenlijk waren die f. 300. - niet alleen voor aankoop van boeken bestemd, maar
voor alle uitgaven, behalve de traktementen en extra voorzieningen aan het gebouw.
Uitgaven voor verlichting en verwarming waren er echter niet, daar het verboden
was vuur op de bibliotheek te brengen. Slechts bij wijze van uitzondering had men
ten tijde van het catalogiseren en taxeren der bibliotheek van Vossius, toen men
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C. Lachmanni In T. Lucretii Cari De rerum natura libros commentarius, iterum editus
(Berolini 1856), 4.
Br. V 81 *.
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dus lang en intensief op de bibliotheek bezig moest zijn, een ketel oft haert met
geglomme vier mogen gebruiken1. Gegeven dit gebrek aan licht en warmte is de
openingstijd van slechts 2 uur achter elkaar niet zo verwonderlijk! Schoonmaakkosten
kwamen, zoals wij gezien hebben, ten laste van de custos. De posten die dus nog ten
laste van de f. 300. - kwamen, waren brieveporten, zo ongeveer f. 2. - per jaar en af
en toe eens reis- en verteerkosten, bijv. bij een veiling buiten de stad. Alleen het
bindwerk eiste meer geld. Burman had in de jaren 1733 tot 1736 resp. 150, 75, 150
en 50 gulden extra gekregen om te laten binden en daarmee was de achterstand,
tijdens zijn voorgangers ontstaan, wel weer ingelopen. Voortaan liet men de boeken
direct bij de aankoop binden en soms ziet men dus de prijs van een band onder de
prijs van een boek vermeld. Alleen toen men in 1756 het legaat-Marchand gekregen
had, waar zeer veel ongebonden delen bij waren, moest veel geld aan het binden
besteed worden: de hele opbrengst van de verkoop van boeken uit dit legaat die de
bibliotheek al bezat, zijnde f. 433. - (custos Haak fungeerde in deze zowel als
boekverkoperveilinghouder als als boekbinder), daarna nog enige jaren lang een
behoorlijk deel van het jaarlijkse budget, tot en met 1763, dus 7 jaar, gemiddeld f.
109. - per jaar. Voor die f. 763. - werden door Haak 1718 boeken in hoorne of Franse
banden gestoken. Overigens had ook het vervoer uit Den Haag naar Leiden van het
legaat-Marchand in 1756 al een behoorlijk percentage van de f. 300. - opgeslokt;
wegens de marktschuit door mij afgehuurt, passagiegeld en voor het waaken van de
bijde knegts van de schipper 28.15; wegens hulp van verscheiden omtrent het
transporteeren van de boeken uit de marktschuit op de Bibliotheecq 10.10.0; enz. in
't geheel f. 92.-.
Als regel echter kan men wel zeggen, dat het grootste deel van de jaarlijkse f. 300.
- voor de aanschaffing gebruikt kon worden. Tijdschriften en vervolgwerken waren
er in verhouding tot nu zeer weinig. Bij de keurige door Gronovius ingeleverde lijsten
van wat door aankoop verkregen was (met de quitanties der boekhandelaren er bij),
wat als geschenk en wat volgens verkregen octrooi (hierover zo dadelijk meer), was
jaarlijks een vierde lijst van boeken, die volgens het 5de artikel van de instructie
gerequireerd werden, namelijk de desiderata die de bezoekers konden opgeven. Erg
veel om het lijf had dit niet: er stonden jaarlijks enige boeken op en ik kan niet zien
dat die titels nu per se in het volgende jaar bij de aankopen voorkomen, zeker niet
alle. De aankopen waren vrij incidenteel. Zo werd er bijv. veel op veilingen gekocht,
niet alleen op de grote en beroemde veilingen, waarvoor een extra crediet werd
verkregen, maar op diverse gewone boekverkopingen.
Vooral voor de latere jaren van Gronovius' bibliothecariaat was het aantal desiderata
gering. De lijst van februari 1742, toen dus voor
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Br. IV 96.
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het eerst de bepaling toegepast zou worden, zal misschien wel grotere wensen van
de vier faculteiten bevat hebben, maar is niet bewaard. Op de lijst van één jaar later
komt een belangrijke algemene suggestie voor: Placcaaten, keuren, handvesten,
privilegiën en ordonnantiën der zeven geünieerde provinciën en generaliteitslanden
in het algemeen en van derzelver steden, heemraadschappen en plaatsen in het
bijzonder. In de jaren daarna zijn inderdaad talloze dergelijke publicaties aangeschaft.
Over het algemeen betreffen de aankopen de A-vakken, al heeft Gronovius niet de
fout van sommige bibliothecarissen begaan, naar verhouding te veel van zijn eigen
vak aan te schaffen. Behalve die genoemde placaten enz. treffen we titels aan als:
Lünig, Reichsarchiv, 28 dln. voor f. 141. -; Faber, Europäische Staatskanzley 86
deeltjes voor f. 80. -; Scriptores rerum Hungaricarum; Hoynck van Papendrecht,
Analecta Belgica; de uitgave van Hooft in vier delen. Op theologisch gebied legde
men zich o.a. toe op het verzamelen van Bijbeluitgaven in diverse talen, zoals Iers,
Esthisch, Singalees, Malabaars, e.d.1 en de grote uitgaven der Maurini en Bollandisten.
Opvallend weinig zijn daarentegen de medische werken, dikwijls niet meer dan een
stuk of vier per jaar, waarvan dan nog twee tijdschriften2. En als er dan nog medische
boeken gekocht worden, zijn het vaak boeken, die al één à twee eeuwen oud waren
en stellig niet de laatste stand van de wetenschap vertegenwoordigd zullen hebben!
Indertijd was na de dood van Boerhaave f. 500. - extra crediet gegeven om op de
veiling van zijn bibliotheek aan te kopen. Nadat daarvan f. 327.8.6 besteed was aan
medische en vooral botanische werken, werd bepaald, dat de overige f. 173 ook nog
voor medicijnse boeken zou mogen worden besteed3. Maar dit geld verdween in de
algemene pot en er is geen medisch boek meer gekocht dat jaar! In de tweede helft
van Gronovius' bibliothecariaat zien we soms meer medische boeken verschijnen;
zo werden bijv. in 1760 16 medische boeken gekocht, waarvan 15 werken van Haller,
waarnaar op een desideratalijst gevraagd was. Op het gebied van de andere B-vakken
zien we iets dergelijks. Zo wordt bijv. in 1746 de Optica van Newton van 1706
gekocht, in 1753 Opera varia van Robert Boyle in 5 dln., 1680-1694. De werken
van de Leidse corypheeën, 's-Gravesande en Musschenbroek kwamen wel met het
privilege binnen, hetgeen naast de aankoop een bron van boeken-inkomsten voor de
Leidse bibliotheek was.
Het was al een bepaling van de Staten van Holland uit de vorige
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Uit een brief van Gronovius aan R. Finetti, 7-1-1756 (minuut in B.P.L. 246) blijkt dat hij de
Maleise uitgaven via de boekhandel niet kon krijgen, daar ze rechtstreeks door de V.O.C.
naar Indië werden gezonden. Toen zijn wens bij de Heren bekend was geworden, hadden zij
het gewenste geschonken.
In ieder geval jaarlijks de Acta Eruditorum Lipsiensia, die bij de medische boeken waren
geplaatst!
Br. V 196 en Res. Cur. 8-8-1739.
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eeuw1, dat de drukkers die een boek met privilege drukten, daarvan een exemplaar
aan de Bibliotheek van Haar Edel Groot Mogendens Universiteit moesten afstaan.
Pas Burman merkte kort na zijn ambtsaanvaarding op dat er slecht de hand aan was
gehouden en dat hem de dwangmiddelen ontbraken om bij nalatigheid der
boekverkopers toch aan zijn recht te komen2. Het gevolg van zijn opmerkingen was
dat in 1728 de Staten een nieuwe Resolutie uitvaardigden met bepalingen in dezen3
en sindsdien liep de zaak wel. Wat kwam er nu op deze manier binnen? Kwantitatief
gezien, gemiddeld ongeveer 30 werken per jaar (geteld over 20 jaar). Voor een deel
waren dat periodieken, zoals diverse almanakken, naamregisters, de Maandelijkse
Postrijder, de Republiek der Geleerden en de Boekzaal der geleerde wereld. Verder
zien we veel theologische, vooral stichtelijke werken. Een vaste groep vormden de
toneelspelen, de comedies en tragedies, vaak zonder auteursnaam. Maar er waren
toch ook wel betere boeken bij, bijv. in Holland gedrukte uitgaven van Bayle, Voltaire,
Linnaeus, 's-Gravesande, Musschenbroek, Van Swieten en Winckelmann, de laatste
in Franse vertaling.
De bibliothecarissen beschouwden deze bepaling kennelijk als een middel om
zonder betaling aan boeken te komen, niet als een dépôt légal in die zin, dat op één
plaats in het land alles bewaard moet worden wat er gedrukt en uitgegeven wordt.
Trouwens op boeken die zonder privilege gedrukt werden, had men toch geen vat.
Wat op deze wijze binnen kwam, werd geselecteerd; datgene, waarvan men vond
dat het niet paste in een wetenschappelijke bibliotheek, werd al direct niet gestempeld
en van tijd tot tijd ten bate van de Bibliotheek bij de doubletten verkocht. Dergelijke
werken, o.a. de toneelspelen worden op de jaarlijkse lijsten wel vermeld, maar zonder
signatuur.
In Jan A. Backer, De jonge reiziger door Nederland van 17894 schrijft de auteur,
zelf schrijver en bewerker van toneelstukken, na het privilege vermeld te hebben:
Ik vraagde dus na de toneelspeelen met oogmerk om eens te zien hoe groot
een getal in de laatste tien jaaren waaren aangegeeven, en hoe aanzienlijk
de collectie over het geheel was, vooral de oudste. Maar tot mijne
verbaazing hoorde ik, dat men dezelve van tijd tot tijd verkogt, en er geene
gevonden wierden, omdat zij te veel plaats besloegen. - Wat dunkt U, de
Staaten eisschen dat men de boeken daar bezorgt, en bestuurderen houden
die vodden overtollig, en verkoopen ze. - Enfin dat is zo.
Inderdaad bezit de Bibliotheek die stukken niet; wanneer we ze aantreffen zijn ze
eigendom van de Maatschappij der Nederlandsche
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5-12-1679; zie Br. V 8*-9*.
Br. IV 190 *.
Br. V 12 *-13 *.
I (Amsterdam 1797), 262.
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Letterkunde, die dus al deze producten weer opnieuw heeft moeten verzamelen! Een
parallel vinden we in de Bodleian Library van de 17e eeuw, waar Shakespeares First
Folio, op een dergelijke manier binnengekomen, ook verwijderd is en later voor goed
geld opnieuw gekocht moest worden1!
Wat men wel bewaard heeft, is de muziek die binnen kwam. Het betreft de in
Holland gedrukte werken van Locatelli, Geminiani, Hellendael, Hurlebusch e.a., die
vaak heel zeldzaam zijn en eerst weer in onze bibliotheek ontdekt werden, nu er weer
meer belangstelling bestaat voor muziek uit die tijd.
De eerste jaren van Gronovius' bibliothecariaat waren van activiteit vervuld. Zelfs
al vóór hij beëdigd was, had hij een gelegenheid die zich aan hem voordeed,
aangegrepen en een beroemde collectie herbaria gekocht, die wijlen de Curator
Hieronymus van Beverningk bijeengebracht had. Er waren herbaria bij van planten
van de Kaap de Goede Hoop en van Ceylon, die de botanicus Paul Hermann indertijd
aangelegd had. Andermaal dus een object van wetenschap, dat wij nu niet in een
bibliotheek zouden verwachten. De herbaria berusten nu grotendeels in het
Rijksherbarium. Curatoren namen de aankoop van Gronovius over2. Op zijn voorstel
werd nu ook tijdelijk een huisje van het Begijnhof gehuurd (f. 16 per jaar) om de
herbaria op te knappen en de planten die losgeraakt waren, weer vast te plakken3.
Een dergelijke maatregel was nodig, omdat de Bibliotheek geen dienstvertrekken
had en men hierbij vuur gebruiken moest.
Het volgend object dat Gronovius ter hand nam, waren de Vossiani Chymici, dat
zijn, meestal Duitse, chemische of grotendeels veeleer alchemistische handschriften.
Waarschijnlijk hadden zij tot de krijgsbuit van Gustaaf Adolf in Bohemen behoord,
waren zo het eigendom geworden van zijn dochter, Koningin Christina, en via Vossius
in de Leidse bibliotheek beland. Gronovius, die plaats zocht in een gesloten kast voor
zijn nieuwe aanwinst, vond dat van die codices Chvmici niet meer dan een kwart die
plaats waard was en stelde voor dat hij samen met de hoogleraar in de scheikunde,
Gaubius, die handschriften zou onderzoeken4. Na enige maanden bracht hij rapport
uit: zij hadden bevonden, dat
eenige der zelven tot groote nuttigheid voor de chymische studie (konden)
strekken, als inhoudende verscheyde Tractatus chymici tot nog toe niet
uit-
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Zie E. Craster, History of the Bodleian Library 1845-1945 (Oxford 1952), 179-181.
Br. V 225 en 87 *-88 *, zie S.J. van Oostroom, Hermann's collection of Ceylon plants in the
Rijksherbarium (National Herbarium) at Leyden. Blumea Suppl. I (1937), 193-209; Id. An
old collection of plants from Surinam in the Rijksherbarium at Leiden. Rec. trav. bot. neerl.
36 (1939), 526-534 (het betreft de collectie die vroeger ten onrechte aan de Kaap de Goede
Hoop was toegeschreven); Id. Een 17de eeuwsch herbarium uit de omgeving van Danzig.
Gedenkboek J. Valckenier Suringar (Wageningen 1942), 208-217.
Br V, 133 * en 226.
Br V, 133 * en 226.
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gegeven, of ten minste beter als de reeds uitgegevene. Andere in tegendeel
zijn bevonden van geene de minste nuttigheid te zijn, als bevattende
meerendeels reeds beter uitgegevene ende uit de Latijnsche in de
Hoogduitsche en andere taalen getranslateerde Tractaten,
van welke laatste hij een lijst toevoegde1.
Onnodig te zeggen dat dit een staaltje is van een opvatting over handschriften van
die tijd, die wel sterk van de tegenwoordige afwijkt! Volgens zijn voorstel werden
toen die handschriften, 37 stuks, apart gezet, en het Herbarium Beverningkianum,
voorzien van een register van alle planten en kruiden, kon in de gesloten kas onder
de galerij worden geplaatst, benevens nog andere tot de historie der planten en dieren
specterende stukken. Gelukkig zijn de verbannen Vossiani niet verkocht, maar later
weer op hun plaats tussen de andere gezet, waar zij nu nog staan. Gronovius kreeg
nu zelfs opdracht zijn onderzoek in de andere faculteiten voort te zetten en van zijn
bevindingen rapport uit te brengen, maar daar horen we verder niets meer van2.
Het zelfde eerste jaar van Gronovius' bibliothecariaat leverde een bijzondere
aanwinst op, een van onze kostbaarste handschriften. Het prachtige Psalterium,
waaruit Lodewijk de Heilige van Frankrijk in zijn jeugd had leren lezen, werd
geschonken door de Leidse burgemeester, vroeger secretaris van Curatoren, Van den
Bergh (B.P.L. 76A). Daar mij uit de correspondentie gebleken is dat deze na het
overlijden van de oude Gronovius een vaderlijke raadgever voor de jonge Abraham
is geweest, kan ik mij voorstellen dat deze het beroemde stuk, dat Van den Bergh
reeds ten tijde van de Spaanse successie-oorlog als gedeputeerde te velde bij het
Staatse leger in de Zuidelijke Nederlanden gevonden had, al van die tijd af gekend
en bewonderd had, en het, toen hij zelf bibliothecaris was geworden, van zijn oude
vriend voor de Bibliotheek ten geschenke heeft gekregen.
Het jaar 1743 bracht een belangrijk legaat, nl. van Gerard van Papenbroek. Deze
liet aan de Universiteit een collectie antieke beelden en inscripties - marmora zei
men - na, die in een orangerie in de Hortus geplaatst werden - het begin van het
Museum van Oudheden -, benevens aan de Bibliotheek een verzameling portretten
en autographen, alba amicorum en brieven van vele beroemde mannen, zoals Scaliger,
Hooft, Vondel, enz. Ook in 1747 kreeg men een, zij het veel minder interessante,
brievencollectie, afkomstig van Cunaeus3.
Verder waren er in die eerste jaren verschillende boekverkopingen, waarvoor
Gronovius enige keren extra credieten wist te verkrijgen, zoals van de bibliotheken
van Burman, Bijnckershoek, Lelong (waar het Leidse Maerlant-handschrift van Der
natueren bloeme (nu
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Doc. Res. Cur. 29-7-1742.
Res. Cur. 8-8-1742, zie Br. V 237.
Molh. 38.
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B.P.L. 14A) gekocht werd voor f. 27. -. Op de veiling van de collectie van Graaf de
Thoms (de schoonzoon van Boerhaave) werd de overdadige renaissance-Vergilius
(nu B.P.L. 5B) voor f. 60. - verkregen. In de eerste tien jaar waren die extra-credieten
zo uitgebreid dat hij niet over 10 × de normale f. 300. - = f. 3000. -, maar bijna over
f. 5000. - heeft kunnen beschikken; niet alleen het geld van het gewone maar ook
van het buitengewone budget kon bij niet-besteding in het ene jaar zonder meer naar
het volgende worden overgeheveld.
Bij die bijna f. 5000. - kwam nog een extra bedrag in eens van f. 1000. - voor de
aankoop van drie lexica in handschrift, een Koptisch, Armenisch en Russisch,
samengesteld door Veyssière de la Croze1. Als we deze prijs met de f. 60. - voor de
luxueuze Vergilius vergelijken en met de f. 27. - voor de kostelijke Maerlant, merken
we weer op hoe hoog onuitgegeven werk van geleerden gewaardeerd werd.
Daarentegen werd een aanbod van moderne Grieksche MSS door eene George, alhier
gestudeerd hebbende, edogh nu te Constantinopelen woonende voor een somma van
f. 8000. - gedaen van de hand gewezen. Men zag het nut er niet van in2. Wat zou dat
nu wel geweest zijn, vragen we nu.
Er heerste dus grote activiteit en Curatoren konden tevreden zijn over hun nieuwe
bibliothecaris. Bij de eerste recensie, toen hij vier jaar in functie was, getuigden de
vier assessoren, dat zij alles in de vereiste staat bevonden hadden, maar de Secretaris
van Curatoren, Van Royen, dezelfde dus die een paar maanden waarnemend
bibliothecaris was geweest, voegde er woorden van grote lof aan toe:
dat hy by de gemelde recensie hebbende nagegaen de meeste kassen der
manuscripten, telkens ontwaer geworden was de arbeidzaemheidt en
accuratesse van den Bibliothecaris, als van tijdt tot tijdt dezelve nagaende,
de bladen tellende en naziende, off niet hier off daer gelijk in de mss.
dikwils gebeurdt, bladen van andere schrijvers daerin werden gevonden;
dat hy, Bibliothecaris, al redelyk ver geavanceert was om de losse
eygenhandige brieven van geleerde luyden op de Bibliotheecq in meenigte
berustende, en voorheen in bondels te zaemen geroldt off in houte doozen
gepakt, te scheyden, zuyveren en volgende het jaertal in schoonen papieren
in te schikken, en in portefolios honderdt by honderdt te conserveeren,
hebbende al een goed getal portefolio's in ordre gevult, zoodat hy,
Secretaris, nu verscheyde male de recensie hebbende bygewoondt moest
betuygen nooit de Bibliotheecq in meerder accuratesse gezien te hebben3.
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Br. V 269. Zie voor het Koptische woordenboek: J. Jansen, Over het Koptische woordenboek
van Veyssière la Croze. Orientalia Neerlandica (Leiden 1948), 71-74. Signatuur Or. 431 B,
van het Armenische woordenboek Or. 431 A. Het Russische, eerst Or. 431 C, is nu op de
afdeling Westerse handschriften, waar het in de 19e eeuw ten onrechte de signatuur March.
75 gekregen heeft.
Res. Cur. 9-5-1746.
Br. V 269.
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Zijn wedde werd toen van f. 400. - op f. 600. - gebracht (ter vergelijking: de
hoogleraarssalarissen varieerden van f. 1200 tot f.2400 Ook bij de volgende keren
werden steeds de alleruytterste preciesheyt en exactitude geprezen, zonder verdere
details.
Na 1749 heeft Gronovius geen extra crediet meer gekregen voor aankoop op
veilingen. Wel vroeg hij het in 1754 nog eens aan, maar het kon er niet af; de reparatie
van verscheidene universiteitsgebouwen en de werken aan de Maliebaan hadden te
veel geld gekost1. Daarna heeft hij het niet meer geprobeerd en dus steeds met de f.
300 - moeten rondkomen.
Een belangrijke aanwinst was echter het legaat Marchand in 1756, een collectie
van een kleine 3000 boeken, nagelaten door Prosper Marchand, een boekhandelaar
die eerst in Frankrijk, later als refugié in Holland werkzaam was en tevens redacteur
was van het Journal littéraire de la Haye en schrijver van een Dictionnaire historique2.
Hiermee kwamen werken van een ander karakter de Bibliotheek binnen, Frans,
litterair, theologisch-philosophisch en bibliographisch. De moeilijkheid was nu hoe
deze te catalogiseren. Tot nu toe werd, zoals gezegd, ieder boek in het doorschoten
exemplaar van de catalogus van 1716 bijgeschreven. Zo'n systeem moet natuurlijk
eens vastlopen en dat dreigde nu te gebeuren, daar er op sommige gebieden veel
meer boeken bijkwamen dan zo'n bladzijde kon bevatten. Gronovius besloot nu van
de collectie Marchand een nieuwe en wel systematische catalogus te gaan maken.
Dit maak ik op uit de aanwezigheid in het bibliotheek-archief van een collectie
papieren, die te boek staat als Systematisch of wetenschappelijk ingedeelde catalogus,
geschreven, geordend en geplakt door Abr. Gronovius3. Dit lijkt eerst onbegrijpelijk,
immers de catalogus van 1716 is ook systematisch ingedeeld. Was het een poging
het oude bezit in een nieuw systeem te brengen? Ik bekeek de inhoud - ik zou zeggen,
een geur van Franse esprit steeg er uit op. Als voorbeeld nam ik toen de kleine
medische afdeling - dat was niet de medische afdeling van een algemene bibliotheek,
maar het waren enige boeken van een geïnteresseerde leek. De conclusie ligt voor
de hand dat het hier een speciale collectie geldt. Dit werd bevestigd toen in de aan
de titels beantwoordende exemplaren het strookje Ex Legato Cl. Viri Prosperi
Marchandi aangebracht bleek.
Ik mag dus wel aannemen dat we hier te maken hebben met een nieuwe
catalogisering van het Legaat Marchand. Hierdoor wordt ook een zinnetje duidelijk
uit de notulen van de Curatorenvergadering van 8 februari 1757, dat hierop neerkomt:
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Res. Cur. 8-8-1754.
Dictionnaire historique ou Mémoires critiques et littéraires concernant la vie et les ouvrages
de divers personnages distingués, particulièrement dans la République des Lettres. La Haye
1758-1759, 2 tomes, fo.
Bibl. Arch. C 18.
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De Hr. Gronovius exhibeert een specimen van een catalogus van het Legaat Marchand;
het wordt geapprobeerd met het verzoek op die voet voortgaande een volledige
catalogus van hetzelve legaat te doen toekomen1.
Dit was dus niet zomaar een lijst met titels van de 134 folio's, 587 quarto's en 2090
octavo's en kleiner2, maar een poging tot systematische indeling. Volgens welk
systeem? Gronovius heeft er een overzicht van gemaakt, op 4 foliopagina's, zodat
we gemakkelijk kunnen zien, wat zijn bedoeling was. Er lijkt een indeling in vieren
te zijn, dwz. vier maal begint de paginering met 1; de eerste groep omvat Theologia,
Jurisprudentia en Philosophia, waaronder ook gerekend medici en mathematici3, de
tweede Litterae Humaniores, de derde Historia en de vierde, ongenoemd, begint met
De Litteris et linguis, bevat in hoofdzaak bibliographie en biographie en eindigt met
Excerpta en Lexica Historica. Eerst kon ik niets overeenkomstigs vinden, want deze
indeling in vieren kwam nergens voor. Maar toen ik ging letten op de onderdelen,
zag ik dat de volgorde daarvan in 't geheel vrijwel precies overeenkomt met die van
een systeem uit die tijd, dat grote invloed heeft gehad, nl. dat van Gabriel Martin4.
Deze heeft een indeling in vijven: theologie, rechten, sciences et arts, belles lettres
en geschiedenis. Gronovius zou die misschien op een algemene bibliotheek toegepast
hebben, maar in dit geval was bijv. de afdeling Recht veel te zwak vertegenwoordigd
om een hoofdafdeling te vormen. De eerste drie groepen van Martin nam hij dus
samen: theologie, rechten en sciences et arts, dwz. Philosophie met onderdelen,
physica, natuurlijke historie, medicijnen en anatomie, wiskunde, astronomie, muziek,
variae artes. Letteren is de tweede afdeling, maar Martin's afdeling geschiedenis
splitste Gronovius in tweeën. De ongenoemde afdeling, hierboven vermeld,
correspondeerde nl. met het tweede deel van Martin's Histoire, nl. de histoire littéraire,
académique et bibliographique, waarna ook bij Martin de biographieën en de Extraits
historiques met als laatste Dictionnaires historiques het slot vormen.
Men zou hebben kunnen verwachten, dat Gronovius het systeem van Marchand
zelf genomen zou hebben. Immers deze was evenzeer als Martin een boekhandelaar
die in 't begin van de 18e eeuw in Parijs grote collecties te catalogiseren kreeg en
daarvoor een systeem bedacht had5. Gronovius kan beide systemen juist uit dergelijke
catalogi die in
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Over de bibliotheek van Marchand en zijn eigen catalogiseerwerk spreekt Gronovius in het
laatste deel van de dedicatie aan Curatoren van zijn Justinus-uitgave van 1760.
Standcatalogus van de collectie in Cur. Arch. C. 42, deel XV.
Zie afb. 4.
Uit enige details meen ik te moeten opmaken, dat Gronovius niet Martin's Bibliotheca
Bultelliana (1711), maar diens Catalogue des livres de feu M. l'abbé d'Orléans de Rothelin
(1746) vóór zich gehad heeft.
Epitome systematis bibliographici, seu ordinis recte distribuendi librorum catalogi. Digesta
a Prospero Marchand, Bibliopola Parisiense, apart gedrukt en als praefatie voor zijn Catalogus
Librorum Bibliothecae domini Joachimi Faultrier (1709).
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de collectie Marchand aanwezig zijn, hebben leren kennen, als hij ze al niet eerder
kende. Het systeem van Martin is ook toegepast in de delen van de gedrukte catalogus
van de Bibliothèque du Roi, die echter niet voltooid is. Een overzicht ervan is te
vinden in het artikel catalogue in de beroemde Encyclopédie van Diderot en
D'Alembert1. Het systeem genoot dus al wel grotere bekendheid dan dat van
Marchand. Met dat al lijkt het me dat Gronovius oorspronkelijk ook aan Marchand
gedacht heeft; er komt nl. - niet in het overzicht, maar in de tekst zelf - een term voor
uit Marchand die weer doorgestreept is. Misschien is hij met Marchand begonnen
en op Martin overgestapt. Was het systeem van Marchand, dat de theologie van de
eerste plaats verdreef en daar als inleiding de bibliographie zette, dat ook bijv.
Jurisprudentia als één wetenschap niet erkende, maar het canonieke recht als
Theologia canonica tussen Theologia scholastica et Theologia moralis plaatste, de
overige Jurisprudentia daarentegen tussen Oeconomia en Politica bij de Ethica hem te radicaal? In het door hem overgenomen systeem van Martin heeft hij trouwens
ook nog wel kleine wijzigingen aangebracht, in overeenstemming met de aard van
de collectie boeken2.
Ik ben over dit punt uitvoerig geweest, omdat we bij dit plakstuk met al zijn
wijzigingen zo echt Gronovius aan het werk zien als bibliothecaris. Dit was een werk,
waartoe een hoogleraar-tevens-bibliothecaris nooit zou zijn gekomen, en dat zijn
opvolgers, wel weer hoogleraren, vooreerst niet hebben opgevat.
Het alles beheersende probleem in de volgende, en vooral in Gronovius' laatste
jaren, was dat van de lokaliteit. Naar aanleiding van de aanwas met het Legaat
Marchand ging men zich afvragen, of het gebouw het nog wel zou kunnen houden
en was beducht voor de importante en irreparabele schade, welke niet alleen 's
Landts Universiteit, maar de geheele geleerde wereldt door instorting van het gem.
gebouw soude komen te lijden3. Een deskundig onderzoek wees echter uit dat het
nogal meeviel; alleen werd de vloer met enige balken tussen de andere versterkt4. In
de zaal zelf waren intussen overal waar maar een plaatsje was, boekenkasten
bijgeplaatst: onder de galerij rechts en links van de ingang, onder de ramen; het hek
langs de grote middenkast werd wat teruggeplaatst, zodat daar nog lage kasten binnen
tegen aan gemaakt
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II (1751), 760-761.
Eén verandering was meer principieel: de Katholiek Martin verstaat onder theologie
rooms-katholieke theologie, tot slot vat hij dan nog als Theologiens Hétérodoxes allen samen,
met wie hij het niet eens was, tot Joden en Mohammedanen toe. De Protestant Marchand
onderscheidt na de Theologia Sanctorum Patrum (tot c. 1050): de Theologia Christiana
Catholico-Romana, Theologia Christiana Graecorum, Theologia Christiana Reformatorum,
Theologia Christiana caeterarum Societatum Christianarum, Theologia Muhammedana; de
Theologia Judaica had hij al vóór de Theologia Christiana na Scriptura Sacra geplaatst. Bij
Gronovius tenslotte staan bij de onderdelen der theologie boeken van alle christelijke
richtingen dooreen.
Res. Cur. 8-8-1757.
Res. Cur. 2-9-1757; het rapport in Doc. Res. Cur.
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konden worden1. Maar op den duur werd de toestand onhoudbaar en ten slotte stonden
de boeken in rijen achter elkaar en lagen overal op de grond. Een reiziger vertelt:
Es ist ein einziges Zimmer, in der nicht die Hälfte der Bücher Platz hat.
Wo man hintritt, tritt man auf Bücher. Auf dem Boden, in jedem Winkel,
in jedem Gange, auf und hintereinander liegen die besten Sachen. Doch
besteht der eigentliche Reichthum der Bibliothek mehr in geschriebenen,
als gedruckten Büchern. Und unter den Ersteren ist besonders der arabische
Vorrath merkwürdig. Aber diese und die übrigen orientalischen alle stehen
in einem Schranke zusammen gepropft, und zu diesen steigt man auf eine
Art von Porkirche mit Lebensgefahr hinauf... In keiner Käse- und
Heringbude sieht es so verwirrt und staubicht aus2.
Dat was in 1776, dus al na de tijd van Gronovius. Wij kunnen stellen dat het tijdens
zijn bibliothecariaat nog net wel ging3 maar dat na ongeveer 1770 de toestand
onhoudbaar werd, vooral door de grote aanwas uit die tijd, dank zij de schenking
Riemersma. De adjunct-bibliothecaris, Ruhnkenius, vroeg in 1772 laconiek, of
Curatoren hem mee wilden delen, waar hij de boeken van dat legaat moest plaatsen4.
Uit die tijd dateren dan ook de bouwplannen, die echter buiten ons bestek vallen.
Tot slot zou ik nog een vraag willen stellen en heel voorzichtig een paar punten
naar voren willen brengen, die tot de beantwoording kunnen bijdragen. Wat was de
functie van een bibliotheek als deze en beantwoordde zij aan haar doel? Wat zag
men zelf als het doel? Bij aankoop van bijzondere stukken is het argument vaak: dat
het werk tot nut en sieraad zou strekken. Het element sieraad was inderdaad groot.
Maar nu het nut. Nut voor wie? Voor de studenten? Wij zagen reeds uit de
opmerkingen van Burman, dat er te veel boeken ontbraken en niets aangeschaft was,
niet alleen niet
tot splendeur van soo een considerable Bibliotheecq, maar selfs niet tot
nuttigheyt ende dagelycx gebruyck, twelck het voornaemste insigt van
publycke Bibliotheequen behoort te weesen, ... sodanigh dat de boeken,
die dagelycx bij de Professoren aen haare discipulen worden aangepresen
om naa te sien en leesen, daar manqueren5.
Het lijkt me een merkwaardig moderne eis. Alleen al dat dagelijks gebruik kwam,
zoals we zagen, totaal niet met de realiteit overeen, en
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Res. Cur. 6-4-1729; 25-10-1756; 1-2-1757; 21-4-1760; 8-8-1777; 16-10-1780.
H. Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland,
Deutschland und Italien, I (Lpz. 1783), 521-522.
Maar reeds in 1769 zegt Lidén: ‘Zo klein, dat de boeken tot in twee of drie rijen opeengepakt
staan.’ (Een Zweed te Leiden in 1769. Uit het reisdagboek van J.H. Lidén, uitg. door E.
Hulshoff Pol, Leids Jaarboekje 50 (1958), 138.
Res. Cur. 13-7-1772.
Br. IV 187 *.
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dat de studenten alles zelf nazien en lezen, wat de professoren dagelijks noemen,
daaraan wil het ook nu nog wel eens haperen. Het schijnt een eis die tot zelfstandig
studeren wil aanzetten. Deed men dit werkelijk of nam men niet veeleer uit de mond
der hoogleraren en uit compendia een geheel systeem van wetenschap op? Ook de
variorumuitgaven der klassieke auteurs wijzen in deze richting: in één boek had men
daar met de tekst alle goede commentaren bijeen, die geslachten van philologen
gemaakt hadden.
Het is een bekend feit dat, internationaal gezien, het behandelde tijdvak er meer
een is van beroemde particuliere dan van universiteitsbibliotheken. Ook in Leiden
met zijn vele boekwinkels moet er een publiek geweest zijn dat zelf boeken kocht.
Om Haller nog eens te citeren: Auch ist kein Ort denen Buchhändlern so günstig, wo
alles Bibliothequen haben will, und oft, wann Boerhaave deß Morgens ein Buch
gerühmt, Nachmittags selbiges überall um doppelten Preiß gekauft werden mag1.
Dus ook studenten kochten boeken - al moeten we hierbij wel bedenken dat Boerhaave
een groter gehoor dan alleen van gewone studenten trok. Even verder merkt Haller
op, dat veel vornehme Holländer sich eine Ehre machen, in allen Sprachen und
Wißenschaften alles zu besitzen, und mehrmals ein einiger mehr kauft, als alle seine
Nachkommen lesen werden.
Stel tegenover de rijke burgers een categorie die wel het minst kapitaalkrachtig
geweest zal zijn, de bursalen van het Statencollege. Bij het doorzien van het
Curatorenarchief heb ik ontdekt dat deze instelling - ongeveer een college in Engelse
zin, waar toekomstige theologen op kosten van de Staten opgeleid werden - een eigen
bibliotheek had, waar de boeken in de 18e eeuw nog aan de ketting lagen2. Voor hun
dagelijkse studiebehoeften gingen deze jongelui dus ook niet naar de U.B. of liever
P.B., want men sprak altijd van de Publieke Bibliotheek.
Onze bibliotheek was dus twee maal in de week open, er snuffelden dan wat
belangstellende studenten à la Haller rond3 en vreemdelingen keken met eerbied naar
iets, wat men gezien moest hebben. Het was een typische philologen-bibliotheek,
waar Scaliger en Vossius met hun collecties een stempel op hadden gedrukt. Ik heb
in het reçuboek de uitleningen bekeken. In het tijdvak 1710-1740 waren er 178
uitleningen aan hoogleraren en enkele anderen, daarvan 115, dat is 65% aan de
hoogleraren in klassieke en oosterse letteren, en nog 20 aan
philologen-niet-hoogleraren. En wat de 43 anderen betreft, daar is bijv. Boerhaave
bij, doch wat hij leest, is niet medisch - maar philologisch! Medische boeken had hij
wel thuis, maar voor zijn arbeid aan de uitgave van oude Griekse medici had hij de
Bibliotheek nodig!
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a.w. 44.
Res. Cur. 8-2-1724.
Björnståhl zag er op 2 november 1774 slechts drie ‘leergierigen’. J.J. Björnståhl, Reize door
Europa en het Oosten, V (Amsterdam 1783), 391.
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Het bewaren van de schatten van de Oudheid - zonder er iets nieuws bij aan te
schaffen, dat lijkt in de eerste jaren van de eeuw, dus vóór Burman, wel de
hoofdfunctie van de bibliotheek. Waarbij we overigens wel moeten bedenken dat de
Oudheid voor een deel nog actuele waarde bezat, dat Euclides en Galenus nog
autoriteit hadden in het toenmalige heden en niet geheel tot historie waren geworden.
Er kwam een moderne wetenschap - de bibliotheek volgde, zij het langzaam wegens
de geringe middelen, en mijn uitleenstatistiekje vertoont het volgende beeld: het
aantal uitleningen, natuurlijk slechts in die zeer beperkte groep personen, stijgt, maar
het percentage daarin van uitleningen aan de classici en orientalisten daalt. Waren
er in de tien jaren 1741-1750 146 uitleningen, waarvan 63% aan philologen, in
1770-1779 waren het er 211, waarvan maar 31% aan die groep.
Als voorbeeld van wat de anderen leenden, noem ik diverse uitleningen van een
recente jaargang van de Philosophical Transactions van de Royal Society te Londen,
het reeds uit 1665 daterende research-tijdschrift, dat Leiden in 1772 in zijn geheel
dank zij de schenking-Riemersma heeft kunnen aanschaffen, met een abonnement
voor de volgende jaren. Het kwam laat, maar toen het er eenmaal was, voorzag het
ook in een behoefte. Er veranderde dus wel iets.
Het valt niet te verwonderen dat buitenlandse bezoekers in deze tijd over het
algemeen teleurgesteld zijn1. Het bezit aan gedrukte boeken was kleiner dan zij
verwacht hadden en wegens het gebrek aan ruimte slecht opgesteld. Maar er waren
er nog die er oog voor hadden dat de omvang veel kleiner was dan bijv. die van
Göttingen, maar het gehalte oneindig veel hoger - aber wie können gedruckte Werke
gegen ihre Handschriftenschätze verglichen werden riep Niebuhr in 1808 uit2. Pas
in de 19e eeuw heeft zich een uitbreiding in meer algemene zin voltrokken.
Intussen was in 1775 Gronovius overleden, 80 jaar oud, maar tot het laatst nog
goed van geheugen3. In de bibliotheek kwam hij de laatste jaren niet meer, geplaagd
als hij werd door podagra4 - de trap in het torentje leverde moeilijkheden op. In zijn
goede jaren is hij echter een goed en werkzaam bibliothecaris geweest, zooals ik
hoop in het voorgaande duidelijk gemaakt te hebben.
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Minuit praesentia famam. Met dit citaat (uit: Claudianus De bello Gildonico, vers 385)
drukten zowel Lidén als Sanders hun teleurstelling uit.
Circularbriefe aus Holland von 1808 (Nachgelassene Schriften nichtphilologischen Inhalts,
Hamburg 1842), 142.
Björnståhl, a.w. 391.
Lidén, a.w. 137.
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S.P. Wolfs O.P.
Een Latijns formulier voor verlening van broederschap met
Dominicanenkloosters
(1524)
I
Het moet wel een tikje onvriendelijk lijken om vrijwel onmiddellijk nadat NK met
de verschijning van het kloeke deel III. III als ‘finaal afgesloten’ geldt, voor de dag
te komen met een nummer, dat waarschijnlijk zijn plaats zou moeten krijgen in een
deel IV. Maar hopelijk verkeert Dr. Kronenberg nog voldoende in de feeststemming
van haar tachtigste verjaardag om een recente vondst te aanvaarden als een klein
presentje, en zeker zal haar eventuele ergernis aanmerkelijk kleiner worden wanneer
zij verneemt, dat haar van het bewuste nieuwe nummer liefst drie exemplaren tegelijk
kunnen worden geoffreerd: twee in het Oud-archief der gemeente Zutphen en een in
mijn bezit.
De vondst heeft de volgende voorgeschiedenis. Jaren geleden heeft de toenmalige
archivaris der gemeente Zutphen Dr. K.O. Meinsma aantekeningen verzameld over
het in de middeleeuwen aldaar gevestigde dominicanenklooster en zijn bewoners.
Hij heeft over dit onderwerp correspondentie gevoerd met tijdgenoten als pater G.A.
Meijer O.P., rekeningen geëxcerpeerd, oorkonden overgeschreven, tijdschriftartikelen
samengevat, dit alles met de bedoeling het later te ordenen tot een afgeronde studie.
Het is er intussen niet van gekomen, maar op zekere dag moet hij gestoten zijn op
enkele exemplaren van nog niet gebruikte en ingevulde formulieren, waarvan de
prior van een dominicanenklooster zich bedienen moest als hij een buitenstaander
wilde opnemen in de broederschap van zijn klooster, d.w.z. hem deelachtig maken
aan de verdiensten van de goede werken door hem en zijn onderdanen verricht.
Meinsma heeft ze daarom opgeborgen bij de genoemde aantekeningen over de
Zutphense dominicanen en na zijn dood zijn deze papieren, intussen aangegroeid tot
een belangrijk dossier met meer dan één verrassing, door zijn erfgenamen
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afgestaan aan het Zutphense gemeente-archief. Latere archivarissen, en vooral de
huidige, mevr. M.M. Doornink-Hoogenraad, hebben daaraan bij tijd en wijle nog
het resultaat van eigen onderzoek toegevoegd, en het geheel werd mij enige maanden
geleden met grote belangeloosheid en vriendelijkheid ter inzage gegeven. Wat hier
volgt, is de eerste bloem, die ik in deze hof met dankbaarheid jegens de eigenaar
mocht plukken.
Wat dergelijke broederschapsbrieven en -formulieren zijn, kan men lezen in een
artikel van Dr. Kronenberg, Een latijnse broederschapsbrief, in de Nederlanden
gedrukt (1515 of 1516)1. Daar staat ook, dat vroege gedrukte broederschapsbrieven
zeldzaam zijn. NK vermeldt er dan ook slechts twee: no. 3802 in dl. II, gedrukt c.
1508 en afgegeven door de gardiaan der minderbroeders te Harderwijk, en no. 4412
in dl. III. II, gedrukt in 1515/1516 en uitgegaan van de prior der cisterciensers in
Wateringen. Vóór 1500 was er tot voor kort hier te lande slechts één bekend, die bij
Campbell werd beschreven onder no. 8312 en in de Einblattdrucke onder no. 6643,
maar in het laatste geval - zoals vaker gebeurt - verkeerdelijk een aflaatbrief genoemd.
Het origineel werd in 1485 door de prior der Zwolse dominicanen uitgereikt aan
Rutger Buric, franciscaans tertiaris in St. Janskamp, en bevindt zich thans in het
gemeente-archief te Kampen. Thom. J. de Vries heeft er enige jaren geleden een
facsimile van afgedrukt4. Op het bestaan van een tweede broederschapsbrief, die
precies op tijd gedrukt werd om nog incunabel te mogen heten, heeft Dalm. van Heel
O.F.M. gewezen, toen hij de bij Campbell (no. 1107) genoemde ‘Lettre d'indulgence’
eveneens als litterae confraternitatis ontmaskerde5. De brief, gedrukt bij de reguliere
kanunniken in Den Hem bij Schoonhoven, is in 1500 bij gelegenheid van het kapittel
der Windesheimers afgegeven door Frater Nicolaus, prior te Windesheim, en de
diffinitoren van het kapittel. Een derde brief, tenslotte, is pas onlangs bekend
geworden door een publicatie in het Gutenberg-Jahrbuch 19606. Het betreft een
exemplaar, gedrukt in 1495 door Theod. Martinus Alost te Antwerpen en uitgereikt
door Johannes (Siebenhirt), magister generaal der ridderlijke orde van Sint Georgius.
Men mag veilig veronderstellen, dat dergelijke brieven, geschreven
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6

Het Boek 31, 1952-1954, pp. 173-178.
M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. La Haye 1874.
Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Halle 1914.
Habent sua fata libelli. Zwolle 1959, p. 31.
Dalm. van Heel o.f.m., Het klooster der reguliere kanunniken te Den Hem bij Schoonhoven,
in Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 69, 1950, p. 197. Verg. M.E.
Kronenberg, Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. Contributions
to a new edition. The Hague 1956, no. 1107. - Op het bestaan van deze en de volgende brief
was Dr. Kronenberg zo vriendelijk mij attent te maken.
Gedeon Borsa, Drei weitere unbekannte Einblattdrucke aus dem XV. Jahrhundert in der
Österreichischen Nationalbibliothek, pp. 56-59. Voor een vierde brief zie Addendum
(beneden).
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of gedrukt, in de late middeleeuwen ook door de dominicanen in onze streken bij
honderden verspreid zijn. Albertus Petri, een lid van het Haagse klooster en in de
jaren 1481-1484 vicarius generalis der Hollandse Congregatie van hervormde
dominicanen, kreeg op 10 juni 1478 van de generaal der orde verlof om persoonlijk
4000 van zulke ‘litterae de beneficiis’ uit te reiken1, al zal dit laatste wel in hoofdzaak
hebben plaats gevonden in de Baltische staten, waar Petri toen voor de hervorming
der kloosters werkzaam was. De congregatie heeft trouwens in het algemeen in de
vrij korte periode van haar bestaan (1457-1515) van de broederschapsbrieven een
zeer royaal gebruik gemaakt, getuige het betrekkelijk groot aantal exemplaren ervan,
die nog in alle mogelijke archieven worden aangetroffen. Getuige ook de
waarschuwing, die de convocatie, d.w.z. het generaal kapittel der congregatie, in
1493 te Zwolle gehouden, zelf tot de plaatselijke oversten richtte, om namelijk met
het distribueren van deze brieven niet al te gemakkelijk te zijn en ze alleen te geven
aan personen, die de gunst der broederschap ernstig verdienden en er zelf om gevraagd
hadden2.
Degenen die zulke gunst verlenen konden, waren oorspronkelijk de generaal
voorzover het de broederschap met de gehele orde betrof, de provinciaals voorzover
het ging over die met de provincie waarvan zij het hoofd waren, en de prioren der
huizen, die slechts de broederschap met hun eigen convent konden geven. Later,
vooral in de 15de eeuw, kregen ook anderen bij wijze van persoonlijk privilege wel
eens het recht daartoe. Uit de aard der zaak bezat toen de vicarius generalis der
Congregatio Hollandiae deze volmacht voor zijn eigen rechtsgebied.
Sedert 1259 reeds was bovendien voor de verlening der broederschap, wanneer
zij althans schriftelijk in de vorm van een brief bevestigd werd, een vast formulier
voorgeschreven3, dat ook in de eerste gedrukte tekst der ordesconstituties (1505)
werd opgenomen4 en daaruit door de volgende uitgaven der constituties telkens
opnieuw werd afgedrukt5. Men vindt dit formulier dan ook, dikwijls met geringe
afwijkingen, de gehele middeleeuwen door terug, zelfs nog in een

1
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G.M. Löhr o.p., Registrum litterarum pro provincia Saxoniae Leonardi de Mansuetis
1474-1480, Salvi Cassettae 1481-1483, Barnabae Saxoni 1486 (= Quellen und Forschungen
zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 37). Köln-Rhein 1939, p. 46.
Alb. de Meyer o.p., La Congrégation de Hollande ou la réforme dominicaine en territoire
bourguignon, 1465-1515. Liége (1946), p. 188.
Ordinarium juxta ritum sacri ordinis fratrum praedicatorum, jussu Rev. mi. Patris Fr.
Ludovici Theissling eiusdem ordinis magistri generalis editum. Romae (1921), p. 130.
Regula beati Augustini episcopi. Constitutiones fratrum ordinis predicatorum, etc. (Milaan,
Joh. Ang. Scinzenzeler, 10 mei 1505), f. 106v.
De eerst onlangs te voorschijn gekomen Nederlandse druk van deze constituties, Antwerpen,
Willem Vorsterman, 1526 (NK III, iii, no. 4454), brengt geen enkel formulier voor het
verlenen van broederschap.
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op 19 mei 1519 door Jacobus van Kalkar, de eerste provinciaal der nieuwe
Nederlandse provincia Germaniae Inferioris, verleende broederschapsbrief1.
Maar er zijn vele redenen geweest waarom naast het voorgeschreven formulier
ook andere geheel afwijkende in gebruik kwamen. Daar was het feit, dat het formulier
ontelbare keren werd overgeschreven, waardoor vanzelf varianten ontstonden. Verder
de omstandigheid, dat de tekst door een gezagsdrager, die bij een bezoek aan een
klooster o.d. op verzoek van zijn gastheren en -vrouwen of uit dankbaarheid voor
het genoten onthaal dikwijls plotseling de gunst der broederschap te verlenen had,
uit het hoofd werd neergeschreven of geïmproviseerd moest worden. Soms ook nam
men als voorbeeld een formulier, dat bij andere orden voor het verlenen van deze
gunst in gebruik was. En met name alweer in de tweede helft der 15de eeuw dwongen
nieuwe omstandigheden tot andere formuleringen. Zonder verder in details te treden
wijs ik hier op het feit, dat dan de prioren der afzonderlijke huizen van de generaal
het recht ontvangen om ‘hun boekje te buiten te gaan’ en ook de broederschap met
de gehele orde te verlenen. Er ontstaan in de meeste kerken der dominicanenkloosters
broederschappen ter ere van een of andere heilige van de orde, of van meerdere
tegelijk, waarvan het lidmaatschap krachtens een door de generaal verleend privilege
automatisch ook de broederschap met de gehele orde meebrengt. Een geheel nieuwe
alinea in het gebruikte formulier dankte haar ontstaan aan het feit, dat eerst paus
Sixtus IV c. 1481 vive vocis oraculo en later paus Innocentius VIII door de bul Sacer
Praedicatorum Ordo van 26 juli 14862 aan degenen, die de confraterniteit met de
orde verwierven, het recht toestonden om eenmaal in hun leven en een tweede keer
in het uur van sterven hun biecht te spreken bij een biechtvader naar eigen keuze,
die hen dan zelfs van de aan de Heilige Stoel gereserveerde zonden en censuren zou
mogen vrijspreken.
Men moet dit alles in het oog houden, wanneer men de tekst van de thans in het
Zutphense gemeente-archief gevonden plano-druk nader onderzoekt. Omdat er ruimte
is opengelaten zowel voor de naam van de prior als voor die van het convent, was
het formulier bruikbaar voor verschillende personen en kloosters en mag men
veronderstellen, dat degene die voor het drukken opdracht gaf, een hogere en meer
centrale instantie is geweest. Dit zou dan in de eerste plaats de provinciaal of het
kapittel der na het verdwijnen van de Congregatio Hollandiae opgerichte provincia
Germaniae Inferioris moeten

1
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Gemeente-archief Utrecht. Zie Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archieven.
3 dln., Utrecht 1913-1918, I no. 1358, p. 194.
Th. Ripoli o.p. & A. Bremond o.p., Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum. 8 vol., Romae
1729-1740, IV p. 13.
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zijn. Als provinciaal fungeerde sedert januari 1524 Andreas Hugonis van Delft,
behorend tot het Haagse klooster, nadat in het najaar van 1523 zijn voorganger
Jacobus van Kalkar overleden was. Met de kapittels van deze jaren is het een weinig
ingewikkelder gesteld. Er had een provinciaal kapittel plaats gehad te Brugge op 8
september 1523, en daar was bepaald, dat de volgende bijeenkomst zou gehouden
worden te Zutphen op 14 mei 15251. De dood van Jacobus van Kalkar maakte echter
reeds eerder een kapittel noodzakelijk. En inderdaad schijnt men toen het voornemen
te hebben gehad om in januari 1524 in Zutphen te vergaderen. De Zutphense
stadsrekeningen hebben namelijk een post, die a.v. luidt:
Dinxd. post Antonii (= 19 januari 1524) geschenckt xvj qrt den Priores
ende Patres van den Predicanten Orden die alhier binnen Zutphen in den
Convente vergadert weren van Groeningen, van Lewarden, van Winssen,
van Zwolle en van Nymegen op ten verschreven ende angesatten capittel
omme eenen Provinciael te kiesen, ende mede te weten, dat die andere
Patres uit Hollant, Flanderen, Brabant, Artoys niet en quemen durch verbot
van den huise van Burgonien durch Ko[n.] W[eerdicheit?] van Roemen2.
De politieke omstandigheden, waarop hier wordt gezinspeeld, het conflict namelijk
tussen Karel V en Karel van Gelre, zijn voldoende bekend3. Officiële acta van dit
romp-kapittel zijn er niet, en waarschijnlijk heeft het helemaal niet plaats gehad.
Men kwam dan ook kort daarop opnieuw en in groter getale in Leuven bijeen, waar
op 25 januari 1524 de bovengenoemde Andreas Hugonis van Delft tot provinciaal
gekozen werd4. Er is intussen niets tegen om aan te nemen, dat de zes in Zutphen
bijeengekomen prioren in een niet-officiëel gesprek besloten hebben om voor de
broederschapsbrieven, die ook zij herhaaldelijk moesten uitreiken, een uniform
formulier te laten drukken. De hier vergaderde kloosters vormden bovendien, samen
met het niet aanwezige Kalkar, de z.g. Gelders-Friese natie, een van de vier, welke
gezamenlijk de provincia Germaniae Inferioris uitmaakten. Aan het hoofd van ieder
dezer stond een vicarius, aan wie de provinciaal een deel van zijn bevoegdheden had
overgedragen. Wie deze functionarissen in 1524 waren, staat niet vast, maar ook de
vicarius der natio Gelriae-Frisiae zou het initiatief tot het drukken van ons formulier
hebben kunnen nemen.

1

Parijs, Archives Nationales, ms. no. LL, 1530, f. 351 v.

2
3

Zutphen, Oud-archief, Extracten Rekeningen 1371-1526, hs. Kreinck, f. 297 r.
Zie o.a. J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528 (= Werken ‘Gelre’, 30). Arnhem
1960, pp. 281-291.

4

Parijs, Archives Nationales, ms. no. LL, 1530, f. 353 r.
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Het gevolg van de verspreiding ervan is allereerst een zekere unificatie van de tot
dan toe gangbare teksten geweest. En misschien was dit juist de bedoeling. Er zijn
mij uit de onmiddellijk voorafgaande jaren drie (geschreven) brieven bekend: de
reeds genoemde van Jacobus van Kalkar uit 15191, een tweede van 1520 van de prior
te Haarlem2, en een derde van 1521 van de prior in Nijmegen3. In elk daarvan wordt
een, ten opzichte van elkaar verschillend formulier gebruikt. Bovendien vermeldt
geen enkele ervan de bovengenoemde gunst van paus Innocentius VIII, zodat deze
formulieren in vergelijking met het in 1524 gedrukte ook minder rekening hielden
met toen geldende bepalingen en privileges.
Van de andere kant is het Zutphense formulier, wat zijn tekst betreft, volkomen
afwijkend van alle andere broederschapsbrieven van dominicaanse herkomst, die ik
in Nederland ooit heb aangetroffen. Dat deze formulering een eigen schepping zou
zijn van degene die de opdracht voor het drukken gaf, is echter uitgesloten. Men
vindt namelijk het formulier reeds vrijwel gelijkluidend terug op twee gedrukte
broederschapsbrieven, afgegeven in 1501 en 1504 door de provinciaal der
dominicaanse provincia Daciae en waarvan wordt aangenomen, dat zij producten
zijn van de pers van Matthaeus Brandis uit Lubeck4. Er moet dus een oudere,
gemeenschappelijke bron zijn, die mij echter onbekend is.
Bijna volstrekt uniek, ook ten opzichte van de formulieren uit de provincia Daciae,
is het Zutphense formulier doordat het bij wijze van aanhangsels de formules biedt,
waarvan een biechtvader zich bedienen moest wanneer hij gebruik maakte van de
bovenvermelde volmachten, hem door paus Innocentius VIII verleend. Een ander
voorbeeld van zulk, een formule biedend aanhangsel is bij mijn weten alleen te vinden
op een (gedrukte) broederschapsbrief, die in 1483 werd verleend door de prior der
dominicanen te Poligny5. Maar daar wordt slechts een enkele formule gegeven, welke
in beide gevallen moet gebruikt worden. En zij luidt ook enigszins anders als die van
de Zutphense brief.
Tot zover de opmerkingen van de historicus. Het woord is nu aan de bibliografe,
die moet trachten uit te maken door wie en waar het
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Zie hierboven p. 124, noot 1.
's-Gravenhage, Rijksarchief, Archief abdij Rijnsburg. Zie M. Hüffer, Bronnen voor de
geschiedenis van Rijnsburg. 1 dl., 2 stukken (= Rijksgeschiedkundige Publicaties. Kleine
serie, 31-32). 's-Gravenhage 1951, I p. 515.
Arnhem, Rijksarchief, Archief commanderij van St. Jan te Arnhem. Zie J. Loeff, Het archief
der commanderij van St. Jan te Arnhem. 's-Gravenhage 1950, no. 482, p. 241, inv. no. 653.
I. Collijn, Ett dominikanskt confraternitetsbref för provinsen Dacia från år 1501, in Nordisk
tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen 6, 1919, pp. 197-199, met facsimile t.o. p. 198.
Aug. Castan, Catalogue des incunables de la Bibliothèque publique de Besançon. Besançon
1893, no. 599, p. 458 v., met facsimile t.o.p.v. Zie ook Einblattdrucke, no. 497.
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Zutphense formulier van 1524 is gedrukt. De historicus wacht met belangstelling op
de conclusie.
Nijmegen, september 1961.

Addendum
Voortgezet onderzoek deed mij intussen stoten op nog een vierde gedrukte
Nederlandse broederschapsbrief uit de 15de eeuw, en wel de oudste die tot op heden
bekend is. Hij werd reeds jaren geleden gesignaleerd en uitgegeven (F.A. Hoefer,
Aanteekeningen omtrent het Broerenklooster te Zwolle in Bijdragen tot de
geschiedenis van Overijssel 14, 1907, pp. 95 v.) maar is door bibliografen verder
nooit opgemerkt. Het betreft een brief, thans als charter no. 1845 bewaard in het
Oud-archief der gemeente Zwolle, die op 20 maart 1484 door Nicolaas van
Hoochstraten, prior der Zwolse dominicanen, werd verleend aan het gezin van Goert
van Reede van Saesveld, drost van Twenthe. Gelijk uit de tekst valt af te leiden werd
hij gedrukt na 15 juni 1481, op perkament, en wel, evenals de in het bovenstaande
genoemde van 1485, bij Pieter van Oss te Zwolle.
Nijmegen, april 1962.
S.P.W.

Summary
In the Old Municipal Archives at Zutphen (Netherlands) there is a sheaf of notes,
left by the former archivist Dr. K. Meinsma, about the local medieval Dominican
priory. Among these notes the present writer came upon three copies of a litterae
confraternitatis (1524), a formulary used in conferring the spiritual privileges arising
out of the fact of confraternity with some Dominican priory. He points out the rarity
of such printed formularies and discusses Dominican practice in granting confraternity.
He wonders by whom this letter may have been ordered to be printed. Might it have
been by those few priors as had assembled at Zutphen on 19 January 1524 in order
to elect a Provincial but owing to the political situation did not achieve their purpose?
Or by the Vicarius of the natio Gelriae-Frisiae? Anyhow, the regular conferments
came to bring about a certain unification of the then current texts, so dissimilar before,
But, curiously enough, it seems that for our formulary a text was used virtually
unknown in previous Dominican formularies of Dutch origin. A similar version is
only known to occur in two letters printed at Lübeck shortly after 1500 for the
provincia Daciae. These, however, lack the appendices containing formulas for the
redemption of sins and punishments that occur in the letter reported on. The only
other example of such an appendix known to the author was found by him in a printed
confraternity letter granted by the Prior of the Dominicans at Poligny in 1483.
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M.E. Kronenberg
Het Latijnse formulier voor verlening van broederschap met
Dominicanen-kloosters van 1524 als product van een Deventer pers
II
Een enkel woord ter inleiding van mijn bibliografische aanvulling bij het opstel van
p. Dr. Wolfs, hier op zijn verzoek aan toegevoegd. Geenszins beschouw ik het als
een onvriendelijkheid, dat deze reeds nu, zo kort na het verschijnen van het z.g.
afsluitende deel III. III der Ned. Bibliographie, met een onbeschreven post-incunabel
is komen aandragen. Integendeel, zijn kostbare vondst en heldere uiteenzetting hebben
mij ten zeerste verheugd. Ook kan tot zijn geruststelling dienen, dat dit document
zelfs niet de eerste aanvulling van het deel is, doch de vierde, terwijl foto's van een
vijfde me alweer zijn aangekondigd. Zodat, indien ik er de gelegenheid toe krijg,
‘een dun allerallerlaatste deeltje’, in mijn Inleiding tot deel III. 111 gesuggereerd,
inderdaad levenskansen verkrijgt.
Heel veel behoeft er over het uiterlijk van de broederschapsbrief niet te worden
verteld. De reproductie geeft er een duidelijk beeld van. Gelijk men ziet is de ruimte,
opengelaten voor de naam van de begunstigde, evenals die van de begiftigende prior
of van zijn klooster, in dit exemplaar niet ingevuld. Ook niet die van dag en maand
van het jaar 1524. Eveneens ontbreken ze op de beide andere exemplaren, in het
Zutphense Archief bewaard. Het waren blanco formulieren, wachtend op de namen
van eventuële schenker en ontvanger. Alle drie zijn op papier gedrukt.
Na een onderzoek van de typen, waar niet zonder enige moeite iets markants uit
te halen viel, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de brieven afkomstig zijn van de
drukkerij van Wessel Zuseler te Deventer. De romeinse teksttype, waarvan 20 regels
ongeveer 74mM. meten, is identiek met degeen, gebruikt in zijn uitgave van de
Compendiaria supputandi ratio van 1523 (NK. 3786) en is daaruit gereproduceerd
in Nijhoff's Art typographique (Suppl. pl. II. 6). Enkele kenmerken
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Litterae confraternitatis. (Deventer, Wessel Zuseler), 1524.
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van de type zijn: de M met wijd uiteenlopende benen en de twee schuine middenlijnen
tot onderaan reikend; een dubbel divies; de niet rechte, maar wat golvende streepjes
op ā, ē, ō, ū; bij de het dwarsstreepje een beetje naar rechts afzakkend. Van een
tweede, iets grotere romeinse type zijn hier slechts twee regels (15 en 19) aanwezig
voor de opschriften van de aflaatsformules. Had ik deze schaars gebruikte type zonder
verder verband moeten determineren, dan vrees ik, dat het mij niet gelukt zou zijn.
Nu echter, in combinatie met de teksttype van Zuseler, bleek me, dat het degeen is,
afgebeeld Art typographique I. 4. Karakteristiek zijn, in tegenstelling tot de andere
type, de punten op de letter i, wat forser en feitelijk eer kleine schuine streepjes dan
punten. Ook is eigenaardig de vorm van de letter o, meer ovaal dan rond en schijnbaar
iets naar links overhellend. Blijft ten slotte als derde gebruikte type de grotere
aanvangsletter D, die volkomen overeenstemt met degeen van Zuseler, gereproduceerd
Art typographique, I. 2, regel 1 van het onderschrift. Bij dit alles moet vermeld
worden, dat Zuseler, wiens activiteit van korte duur is geweest, juist in de jaren
1523-25 heeft gewerkt. Tot nu toe waren er slechts tien uitgaven van hem bekend1;
deze is de elfde.
En nu een late ontdekking mijnerzijds. Achteraf is het tot me doorgedrongen dat
deze broederschapsbrief me niet voor de eerste maal onder ogen is gekomen. Na
kennismaking met p. Wolfs' opstel ben ik me lichtelijk gaan verbazen, dat wijlen
Meinsma, die me altijd zo trouw op de hoogte hield van vondsten in Zutphens Archief
of Librye2, mij nooit op dit formulier zou hebben gewezen. Dus ben ik zijn vele
brieven, geschreven tussen 1913 en 1928 en zorgvuldig door mij bewaard, nog eens
nagegaan, met een verrassend resultaat. Op 7 Juni 1927 blijkt hij me er een tweetal
exemplaren van ter inzage te hebben gezonden met de volgende belangrijke
toelichting, die ik volledig weergeef:
‘Hierbij zend ik U ter inzage een tweetal brieven van deelgenootschap van
goede werken en aflaat, te geven door Priors van Dominicaner kloosters.
Vermoedelijk zijn ze U niet bekend. 't Zijn slechts onïngevulde formulieren,
waarvan No. 1 te beschouwen is als misdruk. Zie vooral de laatste alinea,
die te dicht opeen gezet is, en de fout in den voorlaatsten regel “qnātū”.
No. 2 heeft dat verbeterd.
Ik heb ze langen tijd geleden gevonden in een band van een boekje van
de Librye, die herstel noodig had, en had ze opzij gelegd om de vondst
zelf te publiceeren.
Van beide zijn 17 of 18 stuks aanwezig, die, in 't wilde op elkaar geplakt,
als bordpapier, in den leeren omslag gediend hebben.

1
2

Zie NK. III. 111, p. 256.
Zie wat ik daarover schreef in dit tijdschrift XV. 209.
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De meeste zijn door riem- en wormgaten nog meer gehavend dan deze;
daarbij bruin gevlekt van de stijfsel. Deze zijn eenigszins afgewasschen.
Zooals U ziet zijn ze van 1524.
't Schijnt, dat er toen een soort van bijeenkomst van de Dominicanen
gehouden is te Zutphen, waar o.a. de kloosters van Leeuwarden, Zwolle,
Winssum en Nijmegen vertegenwoordigd waren. Ik heb er niet tegen gesteld, dat ze U onbekend zijn - dat U ze kortelijk beschrijft. Ze
publiceeren zou ik ze graag zelf doen, als ik nog zoover kom. Dunkt U
dat goed?
Hoe groot de formulieren oorspronkelijk waren, valt niet juist te bepalen.
Schotsch en scheef waren ze op elkaar geplakt en toen afgesneden op de
vereischte grootte.
Ik heb er één weggeven aan een liefhebber’.
Aldus schreef Dr. Meinsma me in 1927. Op een briefkaart van 6 Juli '27 meldt hij
de behouden terugkeer van beide bladen. Mijn toenmalige diagnose, dat het eer Duits
of Italiaans drukwerk was, leek hem ‘nog wat onaannemelijk, van wege 't samenvallen
van 't jaartal met dat kapittel der orde alhier. Maar 't kan zijn’.
Ondertussen voel ik me niet al te schuldig, dat ik anno 1927 de druk niet als een
product van Zuseler's pers heb herkend. Want toentertijd was de teksttype nog niet
in de Art typographique, mijn steun en toeverlaat bij lastige determineerproblemen,
gereproduceerd. Mijn kennismaking met bovengenoemde Compendiaria supputandi
ratio dateert eerst van het jaar 1930 en pas daaruit is een reproductie door Nijhoff
gemaakt. En ook meen ik wel zonder zelfverheffing te mogen vaststellen, dat ik
thans, na ruim 40 jaar omgang met Nederlandse post-incunabelen, er iets meer kijk
op heb dan in 1927.
Meinsma's opvatting, dat de brief met de fout in de voorlaatste regel als een misdruk
moet worden beschouwd, deel ik niet. Het was een gebruik, aflaatbrieven of andere
eenbladige documenten bij paren op hetzelfde vel papier of perkament te zetten en
het is zeer gewoon, dat daarbij kleine verschillen in het zetsel voorkomen1. Aan de
variant, door Meinsma in zijn brief gesignaleerd, zijn er nog vele toe te voegen. In
een Bijlage geef ik ze weer. Dank zij de reproductie van het formulier met de tweede
lezing, mij bezorgd door de vriendelijke bemiddeling van de Zutphense Archivaris,
Mevrouw M.M. Doornink-Hoogenraad, heb ik beide teksten kunnen vergelijken.
Het is wel heel jammer, dat Meinsma indertijd verzuimd heeft aan te tekenen, uit
welke band van de Librye hij de collectie oud drukwerk heeft genomen. Nu valt er
slechts te gissen naar de herkomst. Had soms de prior van het Zutphense
Dominicanenklooster zulk een groot aan-

1

Vgl. hierover o.a. mijn opstel in dit tijdschrift XXIII. 338 v. en de afbeelding aldaar.
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tal oningevulde formulieren overgehouden, dat hij, toen er voor de kloosterbibliotheek
een boek moest ingebonden worden, de overtollige bladen als vulmateriaal
beschikbaar stelde? En is die band, na de gedeeltelijke verwoesting van het klooster
in 1572, gelijk bv. eveneens een Chrysostomus-uitgave van 15461, in de Librye
terecht gekomen? Mogelijk ook behoorde de ongenoemde band uit de Librye tot de
vele, die kerkmeester Herman Berner om en aan 1560-66 te Deventer door
beroepsbinders of door de Fraters van het Heer-Florenshuis heeft laten maken2. En
misschien was er daar ter stede nog 't een en ander over van nu waardeloos geworden
oud drukwerk, afkomstig uit de vroegere drukkerij van Zuseler, dat gevoeglijk als
versteviging van een band kon worden gebezigd.
Nog blijft het een onopgeloste vraag, waar de ± 30 of 32 overige verminkte, op
elkaar geplakte exemplaren, waarvan Meinsma's brief gewaagt, zijn gebleven. Niet
in het Zutphense Archief. Toch niet vernietigd? En aan wie zou hij een exemplaar
gegeven hebben? Soms aan p. G.A. Meijer O.P., destijds te Zwolle? Misschien is
het na diens dood dan in de bibliotheek van het een of ander Dominicanenklooster
terecht gekomen.
Ten slotte verheugt het mij, dat de brieven, vroeger reeds door Dr. Meinsma voor
Nederlands drukwerk gehouden, eerst door mij miskend en herontdekt door p. Dr.
Wolfs, thans door een betere definitie als producten van een Deventer drukkerij zijn
herkend.
's-Gravenhage, Oct. 1961.

Bijlage
GEREPRODUCEERD EX.

TWEEDE EX.

r. 5: ... ieiuniorū, ...

r. 5: ... ieiuniorū. ...

r. 8: ... octauus... nr o p fa = //

r. 8: ... octau9 ... nostro p fa //

r. 12: ... p sentes. ...

r. 12: ... p sentes, ...

r. 13: ... oīm ...

r. 13: ... oim ...

r. 16: ... Ies9 ... auctori //

r. 16: ... Iesus ... autori //

r. 17: ... ī hac parte ...

r. 17: ... in hac te ...

r. 20: ... &c , ... Christus ... per ...
absoluat, Et //

r. 20: ... &c . ... Christ9... ... absoluat.
Et ego //

r. 21: ego auctoritate ... tibi ...
excōmunicatiōis //

r. 21: auctoritate ... tī ... excōmunicatiōis
ma //

r. 22: maioris ... incurristi ... oblitis. //

r. 22: ioris ... īcurristi ... oblitis. Cōferē //

r. 23: Cōferēdo ... in quātū ... In //

r. 23: do ... in qnātū ... In noīe pa //

1
2

Zie K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken (Zutph. 1903), 232 v.
Meinsma, a.w., 224.
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Summary
Complementary to Dr. Wolfs's historical article on the Litterae confraternitatis ord.
fr. predicatorum of 1524 a note on their origin is added. Already as early as 1927 the
late Dr. K.O. Meinsma had drawn my attention to these broadsheets, taken by him
from an old binding of the Zutphen Librye. There were some thirty-five copies extant,
sticked together to reinforce the binding. In 1927 I did not yet succeed in spotting
the printer. Now however I can attribute the sheets to the Deventer printer Wessel
Zuseler. The whereabouts of only three copies are known. Variants of two settings
are noted.
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P.J.H. Vermeeren
Op zoek naar de Librije van Rooklooster
Toen in 1950 de Zuidnederlandse bibliograaf Rob. Roemans zijn Het werk en de
betekenis van Prof. Dr. Willem de Vreese1 deed verschijnen, trok vooral de ter
Rijksuniversiteitbibliotheek te Leiden berustende Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta de belangstelling van enkele onderzoekers. Verheugend is daarbij in
het bijzonder, dat een en ander aanleiding heeft gegeven tot verdere op- en uitbouw
der Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, thans te Leiden ten uitvoer gelegd door
een andere Zuidnederlander, met name Robrecht Lievens, die in zijn voor een
decennium bekroonde, maar pas in 1958 verschenen Leuvense dissertatie over
Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden al melding heeft gemaakt van een
eerlang verschijnen zijner Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, gebouwd
op aan de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta ontleende gegevens2.
Ik weet niet hoe het deze beide Zuidnederlandse vorsers vergaan is, respectievelijk
- en beter! - vergaat, maar wat mij betreft verzeker ik gaarne dat ik moeilijk van
Willem de Vreese afscheid nemen kan. Mijn bewondering voor zijn arbeid is daarbij
nog versterkt gedurende de voorbereiding tot een inmiddels daaruit onder de titel
Over handschriften en handschriftenkunde verschenen keuze van tien codicologische
studiën3.
Onder de gekozene figureren natuurlijk zeer vermaarde, en aan velen bekende
verhandelingen als Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (1902) en
Paradox over den grooten nood der Nederlandsche philologie (1933). Maar daarnaast
zijn ook andere opgenomen, die wel-

1
2
3

Rob. Roemans, Het werk en de betekenis van Prof. Dr. Willem de Vreese. Antwerpen, 1950.
Robrecht Lievens, Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de
handschriften. Gent, 1958; 41.
Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën.
Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H. Vermeeren. Zwolle, 1962.
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licht a prima vista meer op bibliologie dan op filologie betrokken, toch in ruimer
verband voor het begrip van de ontwikkelingsgang der middeleeuwse Nederlandse
cultuur van beslissende betekenis zijn. In de eerste plaats is dit zijn uit 1903 daterende
studie De Dietsche boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 14001. Deze
verhandeling kan echter niet los gezien worden van een tien jaar later (1913)
gepubliceerde voordracht, nl.: Een catalogus der handschriften in Nederlandsche
kloosters uit het jaar 14872.
Er moet op gewezen worden, dat beide verhandelingen dateren uit De Vreeses
grootste tijd: de periode van vóór 1914 uit ‘Die Welt von Gestern’; zo boeiend ten
leven geroepen door weer een Zuidnederlander, met name Willem Pée, toen hij in
het Album Edgard Blancquaert een biografie van deze De Vreese-leerling ontwierp3.
Het is thans zaak de lezer in het kort met een en ander vertrouwd te maken.
Op de handschriftenafdeling der Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel
berust onder signatuur 1351 een uit Rooklooster afkomstige, rond 1400 te dateren
en 243 folia tellende perkamenten codex in quartoformaat die opera van Sint
Augustinus bevat. Voor de kennis van het middeleeuwse, Nederlandse boek is deze
codex van grote betekenis, omdat hij op de versozijde van het eerste folium een lijst
draagt van in het Diets gestelde boeken, die deel hebben uitgemaakt van de librije:
‘des cloesters van sente pauwels in zonien bi bruessele gheheeten ten roeden dale’;
ook ‘ten roeden cloestere’ en de ‘roede cluse’ genoemd4. Daarmede wordt gedoeld
op de in het jaar 1363 aan de rand van het Soniënbos bij Brussel - in de tegenwoordige
gemeente en voorstad Oudergem - tot stand gekomen priorij van reguliere Augustijner
kanunniken Rooklooster (Rode klooster; Rouge Cloître). Dit was dus ongeveer een
kwart eeuw nadat Ruusbroec zich te Groenendaal had gevestigd; in beide
gemeenschappen bloeide de mystiek. In later tijd was de hagiograaf Jan Gielemans
(1427-1487) subprior van Rooklooster; de schilder Hugo van der Goes († 1482)
verbleef er als lekebroeder. Nadat het klooster in 1784 door Joseph II was opgeheven,
werden naderhand (1796) de gebouwen door het Franse bestuur verkocht. In 1834
veroorzaakte een brand grote schade en ver-

1
2

3
4

Willem de Vreese, De Dietsche boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 1400. Album
Kern. Leiden, 1903; 397 vlgg. In de in vorige noot genoemde bundel blz. 61 vlgg.
Willem de Vreese, Een catalogus der handschriften in Nederlandsche kloosters uit het jaar
1487. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1913; 337 vlgg.
In de in vorige noot genoemde bundel blz. 71 vlgg.
Willem Pée, Edgard Blancquaert. Album Edgard Blancquaert. Tongeren, 1958; 7 vlgg.
Afbeeldingen van deze lijst zijn toegevoegd aan de afdruk van Willem de Vreeses De Dietsche
boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 1400 in het ‘Album Kern’ (Leiden, 1903; 397
vlgg.) en in de De Vreese-bundel ‘Over handschriften en handschriftenkunde’ (Zwolle, 1962;
61 vlgg.).
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nielde daarbij de prachtige kerk. Slechts enkele ruïnes zijn overgebleven1.
De straks genoemde lijst van bijna dertig nummers heeft de gehele negentiende
eeuw door belangstelling getrokken en is in diezelfde periode ook enige malen onnauwkeurig en zonder behoorlijke toelichting - uitgegeven, tot dan Willem de
Vreese in het begin der twintigste eeuw een diplomatische afdruk bezorgde, voorzien
van een aan alle in dezen te stellen eisen beantwoordend commentaar.
Bij bestudering van dit stuk kan men onmiddellijk zien hoé ver Willem de Vreese
in 1903 met zijn materiaalverzameling voor de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
eigenlijk reeds gevorderd was. Daarbij moet bovendien bedacht worden, dat hij tot
dan toe alleen België en Nederland (1902), en Noord-Frankrijk en Italië (1903)
bereisd had, terwijl de overige gróte reizen nog moesten worden ondernomen2.
Het opmerkelijkst is nu dat hij één codex, nl. Suso's Oerloy der ewigher Wijsheit,
onder signatuur 8224 berustend op de Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs, wist te
dateren als geschreven vóór 11 maart 1388; zulks op grond van een belangrijke
aantekening achterin de band3. Pendant daarvan is de datering van een klein tractaat
van Jan van Ruusbroec, nl.: Vanden Kersten ghelove, waarvan een in de codex zelf
op 15 april 1394 gedateerd afschrift voorkomt in handschrift 13708 van de
Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen, welke codex uitvoerig bestudeerd en
beschreven is door de Belgische neerlandicus en codicoloog J. Deschamps4.
Op grond van deze en daarmede verbonden overwegingen kon De Vreese terecht
besluiten, dat de door hem uitgegeven lijst weergaf welke Dietse boeken rond 1400
in Rooklooster aanwezig waren.
Ik kan de gedachte niet van mij afzetten, dat De Vreese in het daaropvolgend
decennium vaak aan die lijst van De Dietsche boeken van 't Rooklooster omstreeks
het jaar 1400 zal hebben gedacht. En dit vooral toen hij - voornamelijk door Sanderus
- maar toch ook via de geschriften en werken van Molanus, Modius, Miraeus,
Foppens, Rosweyde, Pape-

1

2

3

4

Vgl. voor een en ander: Alphonse Wauters, Histoire des environs de Bruxelles. Bruxelles,
1855; III, 352 vlg. - Edouard Michel, Abbayes et monastères de Belgique. Bruxelles, 1923;
96.
Vgl. voor de door De Vreese van 1902 tot 1912 ondernomen studiereizen: P.J.H. Vermeeren,
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Utrecht, 1953; 24.
(Proefschrift Amsterdam).
Over de plaatsing van de Arsenal-codex in de ‘Chronologische index van gedateerde
handschriften’ in de B.N.M. zie men de opmerking bij nr. 56 op blz. 104 van het door schrijver
dezes in de vorige noot genoemde bewerkte Amsterdamse proefschrift.
Deschamps' ongepubliceerde beschrijving berust ter B.N.M. - Verderop zal in mijn betoog
blijken dat A. van Elslander een ander handschrift in de plaats stelt van codex 13708 der
Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. Vgl. daarvoor zijn Een Ruusbroec-handschrift uit het
Roklooster. Album Edgard Blancquaert. Tongeren, 1958; 467 vlgg.
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broek, Trithemius en verschillende Bollandisten (allen grote en vermaarde zestiendeen zeventiende-eeuwse bibliografen) steeds weer stootte op het bestaan van Een
catalogus der handschriften in Nederlandsche kloosters uit het jaar 1487. Daaronder
moet dan worden verstaan: een in oblong-formaat te Leuven vervaardigde centrale
catalogus van handschriften in Noord- en Zuidnederlandse kloosters; uiteraard een
onschatbare bron voor de kennis van ons middeleeuws cultuurleven in de lage landen
bij de zee.
Helaas bleek deze catalogus - tot nog toe - onvindbaar.
Maar reeds rond 1900 (let wel: drie jaren vóór De Vreese zijn lijst van Dietse
boeken in het Rooklooster publiceerde) wist hij van het bestaan van een ándere
dergelijke centrale catalogus van handschriften in Noord- en Zuidnederlandse
kloosters; een centrale catalogus nl. gedurende de dertiger jaren van de zestiende
eeuw in het Rooklooster samengesteld. Hij dankte deze wetenschap aan zijn vriend
C.G.N. de Vooys, die in de jaren 1898-1899 studiereizen ten behoeve van zijn
Middelnederlandsche Marialegenden had ondernomen, en toen te Wenen op de
Keizerlijke Familien-Fideikommiss bibliotheek van deze centrale
handschriftencatalogus uit Rooklooster had kennis genomen1. De Vreeses studiën
leidden hem nu tot de overtuiging, dat de gezóchte catalogus van 1487 zou zijn
opgenomen in de ontdékte catalogus van ± 1538; de Rooklooster-catalogus dus. En
hij oordeelde derhalve, dat hij - dank zij De Vooys' mededelingen - op het spoor van
de catalogus uit 1487 gekomen was.
Toen nu De Vreese zelf in 1907 op de Keizerlijke Familien-Fideikommiss
bibliotheek in Wenen kon gaan werken, heeft hij nièt het geluk gehad de
Rooklooster-catalogus van ± 1538 te mogen beschrijven. Een andere onderzoeker
was er op de Keizerlijke Koninklijke Hofbibliotheek mede bezig; en ongeacht alle
verzoeken, uiteenzettingen, ja protesten kreeg De Vreese het handschrift nièt te zien!
Begrijpelijk dus dat hij aan het einde zijner Akademievoordracht over Een catalogus
der handschriften in Nederlandsche kloosters uit het jaar 1487 zich als volgt in alle
scherpte uitliet: ‘zóó onttrekt men aan het onderzoek van een “Belgisch” geleerde
handschriften, die wederrechtelijk uit “Belgische” kloosters zijn weggevoerd’.
Zes jaar nadien (1913) overkwam een ander Vlaams geleerde - J. van Mierlo hetzelfde. Toen hij de Fideikommiss bibliotheek bezocht, verlangde hij natuurlijk
eveneens die Rooklooster-catalogus in te zien. Maar ook hem werd medegedeeld,
dat het handschrift door de Hof-

1

C.G.N. de Vooys, Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van
de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. 's-Gravenhage, 1900. Proefschrift
Leiden. Herziene en vermeerderde uitgave: Groningen, 1926. - Voor de amicale verhouding
tussen de Vlaamse en Noordnederlandse geleerde vgl. Wantje de Vreese-v.d. Poll, De Vooys
en De Vreese. Levende Talen, april 1956; 138 vlgg.
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bibliotheek in bruikleen was gevraagd ten behoeve van een hoogleraar, die er een
studie over in voorbereiding had. Naar mij bij onderzoek gebleken is, was deze
geleerde niemand minder dan Theodor Gottlieb, een der vermaardste kenners van
het middeleeuwse boek- en bibliotheekwezen. Er valt niet aan te twijfelen, dat Gottlieb
zich ernstig met de Rooklooster-catalogus heeft bezig gehouden. Maar tot een
publikatie is het nièt gekomen, terwijl zijn aantekeningen onbereikbaar blijken1.
Wat daar ook van zij: Van Mierlo was in één opzicht gelukkiger dan De Vreese;
Gottlieb liet hem vanuit de verte de Rooklooster-catalogus tenminste zién; een echt
doekje voor het bloeden van iemand die er erg graag in gebladerd had!
Sedertdien is bijna een halve, uiterst turbulente eeuw vervlogen, waarin - ook op
het hier bestreken terrein - bijzonder vele en ingrijpende veranderingen hebben plaats
gevonden. Keizerlijke Fideikommiss bibliotheek en Keizerlijke Koninklijke
Hofbibliotheek gingen bij de aanvang der twintiger jaren te Wenen op in de Nationale
Bibliotheek, die overigens in de oude gebouwen gevestigd bleef, en na 1945 herdoopt
werd tot Oostenrijkse Nationale Bibliotheek. Daar berust de Rooklooster-catalogus
thans onder signatuur Series nova 12694. (Olim 9373 en 310-308).
In de laatste vier decennia is nu van Belgische zijde bijzonder veel aandacht aan
de bestudering van de Centrale catalogus uit Rooklooster geschonken. Dit kan uit
het volgende blijken:
(1) Het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen nam als eerste in de twintiger jaren
het onderzoek ter hand. Dit vond zijn neerslag in een tweetal publikaties van J.
van Mierlo2. Het genootschap beschikte daartoe over een volledige, negatieve
fotocopie, die tot in onze dagen dienst heeft gedaan(3).
(2) De Universiteit van Leuven kon na de jongste wereldoorlog zes jaar lang
(1949-1954) over de codex zelf beschikken, zulks ten behoeve van
onderzoekingen onder leiding van J.M. de Smet, die tevens zorgde voor een
volledige verfilming.
(3) Nog is in 1957 een volledige verfilming ondernomen ten behoeve van het te
Brussel gevestigde ‘Fonds national de recherche scientifique’.
Men kan zich dus over belangstelling van Belgische zijde zeker niet

Vgl. J. van Mierlo, Een katalogus van handschriften in Nederlandsche bibliotheken uit 1487.
Ons geestelijk erf II (1928) 275 vlgg. (I. c. 276). - Over de onbereikbaarheid van Gottliebs
aantekeningen vgl. Hermann Menhardt, Das älteste Handschriftenverzeichnis der Wiener
Hofbibliothek von Hugo Blotius 1576. Wien, 1957; 3. (Österreichische Akademie der
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 76. Band.).
2 De eerste van dit tweetal publikaties is de in vorige noot genoemde verhandeling uit 1928.
Twee jaar later verscheen als vervolg daarop: J. van Mierlo, De anonymi uit den katalogus
van handschriften van Rooklooster. Ons geestelijk erf IV (1930) 84 vlgg. en 316 vlgg.
(3) Vgl. Bijlage II (blz. 380 vlg.) in Robrecht Lievens, Jordanus van Quedlinburg in de
Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften. Gent, 1958.
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beklagen. Ten slotte zij daar nog aan toegevoegd, dat twintig jaar geleden Paul
Lehmann - de voetstappen van Theodor Gottlieb drukkend - aan de
Rooklooster-catalogus aandacht heeft gewijd1.
Bij al deze onderzoekingen is nu begrijpelijkerwijs doorlopend de nadruk gelegd op
het hoofddeel van de codex: het registrum illustrium scriptorum, de eigenlijke centrale
catalogus dus. Deze centrale catalogus biedt in grove alfabetische volgorde naar
namen van auteurs en/of titels van werken een opgave van de in het eerste kwart der
zestiende eeuw voorhanden codices in Zuid- en Noordnederlandse kloosterlibrijen.
Het spreekt vanzelf, dat een daarop gericht omvattend onderzoek járen vergt en
gemeenschappelijke arbeid van velen vraagt.
De schrijver dezer regels laat dit dus over aan bevoegder onderzoekers op dit
terrein, en handelt verder uitsluitend over dát gedeelte van deze codex, waarop hij
zijn aandacht gericht heeft.
Het is nl. zo gelegen dat aan het registrum illustrium scriptorum voorafgaat een
zestien folia omvattende, en door de samensteller afzonderlijk gefolieerde lijst van
de boeken van het Rooklooster zelf.
In het breder verband van mijn onderzoek naar De Vreeses publikatie over De
Dietsche boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 1400 moest mij immers die
catalogus van Rooklooster zelf bijzonder interesseren, ook al was reeds uit de artikelen
van Van Mierlo gebleken, dat de gehéle codex - en dus ook de lijst van Rooklooster
zelf - géén in het Diets gestelde werken vermeldt.
Dit bevreemd natuurlijk zeer, en wel vanwege de volgende tegenstelling: de lijst
zelf wordt in codex Series nova 12694 van de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
geheten: Tabula alphabetica omnium voluminum librarie nostre, en daarin kan het
woord ‘omnium’ moeilijk misverstaan worden. Maar hoe dit nu te rijmen met die
andere door De Vreese gepubliceerde lijst: Dit sijn die dietsche boeke die ons toe
behoeren. Men moet immers vaststellen, dat deze ‘dietsche boeke’ nièt in de ‘tabula
alphabetica’ zijn opgenomen.
Aanvankelijk is het mij moeilijk gevallen daarvoor een redelijke verklaring te
vinden, tot ik - in omvattender verband van het Rookloosteronderzoek - gestoten ben
op het ook in dát klooster toentertijd bestaande scherpe sociale onderscheid tussen
de heren (de priesters) en de broeders (de leken); een standsverschil in
kloostergemeenschap dus, dat geenszins zo wonderlijk is als het schijnt. Houdt men
dit onderscheid voor ogen dan behoeft het géén verbazing te wekken, dat nòch in
het registrum illustrium scriptorum, noch in de tabula alphabetica

1

Paul Lehmann, Alte Vorläufer des Gesamtkatalogs. Festschrift Georg Leyh. Leipzig, 1937;
69 vlgg. Thans herdrukt in: Paul Lehmann, Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte
Abhandlungen und Aufsätze. Band IV. Stuttgart, 1961; 172 vlgg.
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van de Rooklooster-librije zelf, de Dietse werken een plaats gevonden hebben. Álle
in beide catalogi verzamelde literatuur (op één enkele Franse uitzondering na:
Froissart) was namelijk voor de clerici bestemd, die alléén, of bij voorkeur werken
in het Latijn bestudeerden1. Er waren natuurlijk Dietse boeken in het Rooklooster,
maar zij waren alleen - of althans hoofdzakelijk - bestemd voor de ‘leecken brueders’
die géén Latijn kenden, of althans niet méér dan dat handjevol Latijn, nodig voor het
dienen der H. Mis. Maar om daarvan een afzonderlijke catalogus aan te leggen achtte
men wel niet de moeite waard. Men volstond dus met een terloopse aantekening op
een schutblad, want meer is de door De Vreese gepubliceerde lijst toch eigenlijk niet.
In scriptura continua uitgevoerd worden haar titels zelfs niet regel voor regel
onderscheiden.
Nochtans ligt het voor de hand te veronderstellen, dat bij de verspreiding van het
Rooklooster-bezit gedurende de Franse revolutie en de daarna volgende decennia,
vele Dietse codices dezelfde wegen gegaan zijn als de Latijnse, die in de tabula
alphabetica van Rooklooster staan genoteerd.
Van deze veronderstelling is de schrijver dezer regels uitgegaan bij zijn gedurende
enkele weken in de zomers van 1959-1961 ter Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
ondernomen onderzoekingen.
Nu was het reeds door accidentele ontdekkingen bekend, dat codices uit
Rooklooster op de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen berustten, en zelfs
hadden de Bollandisten al in 1895 (dus nog jaren vóór De Vooys de
Rooklooster-catalogus ‘ontdekte’ en daarvan aan

1

Vgl. hierbij Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Begründet von Fritz Milkau. Zweite,
vermehrte und verbesserte Auflage herausgegeben von Georg Leyh. Dritter Band. Geschichte
der Bibliotheken. Erste Hälfte. Wiesbaden, 1955; 243 vlgg. Fünftes Kapittel, Das Mittelalter.
Von Karl Christ †, ergänzt von Anton Kern [†]. Het begin van dit belangrijke caput - onder
het opschrift ‘Die Verwaltung’ deel uitmakend van de ‘Einleitung’ - biedt heldere
uiteenzettingen over aard, doel en opbouw van middeleeuwse catalogi. Daarbij dient allereerst
bedacht te worden dat deze boekenlijsten een opgave van de codices, de volumina verstrekken;
nièt van de opera, de teksten. Daarenboven was bij deze catalogisering de plaatsing
doorslaggevend. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen hoofdbibliotheek en
bijbibliotheken; de middeleeuwse catalogi vermelden nu meestal alleen het bezit van de
hoofdbibliotheek, de bijbibliotheken in sacristie en refter werden daarin niet opgenomen.
Tegen het einde der middeleeuwen (de tijd dus waarin wij ons hier bevinden) werden in
volkstaal geschreven boeken dikwijls afzonderlijk als ‘Bibliotheca exterior’ buiten de
hoofdbibliotheken opgesteld, de daarin voorkomende werken waren bestemd voor de
leken-broeders. De Latijnse boekerij voor de heren-priesters werd dan ‘Bibliotheca interior’
geheten. Voor deze verschillende librijen werden afzonderlijke inventarissen aangelegd en
bijgehouden; vrijwel nooit zijn de op verschillende plaatsen in een huis bewaarde boeken in
één samenvattende catalogus vermeld. Dat eveneens in Rooklooster streng onderscheid tussen
‘heren’ en ‘broeders’ gemaakt werd, kan ook blijken uit de volgende aantekening op fol. IIIr
van Ser. nov. 12707: ‘Desen boeck hoort toe de Heeren van Rooden Clooster’. (Codex Ser.
nov. 12707 is het tweede deel van een verzameling in het Latijn gestelde heiligenlevens,
geschreven door Johannis Gielemans). - Vgl. ook: Karl Christ, Bibliotheksgeschichte des
Mittelalters. Zur Methode und zur neuesten Literatur. Zentralblatt für Bibliothekswesen LXI
(1947) 38 vlgg.; 149 vlgg.; 233 vlgg.
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De Vreese mededeling deed) handschriften van de hagiograaf Gielemans in de tabula
alphabetica aangewezen1.
Maar bij mijn weten is tot nog toe nimmer een opzettelijk onderzoek ingesteld
naar de in de tabula alphabetica vermelde handschriften en hun tegenwoordige
verblijfplaatsen. Bij het daartoe te Wenen ondernomen onderzoek moest ik mij gezien de begrensde tijdsduur van mijn verblijf - in getal en omvang strenge beperking
opleggen. Ik heb mij derhalve bepaald tot één honderd codices, waarvan de
‘Belgische’ herkomst op grond van mijn studiën zo al niet vaststond dan toch
aangenomen kon worden. Het resultaat beantwoordde aan de verwachtingen. In de
eerste plaats kon ik met zekerheid een aantal in het Latijn gestelde handschriften
aanwijzen als afkomstig uit Rooklooster. Maar daarenboven ontdekte ik drie
(onbekende) in het Middelnederlands gestelde codices; alle drie in de door De Vreese
gepubliceerde lijst vermeld maar nog niet teruggevonden; alle drie dus ook van vóór
1400 daterend.
Over deze drie codices volgen hier een aantal mededelingen; voor hun beschrijving
wordt verwezen naar het toevoegsel aan het einde dezer bijdrage.
De eerste codex (Ser. nov. 65) is een exemplaar van een vertaling van het Horologium
van Hendrik Suso: Oerloy der ewigher Wijsheit, beginnende: Het was een jonghelinc
Gode bekent....
Uit de door De Vreese gepubliceerde lijst blijkt dat de broeders ‘inden bosch van
zonien bij brussele’ twéé exemplaren van Oerloy der ewigher Wijsheit bezeten
hebben. Eén daarvan heeft De Vreese aangewezen als zijnde hs. nr. 8224 van de
Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs. Het tweede is dan nu te Wenen aangetroffen. Zijn
herkomst uit Rooklooster blijkt uit de aantekening op Fol. 2v: liber iste pertinet ad
cenobium sancti pauli in zonia. Op dezelfde versozijde van hetzelfde folium komen
echter nog twee andere interessante zaken voor:
(1) Ten eerste trekt de volgende met ongeoefende hand en later geschreven
aantekening de aandacht: Dorloye der eewegher Wijsheit Ende es den xvjten boeck
inde taeffele. Vooral de laatste toevoeging: ‘Ende es den xvjten boeck inde taeffele’
is van betekenis, omdat daaruit af te leiden valt dat er nog een ándere lijst van Dietse
boeken in het Rooklooster moet bestaan, respectievelijk moet bestaan hebben. Want
in De Vreeses lijst maken beide exemplaren van Suso's Oerloy nummer zeven uit,
terwijl hier over nummer zestien gesproken wordt.
(2) Ten tweede komt er op fol. 2v van codex Ser. nov. 65 een ex-libris voor dat in
de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw gebruikt is door Charles
Jean Beydaels de Zittaert, toentertijd

1

Catalogus codicum hagiographicorum qui Vindobonae asservantur in bibliotheca privata
Serenissimi Caesaris Austriaci. Analecta Bollandiana XIV (1895) 231 vlgg.
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eerste wapenkoning van het Oostenrijkse Keizerhuis. Deze Van Zittaert is een
merkwaardige, ietwat schemerachtige figuur, die in de Oostenrijkse Nederlanden
ten aanzien van het bijeenbrengen van naar Oostenrijk te transporteren codices uit
Belgische kloosters een vrij wonderlijke rol heeft gespeeld, waarover hier verderop
nog een en ander volgt.
Ten slotte - en onder verwijzing naar de hierbij gevoegde afbeelding 1 - hier nog
enkele algemene mededelingen over codex Ser. nov. 65. Wij hebben in het
onderhavige geval te doen met een klein formaat quarto handschrift dat 94 folia telt.
De katernenbouw is vrij regelmatig, gelijk mede uit de oorspronkelijke gelijktijdige
foliëring en de nog voorhanden bladsignaturen kan worden afgeleid. De codex is
door vier handen geschreven; het gebruikte perkament is van mindere kwaliteit. Ter
structurering van de in twee kolommen geschreven tekst dienen een aantal in rood
uitgevoerde initialen, lombarden en doorstrepingen. De verdere rubricering is in geel
uitgevoerd. Het handschrift is in 1867 in een nieuwe halflederen band gestoken; het
werd in 1869 door de toenmalige Hofbibliotheek in ruil van het toenmalig Keizerlijk
Koninklijk Huisarchief verworven1.
De tweede codex is Ser. nov. 12857 (olim 7931; nogmaals olim Fideikommiss Bibl.
311-134). Uit De Vreeses lijst blijkt dat de broeders ‘inden bosch van zonien bij
brussele’ twee evangeliariën bezaten. De Vreese oordeelde dat daarvan slechts één
bewaard gebleven was: hs. Brits Museum Add. 26658, rond 1390 geschreven en uit
Rooklooster afkomstig. Het tweede is dan nu te Wenen aangetroffen. Dat het uit
Rooklooster afkomstig is blijkt uit de volgende aantekening op de versozijde van het
perkamenten schutblad aan het einde: Desen boec es des cloesters van rooden dale.
Het handschrift zit nog in zijn oorspronkelijke band, die op zijn voorplat in metalen
omlijsting het opschrift draagt: Die iiij euangelisten2.
Slaat men het boek open dan vindt men wederom het ex-libris van Beydaels de
Zittaert, onmiddellijk gevolgd door drie tafels voor het terugvinden der evangeliën
voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen. Deze bladen (in het geheel achttien,
bestaande uit een katern van één en twee katernen van vier dubbelbladen) zijn later
aan de eigenlijke tekst vooraf toegevoegd. De tekst begint namelijk op het folium
dat in de moderne potloodfoliëring het Arabische cijfer 19 draagt, maar dat zelf
tevens de Romeinse I van de oorspronkelijke gelijktijdige foliëring vertoont.

1
2

Ontleend aan het onder signatuur Ser. nov. 2177 op de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
berustende Akzessionsregister 1 (Zuwachsbuch d. Hss. S.I).
Vgl. voor een verdere beschrijving van het band-type (ongetwijfeld afkomstig uit Rooklooster
zelf) Luc. Indestege, Einbandkunst in den alten Niederlanden. Frühe Flämische
Plattenstempel. Gutenberg Jahrbuch 1955; 239 vlgg.
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Afb. I. Codex S.n. 65, fol. 3r.
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Afb. II. Codex S.n. 12857, fol Ir.
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Afb. III. Ex-libris van Beydaels de Zittaert
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Afb. IV. Codex S.n. 12905, versozijde van derde voorafgaande schutblad en fol 1r.
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De evangeliën bezitten de ‘kanonieke’ volgorde (Matthaeus, Marcus, Lucas en
Johannes), waarbij het opmerkelijk is, dat de codex na fol. 44 een regelmatige
afwisseling vertoont van katernen bestaande uit zeven en acht dubbelbladen; getallen
welke in de middeleeuwse katernenbouw niet bijzonder vaak voorkomen. Wij hebben
in het onderhavige geval te doen met een groot formaat octavo handschrift dat 238
folia telt. (Vgl. de hierbij gevoegde afbeelding 2). De katernenbouw is vrij regelmatig,
gelijk mede uit de oorspronkelijke foliëring en de nog voorhanden reclames kan
worden afgeleid. De codex is door verschillende handen geschreven; het gebruikte
perkament is van mindere kwaliteit. Ter structurering van de in één kolom geschreven
tekst komen een aantal in rood uitgevoerde initialen, lombarden en strepen voor; ook
de verdere rubricering is in rood uitgevoerd. Het handschrift is in 1921 vanuit de
Fideikommiss bibliotheek in de toenmalige Nationale Bibliotheek gekomen.
De derde codex is handschrift Ser. nov. 12905 (olim 7971; nogmaals olim
Fideikommiss Bibl. 311-182). Te dezer plaatse zijn mede de oude signaturen
opgegeven omdat vooral de eerste (7971) erop wijst, dat de codex al vroeg in de
Oostenrijkse Nationale Bibliotheek terechtgekomen is. De Vreese heeft van het
handschrift kennis gedragen en in zijn Bibliotheca Neerlandica Manuscripta is dan
ook terdege genoteerd, dat deze codex uit de Rooklooster-librije afkomstig is. Op
grond van nadere bestudering is nu komen vast te staan, dat deze codex Ser. nov.
12905 (Verzameling Epistelen) het handschrift is, dat sub 2 in de door De Vreese
gepubliceerde lijst aangeduid wordt als: een epistel boec. Ik wijk hiermede af van
De Vreeses eigen interpretatie van dit nummer twee. Hij toch oordeelde - op grond
van paleografische overwegingen - dat de hier bedoelde codex zou zijn de in de
Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel onder signatuur 2849-'51 berustende
Epistelen. Een tamelijk uitvoerige beschrijving daarvan vindt men in Van den Gheyns
catalogus1, waar de door De Vreese herhaalde opmerking gemaakt wordt, dat het
handschrift wel uit Rooklooster afkomstig schijnt, maar dat er geen aantekening in
voorkomt, waaruit die herkomst expliciet blijkt. Dit nu is wel het geval met de codex
Ser. nov. 12905. Op de versozijde van het laatste perkamenten schutblad vindt men
namelijk het eigendomsmerk: Desen boec es der broederen van sente pauwels in
zonien gheheten roeden cloestere.
Daarenboven moet acht gegeven worden op het volgende, en hiermede kom ik
terug op de figuur van Beydaels de Zittaert, onder verwijzing naar de hierbij gevoegde
derde afbeelding met het ex-libris

1

J. van den Gheyn S.J., Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique I;
no. 113. Bruxelles, 1901.
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van Beydaels de Zittaert1. Naar men daarop zien kan ontbreekt het dit ex-libris niet
aan imperiale grootheid. Boven het geheel schittert de keizerskroon; de rijksadelaar
(beide koppen met nimbus omgeven) houdt het zwaard en de rijksappel in de klauwen.
Op de borst draagt hij het Oostenrijkse-Lotharingse-Bourgondische wapen, getooid
met de Hongaarse en de Boheemse kroon. Het geheel wordt omgeven met de
eretekenen van drie ordes; respectievelijk de Stephans- en Maria Theresia-orde,
alsmede de orde van het Gulden Vlies. Boven vindt men in één regel de tekst:
Appartient àla bibliothèque; beneden in twéé regels: Donnè par le Conseiller premier
Roÿ D'armes || Beydaels de Zittaert.
De omstandigheden waaronder dit dedicatie-ex-libris tot stand gekomen is werpen
een merkwaardig zijlicht op een man die het aan grootheidswaan noch verbeelding
ontbrak. Onder de vele in het Oostenrijkse archief van de adel (Adelsarchiv te Wenen,
ondergebracht in het Allgemeine Verwaltungsarchiv) berustende stukken van Beydaels
de Zittaert bevindt zich ook een soort stamboom volgens welke Charles Jean (Baptiste)
in 1747 geboren werd. Hij trad in Oostenrijkse staatsdienst en was sedert 1794 te
Brussel: ‘grand maitre de cérémonies de la Cour, premier roi d'armes’. In die functie
zwaaide hij de scepter over de te Brussel gevestigde Chambre héraldique. Nadat de
Oostenrijkse Nederlanden voor Oostenrijk verloren waren gegaan (1797) bleef
Beydaels toch in keizerlijke dienst; 1799 vinden wij hem te Leipzig, waar het Comité
de la liquidation belgique hem over de ‘Transferierung’ van de Chambre héraldique
naar Wenen mededelingen doet. Zelf verbleef hij vanaf 1801 in de Donaustad, waar
hij tien jaar later (1811) overleed.
Ten aanzien van het gereproduceerde ex-libris dient nu het volgende te worden
opgemerkt:
Het hier nog gebruikte oudbourgondische wapen werd in deze samenstelling na
het verlies van België niet meer gevoerd. Vermoedelijk heeft Beydaels het dus vóór
1797 laten vervaardigen en aanvankelijk schijnt hij het alleen gebruikt te hebben
voor boeken die zijn eigendom waren, en die bovendien bestemd waren om later in
de Chambre héraldique te blijven berusten. Toen echter de gehele boekerij, als
(staats)eigendom van de keizer, naar Wenen verplaatst moest worden, heeft hij bijna
alle boeken van zijn dedicatie-ex-libris voorzien, om op die wijze in Wenen als royale
schenker par excellence op te treden. Nadat dit naderhand uitgelekt was heeft men
later - uitgaande van de opvatting dat hier toch eigenlijk van staatseigendom sprake
moest zijn - ofwel het gehele ex-libris overgeplakt, of op zijn minst de be-

1

Vgl. hierbij: Österreichische Ex libris-Gesellschaft. V. Publikation. Weihnachten 1907. Wien,
1907; pag. 31 vlgg. R. v. Höfken, Aus dem k.u.k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien II
[Beydaels de Zittaert].
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neden afgedrukte geschenkformule verwijderd. Zo kwam dan een grote verzameling
Belgische handschriften (Belgische hier wel in zeer brede geografische zin te verstaan)
vanuit de Brusselse Chambre héraldique in het Weense Haus- Hof- en Staatsarchief,
vervolgens in de Fideikommiss bibliotheek en vandaar uiteindelijk in de Oostenrijkse
Nationale Bibliotheek (1921).
Beydaels de Zittaert heeft er dus voor gezorgd, dat in het laatste decennium der
achttiende eeuw handschriften uit verschillende Belgische kloosters - alvorens naar
Oostenrijk getransporteerd te worden - op één plaats bijeengebracht werden. Deze
plaats was dan de Chambre héraldique te Brussel. Bij die gelegenheid nu werden de
banden der codices van papieren strookjes voorzien, waarop de volgende
aantekeningen voorkwamen:
(1) kloosternamen in afkortingen: bijvoorbeeld Cdk voor Corsendonk, R.C. voor
Rouge Cloître;
(2) een getal met betrekking tot het totaal der bijeengebrachte boeken.
In het onderhavige geval nu vindt men bij codex Ser. nov. 12905 op de rugzijde van
de band een strookje met de gegevens: R.C. 276. Met het bovengenoemde
eigendomsmerk mag men dit wel voldoende achten om elke twijfel ten aanzien der
herkomst van codex Ser. nov. 12905 uit te sluiten.
Ten slotte - en onder verwijzing naar de hierbij gevoegde afbeelding 4 - hier nog
enkele algemene mededelingen over codex Ser. nov. 12905. Wij hebben in het
onderhavige geval te doen met een klein formaat octavo handschrift dat 203 folia
telt. De katernenbouw is zeer regelmatig, gelijk mede uit de nog voorhanden reclamen
kan worden afgeleid. De codex is tot fol. 200v in één hand geschreven, daarna volgt
een tractaat in andere hand; het perkament is van goede kwaliteit. Ter structurering
van de in één kolom geschreven tekst komen een aantal in rood uitgevoerde initialen,
lombarden en onderstrepingen voor; ook de verdere rubricering is in rood uitgevoerd.
Het handschrift is in 1921 vanuit de Fideikommiss bibliotheek in de toenmalige
Nationale Bibliotheek gekomen1.
Het voorafgaande stuk met addenda en marginalia ten aanzien van Willem de Vreeses
De Dietsche boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar

1

Codex Ser. nov. 12905 is zeer merkwaardig als exempel voor opbouw en samenstelling van
het middeleeuwse boek. Zo vindt men blad voor blad alle notities voor de rubricator
aangegeven; ook is blad voor blad een corrector aan het werk geweest; nog zijn glossen in
het Latijn toegevoegd. De corrector heeft eerst met zilverstift in margine gewerkt en is later
tot zijn eigenlijke arbeid overgegaan; hier en daar is de verbeterde tekst over en door de
oorspronkelijke zilverstiftaantekening geschreven. De uitvoering van een en ander blijkt niet
met bijzondere zorgvuldigheid te zijn geschied; hier en daar is de rubricering overgeslagen.
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1400 dient nu - volledigheidshalve - te worden afgesloten met de mededeling dat in
de laatste decennia verschillende onderzoekers zich met De Vreeses lijst hebben
bezig gehouden.
Daarbij gaat voorop G.I. Lieftinck, die - zich voornamelijk baserend op
paleografisch materiaal - veel aandacht aan deze publikatie van De Vreese heeft
besteed. Zijn onderzoek is onvoltooid gebleven, maar het materiaal berust ter
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, waar het met zijn toestemming door mij is
geraadpleegd.
Vervolgens heeft A. van Elslander in het reeds genoemde Album Edgard
Blancquaert uitvoerig verslag uitgebracht over Een Ruusbroechandschrift uit het
Roklooster1. Hiermede is bedoeld de onder nummer 89 (olim 11) op het
Plantin-Moretus Museum te Antwerpen berustende codex, waarvan het tractaat
Vanden Kersten ghelove door Van Elslander - in codicologisch verband - gesteld
wordt in de plaats van codex 13708 der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen,
door De Vreese aangewezen.
Ten derde en ten laatste: ook R. Lievens heeft in zijn Een Brabants handschrift
van de Limburgse Sermoenen2 in het breder verband van zijn onderzoek gewag
gemaakt van De Vreeses lijst.
Dit alles is meer dan genoeg om aan te tonen, hoe een publikatie die bijna zestig
jaar oud is (of beter: jong is), terecht en steeds weer met nieuwe resultaten onze
aandacht en belangstelling gaande houdt!
***

Hoe men thans ook over de handelwijze van Beydaels de Zittaert denken moge, één
ding staat vast: zijn ‘allergnädigster Kaiser und Herr Franz I.’ was een zo groot
boekenliefbebber, dat hij tot op zekere hoogte een keizerlijke bibliothecaris met
voorliefde voor het bibliografisch bedrijf heten mag. Tot 1806 was hij bibliothecaris
zijner eigen boekerij, waarbij een voortreffelijk geheugen een (stand) catalogus
overbodig maakte. Maar in het genoemde jaar werd dan toch de ‘k.k. Cabinetssecretär
Hofrath Thomas Peter Young’ met de leiding van de bibliotheekzaken belast. Drie
en twintig jaar lang - tot zijn overlijden in 1829 - heeft Young zich met bekwaamheid
van zijn taak gekweten. De keizerlijke boekerij dankt aan hem de eerste catalogus
op fiches, standcatalogi, en bovenal een voor ons doel hoogst belangrijke beschrijving
der voorhanden codices en incunabelen. Deze in 1811 vol-

1
2

A. van Elslander, Een Ruusbroec-handschrift uit het Roklooster. Album Edgard Blancquaert.
Tongeren, 1958; 467 vlgg.
Robrecht Lievens, Een Brabants handschrift van de Limburgse Sermoenen. Handelingen
van de Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis XII (1958)
189 vlgg.
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tooide inventaris berust thans onder signatuur Ser. nov. 12696 op de Oostenrijkse
Nationale Bibliotheek. Hij voert tot titel: Bibliotheca domestica Francisci I.
Imperatoris Austriaci. Pars I. Sectio secunda. Quae Catalogum Codicum
manuscriptorum ordine alphabetico digestum complectitur. M.DCCC.XI. Het folio
handschrift (gestoken in een negentiende-eeuwse bruine, halflederen band) telt 332
bladen1. In samenhang met de Rooklooster-catalogus (Ser. nov. 12694) heeft het
mijn hoofdbron uitgemaakt voor het terugvinden der in het Latijn gestelde codices
uit Rooklooster, voorkomende in de tabula alphabetica van Series nova 12694.
Wat de laatste codex betreft: in afwachting van de stellig uit België te verwachten
volledige beschrijving diene hier de volgende beknopte:
Het ‘Registrum scriptorum illustrium, cum tabula alphabetica omnium voluminum
librariae monasterii rubeae vallis’ is een in de dertiger jaren der zestiende eeuw
samengestelde papieren codex in klein folio formaat van 439 bladen. Hij is door
verschillende handen in littera bastarda (met sterk cursieve elementen) geschreven.
De oorspronkelijke foliëring in Romeinse cijfers begint bij elk onderdeel opnieuw.
De afmetingen van het blad bedragen 288 × 210 mm.; die van de bladspiegel 203 ×
118 mm; de tekst is geschreven in één kolom, zonder liniëring voor het (onbepaald)
aantal regels. Vele bladen - in het bijzonder de met III gefolieerde - zijn onbeschreven
gelaten, met het oog op latere aanvullingen, toevoegingen en wijzigingen. Het
handschrift steekt nog in zijn oorspronkelijke bruinlederen band met ruit- en
stempelversiering op voor- en achterplat; op het voorplat bovendien het supra-libros:
roeden cloester. Op de rug drie papieren etiketten, vermoedelijk in het laatste
decennium der achttiende eeuw aangebracht. Het grootste draagt de titel: Catalogus
|| Illustr. Scriptor. Beneden bevindt zich een vierkant etiket met grote Arabische 8.
Bovenaan het in de Chambre héraldique aangebrachte etiketje: R.C. 87. Ook deze
codex is dus door de zorgen van Beydaels de Zittaert vanuit Brussel in Wenen
terechtgekomen!
Nauwkeurige bestudering van de door Young samengestelde catalogus bracht mij
tot de keuze van een honderdtal codices, waarvan ik op grond van door de beschrijver
(en in enkele gevallen ook wel door lateren) gemaakte aantekeningen, opmerkingen
en toevoegingen met redelijkheid kon veronderstellen dat zij uit de Oostenrijkse
Nederlanden stamden. De volgende stap was nu de (zéér beknopte) titels uit de tabula
alphabetica van de Rooklooster-catalogus te leggen naast de uitvoeriger opgaven in
Youngs catalogus. Een geenszins gemakke-

1

Vgl. het voorwoord tot het eerste deel van M.A. Becker, Die Sammlungen der vereinten
Familien- und Privat-Bibliothek Sr. M. des Kaisers. Wien, 1873. - Beckers werk berust stellig voor de afdeling handschriften en oude drukken - geheel en al op Youngs arbeid. Zijn
summiere beschrijvingen van de door mij nader onderzochte Rookloostercodices stemmen
veelal letterlijk met Youngs formuleringen overeen.
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lijke taak, temeer omdat de Rooklooster-catalogus - in overeenstemming met
eigentijdse traditie - niet alleen uiterst summier is in zijn opgaven, maar zich
daarenboven vrijwel steeds beperkt tot het eerste in een codex voorkomende stuk
(met weglating dus van alle overige erin opgenomen tractaten en verhandelingen).
Nog moet daaraan toegevoegd dat de opsteller van de inventaris heel vaak met een
kwart woord heeft volstaan, ook waar een half - zelfs voor de beste twintigste-eeuwse
verstaanders - onvoldoende moet heten. Overeenkomstig de praktijk dier dagen
vormen zijn auteursnamen, anonyma en trefwoorden een uiterst bonte rij. Evenwel
alle onvolledigheden en tekorten ten spijt; de tabula alphabetica biedt niet te
onderschatten gegevens. Daaronder is van overgroot belang dat men een overzicht
krijgt van samenstelling en opbouw ener grote kloosterbibliotheek, die - men vergete
het niet - in de tijd toen deze catalogus werd aangelegd al meer dan anderhalve eeuw
bestond!
Men mag - neen men moet - daarbij veronderstellen dat de voortdurende uitbreiding
hunner librije niet de geringste zorg van de Heren in Rooklooster geweest is. En op
zichzelf was het bovendien èn vanuit bibliografisch èn vanuit bibliotheekeconomisch
standpunt een voortreffelijk idee de ondernomen centrale catalogus - het Registrum
scriptorum illustrium dus - te doen voorafgaan door een inventaris van het eigen
bezit, niet zonder trots aangekondigd als: Tabula alphabetica omnium voluminum
librarie nostre. Volledige publikatie van deze tabula alphabetica zou op zichzelf een
ongekende weelde zijn voor de bibliotheekgeschiedenis, dat ‘stiefkind der historische
wetenschappen’. Om nog te zwijgen van de mogelijkheid de Rooklooster-boeken
op grond dezer tabula alphabetica nader te determineren en hun tegenwoordige
verblijfplaatsen op te sporen. Ik stel mij zelf en anderen daaromtrent gerust door te
erkennen dat dit desideratum voor lange tijd een onvervulbare droom zal blijven.
Het Registrum scriptorum illustrium - de centrale catalogus dus - vordert kennelijk
al zoveel van krachten en mogelijkheden, dat aan een bewerking van de lijst der
Rooklooster-librije zelve voorlopig wel niet gedacht kan worden. Mag men hopen
dat de Belgische geleerden, na voltooiing hunner onderzoekingen rond het Registrum
scriptorum illustrium zich ook van de taak zullen kwijten de Tabula alphabetica te
editeren? - In het licht dezer vragen en veronderstellingen houde men dus voor ogen,
dat in het volgende slechts één der wegen is aangegeven die men ‘op zoek naar de
librije van Rooklooster’ zal moeten inslaan. Daarbij worde herhaald dat de gids door tijd gebonden - zich uiteraard heeft moeten beperken.
Ik doe hier nu eerst een zeer beknopt gehouden lijst volgen van de door mij
teruggevonden in het Latijn gestelde codices uit de librije van Rooklooster, vermeld
in de tabula alphabetica en berustend ter Oos-

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

149
tenrijkse Nationale Bibliotheek. Daarbij is afgezien van de werken van de hagiograaf
Gielemans, die - gelijk boven op bladzijde 141 vermeld - al bijna zeventig jaar geleden
zijn aangewezen. De lijst wordt gevolgd door een alphabetische opgave van de titels
der in de codices voorkomende werken; daarbij is verwezen naar de volgnummers
der beschrijvingen.

In het Latijn gestelde codices afkomstig uit Rooklooster
Volgn. der
beschrijvingen
1

Huidige signatuur Titel
Plaats in
in O.N.B. Series
tabula alphabetica
nova
12777
Francisci Petrarche 29v sub F nr 6
de remedio
vtriusque fortune

2

12828

Verzamelbundel

36v sub R nr 19

3

12831

Verzamelbundel

41r sub V nr 17

4

12837

Verzamelbundel

41r sub V nr 10

5

12841

Verzamelhandschrift 28r sub D nr 25

6

12842

Beati Cassiani libri
XII de
institutionibus
monachorum

7

12845

Johannis Nyders de 40v sub T nr 33
religiosorum
reformatione
tractatus

8

12846

Stimulus amoris

38v sub S nr 118

9

12848

Verzamelbundel

40v sub V nr 7

10

12849

Verzamelbundel

29r sub E nr 11

11

12853

Verzamelhandschrift 41r sub V nr 14

12

12854

Verzamelbundel

13

12855

Vitae sanctorum

14

12858

Verzamelbundel

41r sub V nr 15

15

12860

Verzamelbundel

32r sub M nr 8

16

12862

S. Bonaventura,
Opera varia

26v sub B nr 12

17

12864

Verzamelbundel

26v sub B nr 11
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41r sub V nr 12

18

12865

Visiones venerabilis 40v sub V nr 9
Mechtildis

19

12866

Verzamelbundel

38r sub O nr 40

20

12889

Verzamelbundel

32r sub M nr 18

21

12890

Verzamelbundel

32r sub M nr 3

22

12892

Soliloquium
Bonaventurae

39v sub S nr 145

23

12893

Verzamelbundel

29v sub F nr 3

24

12894

Verzamelhandschrift 28r sub D nr 22

25

12896

Verzamelbundel

26

12907

Verzamelhandschrift 32r sub M nr 18

26r sub A nr 18

Opm. Naar men ziet ontbreken op twee plaatsen de vermeldingen in de tabula
alphabetica; de verklaring daarvoor vindt men in de hierna volgende beschrijvingen.
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Anselmus, B.: De custodia hominis interioris 26
Anselmus, B.: De meditatione redemptionis generis humani 26
Anselmus, B.: De puritate mentis acquirenda 24
Auctoritates variae 24
Augustinus, S. Aurelius: De consensv qvattvor evangelistarvm libri IIII
(Postincunabel) 21
Augustinus, S. Aurelius: De contritione cordis 26
Augustinus, S. Aurelius: Meditationes 20, 26
Augustinus, S. Aurelius: De poenis reproborum et gloria electorum 20
Augustinus, S. Aurelius: De spiritu et anima 2
Bartholomeus: Excerpta ex Florario 23
Basilius, S.: Epistola 2
Basilius, S.: Regula 2
Bernardus, S.: Epistolae variae 10
Biblia. Tota - metrice compilata 9
Bonaventura, S.: Opera varia 16
Bonaventura, S.: Breviloquium 17
Bonaventura, S.: Distinctiones in 4 libros sententiarum 17
Bonaventura, S.: Parvum bonum 2
Bonaventura, S.: Soliloquium cum aliis opusculis 22
Bonaventura, S.: Soliloquium de quatuor mentalibus exercitiis et dyalogus 26
Bonaventura, S.: De vita purgativa 24
Cassiamus, B.: De institutionibus monachorum. Et de octo principalibus viciis
6
Cassiodorus, M. Aurelius: De anima 25
Circa quintum librum Boecij de Consolatione phylosophie 25
Contra scrupulositatem 24
Conuersio sanctae Katharine virginis 10
Cordiale, secunda et tertia pars 19
De arte memorativa 25
De castitate et fide maritali 23
De constantia et firmitate mentis 24
De custodia celle 20
De devotione 24
De mortis consideratione 24
De oratione dominica 4
De Sancta Maria 14
De Sancta Maria Magdalena 24
De sanctissima et beatissima trinitate 26
De temerario judicio, vel de non judicando. Et de mundi gloria contemnenda
24
De variis virtutibus 19
De vicijs capitalibus vel septem peccatis mortalibus 24
De virginitate 11
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Decurtatum libri similitudinis in omnem materiam 25
Dialogus inter Petrum Alphonsum Christianum et Moysen Judaeum 5
Dicta quorundam philosophorum 19
Dionisius a Rickel: De professione monastica 9
Disputatio inter Priorem et spiritum Guidonis 24
Epistola de institutione noviciorum cujusdam devoti Chartusiensis 20
Epistola pulcherrima ac venustissima de caritate 24
Exempla ex Dyalogo Alfuntii 23
Expositio. Quorundam verborum sacre scriptura moralis - 19
Flos hystoriarum 14
Gerson, Joannes: Obiectiones aduersus revisiones cuiusdam nitentis saluare
tertiam partem libri de spiritualibus nuptiis Johannis Ruusbroec 10
Gilbertus: Soliloquium ad beatissimam mariam super virginem dei genitricem
26
Henricus de Hassia: Speculum seu soliloquium anime 26
Hugo a S. Victore: In soliloquium de arra anime 26
Johannes Nyders: De religiosorum reformatione 7
Jordaens, W.: Rhythmus ‘Conflictus vitiorum cum virtutibus’ 2
Lamentatio cuiusdam Monachi pro desiderio solitudinis ancille 25
Lyra, N. de: De visione divina 25
Memoriale 25
Methodius episcopus 19
Miraculum. Quoddam - 23
Modus vivendi scriptus cuidam presbytero seculari per quendam religiosum 23
Monotesseron Luce 21
Nyders, Johannes 7
Odo Cantuariensis: Sermo in die Parascheves 2
Omeliae. Episcopi Parisiensis - totius anni 5
Opuscula. Varia - 23
Oratio deuota seu meditatio ad christum 26
Origo ordinis Carthusiensis 23
Passio Beati Crisanti Martyris et Marie Virginis 25
Passio Jesu Christi secundum Johannem 25
Passio quatuor fratrum minorum 11
Passio sancte Dympne virginis et martyris Christi 11
Peregrinarius Hugonis, metrice 19
Petrarca, F.: De remedio vtriusque fortune 1
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Quaestio utrum sit melius frequentius vel rarius accedere ad sacramentum
eucharistie 24
Quod nulli neganda sit penitentia siue baptismi gratia 10
Raymundus, Summa de casibus cum apparatu 15
Regula perfectionis 19
Rickel, Dionisius a 9
Scoenhovia, Johannes de: Conclusiones de meritis passionis Christi et de
indulgentiarum valore 24
Scoenhovia, Johannes de: Epistolae variae 10
Sermo de adventu Domini 19
Sermo in annunciationem beate Marie 19
Sermo in dedicatione ecclesie 19
Sermo de nativitate Domini 19
Sermo de verbis: Currus pharaonis et exercitum eius proiecit in mare 19
Sermo de verbis: Nolite diligere mundum 19
Speculum monachorum 2
Speculum peccatorum 2
Stimulus amoris 8
Super preparacione officii misse a quodam Chartusiensi 20
Thomas Hybernicus: Manipulus Florum 15
Thomas a Kempis: Soliloquium anime 26
Thomas a Kempis: De tribus tabernaculis 26
Thomas a Kempis: De vera compunctione cordis 26
Tractatus 9
Virtus silentii multum prodest homini religioso. Et de duodecim fructibus silentii
24
Visiones venerabilis Mechtildis 18
Vita ancille christi Ide de nivella monialis in Rameia 11
Vita deodelicte virginis Ide de Lewis 11
Vita Jesu Christi 4
Vita Sanctae Mechtildis 20
Vita sancte Gudile et aliorum sanctorum 3
Vita sancte odilie cum alijs diuersis 9
Vita sancti bernardi abbatis 14
Vita sancti nycolai 3
Vitae sanctorum 3, 14
Vitae sanctorum et alia opera 12
Vitae sanctorum ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini 13

Om de lezer enig denkbeeld van deze codices te geven volgen hier beknopte
beschrijvingen, welker inrichting voor zichzelf zal spreken. Nochtans moge vooraf
op twee punten gewezen worden:
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(1) Begonnen wordt met opgave der cursief gedrukte huidige signatuur,
voorafgegaan door S. n. (Series nova). Oudere signaturen worden
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op dezelfde eerste regel in ronde haken daarachter geplaatst1. In de tweede regel
wordt opgegeven waar het handschrift vermeld is in Youngs catalogus (S. n.
12696). In de derde regel wordt medegedeeld waar de codex genoemd is in de
tabula alphabetica van Rooklooster (S. n. 12694).
(2) Van localiseringen heeft de bewerker door tijdsgebrek moeten afzien; in het
algemeen kan aangenomen worden dat de meeste codices in de Zuidelijke
Nederlanden geschreven zijn. Voor de aanduiding der schriftsoorten is gebruik
gemaakt van G.I. Lieftincks terminologie2.

1
S.n. 12777 (7994; 311-59).
S.n. 12696; fol. 216r.
S.n. 12694; fol. 29v sub F nr. 6.
Francisci Petrarche de remedio vtriusque fortune. Papier 191 bll. (ongefolieerd).
Reclamen en representanten. Afmm.: 295 × 201 (220 × 130; onregelmatige liniëring).
1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende
handen. Rubricering. Gedecoreerde initialen in rood. Rode opschriften. Rode initialen
en lombarden. Eerste kwart 16e eeuw. Oorspronkelijke bruine kalfslederen band met
op voor- en achterplat ruitversiering en kleine figuurstempeltjes. Op de rectozijde
van het eerste voorafgaande schutblad en op de rectozijde van het laatste tekstblad
eigendomsmerken van Rooklooster. Daarenboven op de rug het R.C.-etiketje met
nr. 102. - Op het eerste voorafgaande schutblad recto bovendien nog de volgende
aantekening: Istum librum dedit nobis dominus iohannes repelhoeft alias dictus de
cleuis canonicus et cantor ecclesie collegiate beati petri anderlectensis prope bruxellam
specialis amicus noster.

2
S.n. 12828 (7906; 311-106).
S.n. 12696; fol. 25r.
S.n. 12694; fol. 36v sub R nr. 19.
Verzamelbundel (vier handschriften in een band).
1

2

Ter Oostenrijkse Nationale Bibliotheek is voorhanden een in 1952 samengestelde Konkordanz
von den Signaturen (Inventarnummern) der Handschriften aus der ehemaligen
Fideikommissbibliothek auf die nunmehr gültigen Series nova-Nummern. Het geschrift telt
21 in twee kolommen beschreven bladzijden; het geheel heeft betrekking op ongeveer 1300
handschriften.
G.I. Lieftinck, Pour une nomenclature de l'écriture livresque de la période dite gothique.
Essai s'appliquant spécialement aux manuscrits originaires des Pays-Bas médiévaux. - Het
stuk maakt deel uit van Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siècle. Paris,
1954; 15 vlgg.
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A
B
C
D

(fol. 1-91)
(fol. 92-113)
(fol. 114-202)
(fol. 203-212)

Papier en perkament 212 bll. Afmm.: 215 × 140. Oude inktfoliëring in Arabische
cijfers. Inhoud:
fol. 1r: Regula Sancti Basilii episcopi cum recapitulatione eorum quae continentur
in regula;
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fol. 62v: Epistola Sancti Basilii episcopi super institutionem monachorum;
fol. 77r: Speculum peccatorum;
fol. 92r: Rhythmus: ‘Conflictus vitiorum cum virtutibus’, auctore Fratre
Wilhelmo Jordano (Jordaens);
fol. 114r: Pronum bonum Fratris Bonaventurae;
fol. 137r: Liber S. Augustini de spiritu et anima;
fol. 203r: Sermo Odonis Cantuariensis monachi in die Parascheves;
fol. 209v: Speculum monachorum.
A. Papier en perkament. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel:
155 × 95. 1 kolom, 26 à 28 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis).
Verschillende handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en
lombarden. Een in groen en rood gedecoreerde initiaal (fol. 1v) met gedeeltelijke
margeversiering. Tweede helft 15e eeuw.
B. Papier. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel: 170 × 100. 2
kolommen, ± 40 regels. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Een hand.
Rubricering. Rode initialen en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
C. Papier. Reclamen en representanten. Bladspiegel: 150 × 70. 1 kolom, 27 à 30
regels. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering.
Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Gedecoreerde initiaal op fol.
114r. Tweede helft 15e eeuw.
D. Papier en perkament. Bladspiegel: 158 × 95. 1 kolom, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera textualis). Rubricering. Rode opschriften. Rode
initialen en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
Gelijktijdig beschadigde, van moderne rug voorziene bruine kalfslederen band met
op beide platten ruitversiering. Op het voorplat bovenaan ingestempeld:
roedencloester.

3
S.n. 12831 (7909; 311-109).
S.n. 12696; fol. 295v.
S.n. 12694; fol. 41r sub V nr. 17.
Verzamelbundel (drie handschriften in een band).
A (fol. 1-98) Vita sancte Gudile et aliorum sanctorum;
B (fol. 99-125) Vita sancti nycolai;
C (fol. 126-142) Vitae sanctorum.
Perkament 142 bll. Afmm.: 210 × 135. Oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
A. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel 155 × 100. 1 kolom,
wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera textualis). Verschillende

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Tweede
helft 15e eeuw.
B. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel 155 × 105. 1 kolom,
26 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis formata). Een hand. Enkele
gedecoreerde initialen met margeversiering. Rubricering. Rode opschriften.
Rode lombarden. Overgang 14e/15e eeuw.
C. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel 155 × 100. 1 kolom,
31 regels. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Een hand. Rubri-
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cering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Vierde kwart 15e eeuw.
Gelijktijdige bruine kalfslederen band met op beide platten ruitversiering en een
paneelstempel met dierfiguren. Aan de binnenzijde van het voorplat afgescheurd
ex-libris Beydaels. Aan de binnenzijde van het achterplat uitgewist eigendomsmerk
van Rooklooster. Op de rug bovendien het etiketje R.C. met nr. 220.

4
S.n. 12837 (7915; 311-115).
S.n. 12696; fol. 295v.
S.n. 12694; fol. 41r sub V nr. 10.
Verzamelbundel (twee handschriften in een band).
A. Vita Jesu Christi. (Papier).
B. Tractatus de oratione dominica. (Papier en perkament).
In het geheel 181 bll.; vanaf fol. 175v onbeschreven..
A. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Afmm.: 215 × 150 (bladspiegel
165 × 105). 1 kolom, 26-28 regels. Oorspronkelijke inktfoliëring in Romeinse
cijfers van i-cxxiiii. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Een hand. Rubricering.
Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Overgang 15e/16e eeuw.
B. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Afmm.: 215 × 150 (bladspiegel
150 × 100). 1 kolom, 29-31 regels. Oorspronkelijke inktfoliëring in Romeinse
cijfers van cxxv-clxxxi. Gotisch boekschrift (littera textualis). Een hand.
Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Tweede helft 15e
eeuw.
Gelijktijdige bruine kalfslederen band met op beide platten ruitversiering. Op fol.
173r eigendomsmerk van Rooklooster. Op de rug van de band bovendien het etiketje
R.C. met het nummer 221.

5
S.n. 12841 (7918; 311-118).
S.n. 12696; fol. 75v.
S.n. 12694; fol. 28r sub D nr. 25.
Verzamelhandschrift. Papier 208 bll. (ongefolieerd). Bladsignaturen, reclamen en
representanten. Afmm.: 210 × 140 (bladspiegel 150 × 85; onregelmatige liniëring).
1 kolom, wisselend regelaantal.
Inhoud:
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fol. 1r: Dialogus inter Petrum Alphonsum Christianum et Moysen Judaeum;
fol. 97r: Episcopi Parisiensis omeliae totius anni.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering.
Gedecoreerde initialen in rood (op fol. 1r tevens met - verbleekt - groen). Rode
initialen, lombarden en onderstrepingen. Eerste kwart 16e eeuw. Oorspronkelijke
geitenlederen band met ruitversiering op beide platten. Op voorplat en rug titels met
cijfer- en letteretiketten, betrokken op de standplaats van de codex. (Band stemt
overeen met die van S.n. 12845).
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6
S.n. 12842 (7919; 311-119).
S.n. 12696; fol. 56r.
S.n. 12694; - (Behoorde vermoedelijk tot de handbibliotheek van de sacristie
en werd als missalen en dergelijke niet in de inventaris(sen) opgenomen).
Beati Cassiani libri XII de institutionibus monachorum. Et de octo principalibus
viciis. Perkament 201 bll. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Afmm.: 205
× 145 (145 × 90). 1 kolom, 22 regels. Moderne potloodfoliëring. Gotisch boekschrift
(littera textualis formata). Een hand. Rubricering. Enkele gedecoreerde initialen in
blauw/rood. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Laatste kwart 14e eeuw.
In oorspronkelijke bruine kalfslederen band met op voor- en achterplat paneelstempels
met dierfiguren. Vroeg herstelde rug, waarop het nummertje R.C. 221. Op de
versozijde van het laatste schutblad het uitgewiste eigendomsmerk van Rooklooster.

7
S.n. 12845 (7922; 311-122).
S.n. 12696; fol. 202v.
S.n. 12694; fol. 40v sub T nr. 33.
Magistri Johannis Nyders ordinis Praedicatorum de religiosorum reformatione
tractatus. Papier 227 bll. (ongefolieerd). Bladsignaturen, reclamen en representanten.
Afmm.: 214 × 148 (144 × 90; onregelmatige liniëring). 1 kolom, wisselend
regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering.
Gedecoreerde initialen in rood. Rode initialen, lombarden en onderstrepingen. Eerste
kwart 16e eeuw. Oorspronkelijke geitenlederen band met op beide platten
ruitversiering. In de ruiten van het voorplat dierenstempels; in die van het achterplat
figuurstempels1. Op voorplat en rug titels met cijfer- en letteretiketten, betrokken op
de standplaats van de codex. (Band stemt overeen met die van S.n. 12841).

8
S.n. 12846 (7923; 311-123).
S.n. 12696; fol. 22r.
S.n. 12694; fol. 38v sub S 118.
Stimulus amoris. Perkament 128 bll. Reclamen en representanten. Afmm.: 200 ×
140 (145 × 100). 1 kolom, 22 regels. Oorspronkelijke inktfoliëring in Romeinse
1

Vgl. Luc Indestege, Schmuckformen auf flämischen Einbänden im ausgehenden Mittelalter;
beschriftete Rankenplatten. Gutenberg Jahrbuch 1958; 271 vlgg. (Verder aangehaald als:
Indestege, Schmuckformen).
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cijfers. Gotisch boekschrift (littera textualis formata). Een hand. Rubricering en op
een plaats (fol. 1r) initiaal in blauw/rood. Rode opschriften. Rode initialen en
lombarden. Eerste helft 15e eeuw. Moderne 19e-eeuwse halflederen band met als
rugtitel: Baliva, Opera; daarboven het keizerlijke wapen. Op fol. 127v het
eigendomsmerk: Liber cenobij sancti pauli in zonia canonicorum regularium sancti
augustini.
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9
S.n. 12848 (7925; 311-125).
S.n. 12696; fol. 296r.
S.n. 12694; fol. 40v sub V nr. 7.
Verzamelbundel (vier handschriften in een band).
A (i-xci) Vita sancte odilie cum alijs diuersis.
B (xcii-cxxiv) Tractatus vel sermo de multiplici deuotione siue de diuersis
generibus deuotorum [verschillende tractaten waarvan het hier genoemde op
fol. xcii begint];
C (cxxv-clx) D. Dionisij a Rickel Carthusiani de professione monastica tractatus;
D (clxi-ccxxxxvii) Tota biblia metrice compilata.
Papier en perkament. 237 bll. Afmm.: 195 × 140. Oude inktfoliëring in Romeinse
cijfers.
A. Papier en perkament. Reclamen en representanten. Bladspiegel 155 × 105. 1
kolom, wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda).
Verschillende handen. Een gedecoreerde initiaal (fol. IXr). Rubricering. Rode
opschriften. Rode initialen en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
B. Papier. Representanten. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom,
wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende
handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen, lombarden en
paragraaftekens. Tweede helft 15e eeuw.
C. Papier en perkament. Bladspiegel 155 × 100. 1 kolom, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode
opschriften. Rode initialen en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
D. Papier en perkament. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel:
135 × 78. 1 kolom, 18 regels. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende
handen. Rubricering (mede in geel). Rode opschriften. Rode initialen en
lombarden. Tweede helft 15e eeuw. Bruine kalfslederen band 17e/18e eeuw.
Op fol. 1r in bovenmarge uitgewist eigendomsmerk van Rooklooster.
Daarenboven op de rug het etiketje R.C. met het getal 192.
Opm. Op fol. 8v is een gekleurde kopergravure van J. van Meckenen (voorstellende
de heilige Odilia) ingeplakt.

10
S.n. 12849 (7926; 311-126).
S.n. 12696; fol. 111v.
S.n. 12694; fol. 29r sub E nr. 11.
Verzamelbundel (vijf handschriften in een band).
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A (fol. 2-4) Obiectiones magistri Joannis Gerson Cancellarij parisiensis aduersus
revisiones cuiusdam nitentis saluare tertiam partem libri de spiritualibus nuptiis
Johannis Ruusbroec canonici regularis;
B (fol. 5-20) Tractatus quod nulli neganda sit penitentia siue baptismi gratia;
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C (fol. 1-clxxxi) Johannis de scoenhouia superioris quondam in viridiualle ordinis
canonicorum regularium epistolae variae;
D (fol. clxxxiij-cxi) Conuersio sanctae Katharine virginis;
E (fol. cxix-227) Epistolae variae beati bernardi abbatis.
Papier en perkament 227 bll. Tussen C en D, alsmede tussen D en E ontbreken een
aantal bladen met tekstverlies. Moderne potloodfoliëring, slechts zeer ten dele
aangebracht. Voor het overige oude foliëring in Romeinse en Arabische cijfers.
Afmm.: 205 × 140.
A. Papier. Bladspiegel 160 × 95. 1 kolom, circa 38 regels. Gotisch boekschrift
(littera bastarda). Een hand. Rubricering. Gedecoreerde initiaal. Rode opschriften
en lombarden. Overgang 15e/16e eeuw.
B. Papier en perkament. Bladspiegel 165 × 105. 1 kolom, circa 31 regels. Gotisch
boekschrift (littera textualis). Een hand. Rubricering. Gedecoreerde initiaal.
Rode opschriften en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
C. Papier en perkament. Bladsignaturen, reclamen en representanten. Bladspiegel
145 × 95. 1 kolom, circa 30 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis). Een
hand. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen, lombarden en
paragraaftekens. Tweede helft 15e eeuw.
D. Perkament. Bladspiegel 158 × 98. 1 kolom, circa 30 regels. Gotisch boekschrift
(littera textualis). Twee handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen
en lombarden. Tweede helft 15e eeuw.
E. Papier en perkament. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom, wisselend
regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen.
Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Overgang 15e/16e
eeuw.
Gelijktijdige, door vocht beschadigde bruinlederen band. Op fol. 1r uitgewist
eigendomsmerk van Rooklooster. Voorin ex-libris Beydaels.

11
S.n. 12853 (7927; 311-130).
S.n. 12696; fol. 296r.
S.n. 12694; fol. 41r sub V nr. 14.
Verzamelhandschrift. Perkament 160 bll. (oude foliëring in Arabische cijfers, waarbij
abusievelijk tweemaal achter elkaar van 21-30 gefolieerd is). Bladsignaturen, reclamen
en representanten. Afmm.: 196 × 135 (153 × 93; gelinieerd voor 30 regels). 1 kolom,
wisselend regelaantal.
Inhoud:
fol. 1r: Vita ancille christi Ide de nivella monialis in Rameia;
fol. 43r: Vita deodelicte virginis Ide de Lewis;
fol. 69r: Passio sancte Dympne virginis et martyris Christi;
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fol. 93r: Tractatus de virginitate;
fol. 153r: Passio quatuor fratrum minorum.
Gotisch boekschrift (littera textualis en littera formata). Verschillende handen.
Rubricering. Gedecoreerde initialen in rood (op fol. 1r tevens met purper en
gedeeltelijke margeversiering). Rode initialen, lombarden, paragraaftekens en
onderstrepingen. Laatste kwart 15e eeuw. Zeventiende-eeuwse kalfslederen band
met paneelstempelversiering op voor- en achterplat, alsmede op de rug het etiketje
R.C. 226.
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12
S.n. 12854 (7928; 311-131).
S.n. 12696; fol. 297v.
S.n. 12694; fol. 41r sub V nr. 12.
Verzamelbundel - Vitae sanctorum et alia opera (drie handschriften in een band).
A (fol. 1-44)
B (fol. 45-164)
C (fol. 165-295)
Papier en perkament 295 bll. Afmm.: 204 × 132. Oude inktfoliëring in Arabische
cijfers.
A. Papier. Katernsignaturen, bladsignaturen en representanten. Bladspiegel 148 ×
91. 1 kolom, 33 regels. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Een hand.
Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. Laatste kwart 15e
eeuw.
B. Papier en perkament. Representanten. Bladspiegel 155 × 100. 1 kolom,
gemiddeld 30 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis en littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen, getallen
en lombarden. Gedecoreerde rode initialen op fol. 45r (met versiering in purper)
en op fol. 93r. Tweede helft 15e eeuw.
C. Papier. Zeer wisselend in uitvoering en vandaar ook zeer wisselende bladspiegel
met wisselend regelaantal. 1 kolom. Gotisch boekschrift (littera textualis en
littera bastarda). Verschillende handen. Enkele gedecoreerde initialen.
Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen, lombarden, onderstrepingen en
paragraaftekens. Overgang 15e/16e eeuw. (Op. fol. 270v datering: Anno 1500).
Oude band met ruitversiering op voor- en achterplat, waarin stempels met
dierenfiguren1. Op de binnenzijde van het voorplat inhoudsopgave en eigendomsmerk;
het laatste ook op fol. 165r. Tegenover fol. 1r ex-libris Beydaels.

13
S.n. 12855 (7929; 311-132).
S.n. 12696; fol. 297v.
S.n. 12694; - (Behoorde vermoedelijk tot de handbibliotheek en werd als zodanig
niet in de inventaris opgenomen).
Vitae sanctorum ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini. Papier 110 bll.
Afmm.: 193 × 143. Valt uiteen in twee delen:
A. Kalender (16 bll.). Gotisch boekschrift (littera textualis); verschillende handen;
eerste helft 16e eeuw.
1

Vgl. Indestege, Schmuckformen.
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B. Investigatorium (met oude foliëring 1-94). Gotisch boekschrift (littera bastarda);
verschillende handen; eerste helft 16e eeuw.
In beide delen onregelmatige afschrijving en liniëring; 1 kolom, wisselend regelaantal.
Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en lombarden. 17e-eeuwse kalfslederen
band met paneelstempel op voor- en achterplat. Vermoedelijk is het oorspronkelijk
eigendomsmerk op het eerste blad
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van de kalender weggeknipt; op de rug van de band komt het R.C.-etiketje voor.

14
S.n. 12858 (7932; 311-135).
S.n. 12696; fol. 297r.
S.n. 12694; fol. 41r sub V nr. 15.
Verzamelbundel (vier handschriften in een band).
A (fol. 1-85) Vita sancti bernardi abbatis;
B (fol. 86-116) Vitae sanctorum;
C (fol. 117-143) De sancta maria;
D (fol. 144-202) Flos hystoriarum.
Perkament 202 bll. (Tussen fol. 116 en fol. 119 ontbreken twee bladen met
tekstverlies). Afmm.: 173 × 130.
A. Katernsignaturen. Bladspiegel 135 × 105. 1 kolom, 29 regels. Oorspronkelijke
inktfoliëring in Romeinse cijfers van i-lxxxv. Gotisch boekschrift (littera textualis
formata). Een hand. Rubricering. Rode initialen, lombarden en opschriften.
Enkele met blauw en groen gedecoreerde initialen. Laatste kwart 14e eeuw.
B. Reclamen en representanten. Bladspiegel 145 × 100. Twee kolommen, wisselend
regelaantal. Oorspronkelijke inktfoliëring in Arabische cijfers van 86-116.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode
initialen, lombarden en opschriften. Tweede helft 15e eeuw.
C. Bladspiegel 135 × 95. 1 kolom, 24 regels. Oude inktfoliëring in Arabische cijfers
van 119-143. Gotisch boekschrift (littera textualis). Een hand. Rubricering.
Rode initialen, lombarden en opschriften. Overgang 14e/15e eeuw.
D. Reclamen en representanten. Bladspiegel 120 × 95. 1 kolom, 25 regels. Oude
inktfoliëring in Arabische cijfers van 144-202. Gotisch boekschrift (littera
textualis). Verschillende handen. Rubricering. Rode initialen, lombarden en
opschriften. Eerste helft 15e eeuw.
Zeventiende-eeuwse bruinlederen band met resten van klampen. Op de rectozijde
van het eerste der voorafgaande papieren schutbladen met 17e/18e-eeuwse hand het
eigendomsmerk.

15
S.n. 12860 (7934; 311-137).
S.n. 12696; fol. 277r.
S.n. 12694; fol. 32r sub M nr. 8.
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Verzamelbundel (twee handschriften in een band, elk met eigen foliëring in Romeinse
cijfers).
A. Manipulus Florum secundum ordinem alphabeticum a magistro Thoma hybernico
(95 folia).
B. Summa Magistri Raymundi de casibus cum apparatu etc. (166 folia).
Tezamen 261 bll. Afmm.: 173 × 123. Perkament.
A. Reclamen. Bladspiegel 128 × 85. 2 kolommen, 39 regels. Gotisch boekschrift
(littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode
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initialen, lombarden en paragraaftekens. Op fol. 1r uitgewist, op fol. 72v leesbaar
eigendomsmerk. Overgang 15e/16e eeuw.
B. Bladsignaturen, katernsignaturen en reclamen. Bladspiegel 122 × 85. 2
kolommen, 30 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis currens). Een hand.
Rubricering. Gedecoreerde initialen in rood/blauw en blauw/rood. Rode en
blauwe paragraaftekens. Rode opschriften. Op fol. 166v uitgewist
eigendomsmerk. Midden 15e eeuw.
Negentiende-eeuwse bruinlederen band met op voor- en achterplat het keizerlijke
wapen, en als rugtitel: Manipulus Florum a Mo Thoma. M.S.

16
S.n. 12862 (7936; 311-139).
S.n. 12696; fol. 45r.
S.n. 12694; fol. 26v sub B nr. 12.
S. Bonaventura. Opera varia. Perkament 109 bll. (Ten dele met oude inktfoliëring
in Romeinse cijfers). Aan het einde (fol. 96 vlgg.) toegevoegd: enkele gebeden,
alsmede: Rhytmus - Meditatio gestorum saluatoris. Bladsignaturen, reclamen en
representanten. Afmm.: 183 × 130 (135 × 90). 1 kolom, 13 à 14 regels. Gotisch
boekschrift (littera textualis formata). Verschillende handen. Rubricering. In
blauw-rood uitgevoerde gedecoreerde initialen en lombarden met gedeeltelijke
margeversiering. Derde kwart 14e eeuw. Wat de toegevoegde Rhytmus betreft:
bladspiegel 130 × 100. 1 kolom, 30 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis).
Een hand. Rubricering. Rode initialen en lombarden. Derde kwart 14e eeuw.
Negentiende -eeuwse halflederen band met als rugtitel: S. Bonaventura, De arbore
crucifixi; aldus naar het eerste traktaat waaronder de codex ook in de
Rooklooster-catalogus is opgenomen. Op de versozijden van het voorafgaande eerste
schutblad en het voorlaatste schutblad aan het einde eigendomsmerken.

17
S.n. 12864 (7938; 311-141).
S.n. 12696; fol. 45r.
S.n. 12694; fol. 26v sub B nr. 11.
Verzamelbundel (twee handschriften in een band).
A. Breviloquium Bonaventurae.
B. Distinctiones in 4 libros sententiarum.
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Perkament (A geheel) en papier (B geheel). 279 bll. (Ongefolieerd). Afmm.: 160 ×
120.
A. Reclamen. Bladspiegel 110 × 80. 2 kolommen, 26 à 28 regels. Gotisch
boekschrift (littera textualis). Een hand. Rubricering. Rode initialen, lombarden
en opschriften. Enkele in blauw/rood met margeversiering uitgevoerde
gedecoreerde initialen. Op de versozijde van het laatste blad uitgewist
eigendomsmerk. Midden 15e eeuw.
B. Reclamen. Afschrijving noch liniëring. 2 kolommen, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering, mede
in geel. Rode initialen, lombarden en opschriften. Overgang 15e/16e eeuw.
Negentiende-eeuwse bruinlederen band (overeenkomstig die van S.n. 12865)
met op voor- en achterplat het keizerlijke wapen.
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18
S.n. 12865 (7939; 311-142).
S.n. 12696; fol. 180r.
S.n. 12694; fol. 40v sub V nr. 9.
Visiones venerabilis Mechtildis virginis sanctimonialis ordinis cysterciensis.
Perkament 184 bll. Reclamen en representanten. Afmm.: 175 × 125 (130 × 85). 1
kolom, 24 à 26 regels. Oude inktfoliëring in Arabische cijfers. Gotisch boekschrift
(littera bastarda). Een hand. Rubricering. Enkele in blauw/rood uitgevoerde
gedecoreerde initialen. Rode initialen, lombarden en opschriften. Eerste helft 15e
eeuw. Negentiende-eeuwse bruinlederen band (overeenkomstig die van S.n. 12864)
met op voor- en achterplat het keizerlijke wapen. Op fol. 178v eigendomsmerk.

19
S.n. 12866 (7940; 311-143).
S.n. 12696; fol. 140v.
S.n. 12694; fol. 38r sub O nr. 40.
Verzamelbundel (zeven handschriften in een band).
A (fol. 1-44) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
B (fol. 45-75) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
C (fol. 76-93) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
D (fol. 94-98) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
E (fol. 99-148) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
F (fol. 149-186) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
G (fol. 187-194) } oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
Perkament 194 bll. (Tussen fol. 93 en 94 ontbreken drie folia met tekstverlies).
Afmm.: 165 × 115.
Inhoud:
fol. 1r: Peregrinarius Hugonis, metrice;
fol. 45r: Secunda et tertia pars cordialis cum explanatione;
fol. 76r: Quorundam verborum sacre scripture moralis expositio;
fol. 91r: Sermo in dedicatione ecclesie;
fol. 92v: Sermo in annunciationem beate Marie;
fol. 94r: Dicta quorundam philosophorum;
fol. 99r: De variis virtutibus;
fol. 149r: Sermo de adventu Domini;
fol. 160r: Sermo de nativitate Domini;
fol. 161r: Regula perfectionis;
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fol. 180v: Sermo de verbis: Currus pharaonis et exercitum eius proiecit in mare;
fol. 183v: Sermo de verbis: Nolite diligere mundum;
fol. 187v: Liber Methodii episcopi paterensis.
A. Reclamen. Bladspiegel 135 × 75. 1 kolom, 36 regels. Gotisch boekschrift (littera
textualis). Een hand. Blauwe en rode initialen en paragraaftekens. Overgang
14e/15e eeuw.
B. Onregelmatige afschrijving en liniëring. Gotisch boekschrift (littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Rode initialen, lombarden en opschriften.
Overgang 14e/15e eeuw.
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C. Bladspiegel 157 × 100. 1 kolom, 32 à 34 regels. Gotisch boekschrift (littera
textualis). Een hand. Rode initialen en lombarden, alsmede enkele groene
initialen. Tweede helft 14e eeuw.
D. Bladspiegel 135 × 95. 1 kolom, 35 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis).
Een hand. Geen rubricering. Tweede helft 14e eeuw.
E. Onregelmatige afschrijving en liniëring. Gotisch boekschrift (littera cursiva).
Verschillende handen. Geen rubricering. Overgang 14e/15e eeuw.
F. Bladspiegel 120 × 75. 1 kolom, 32 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis).
Een hand. Rode initialen, lombarden en opschriften. Tweede helft 14e eeuw.
G. Onregelmatige afschrijving en liniëring. Gotisch boekschrift (littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Rode opschriften en paragraaftekens. Tweede
helft 14e eeuw.
Gelijktijdige beschadigde, van moderne rug voorziene bruine kalfslederen band met
op beide platten ruitversiering.

20
S.n. 12889 (7946; 311-166).
S.n. 12696; fol. 16r.
S.n. 12694; fol. 32r sub M nr. 18.
Verzamelbundel (zes handschriften in een band).
A (fol. 1-30; een katern van 15 dubbelbladen) Sancti Augustini meditationes;
B (fol. 31-42; een katern van 6 dubbelbladen) Sancti Augustini de poenis
reproborum et gloria electorum;
C (fol. 43-68) Libellus de custodia celle;
D (fol. 69-108) Epistola de institutione noviciorum cujusdam devoti Chartusiensis;
E (fol. 109-164) Tractatus devotus super preparacione officii misse a quodam
Chartusiensi satis devoto compilatus;
F (fol. 165-190) Vita Sanctae Mechtildis.
Perkament 190 bll. Afmm.: 150 × 100. Oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
A. Bladsignaturen. Bladspiegel 108 × 70. 1 kolom, 21 regels. Gotisch boekschrift
(littera bastarda). Een hand. Rubricering. Groene initiaal. Rode lombarden en
opschriften. Gesigneerd en gedateerd gelijk uit de volgende colophon op fol.
29v blijkt: Explicit tractatus quidam meditationum prout asseritur Sancti
Augustini Episcopi, completus per fratrem Christianum de Superiori Traiecto
Anno domini. mccccxxxj. In vigilia beati Andree Apostoli.
B. Bladspiegel 108 × 70. 1 kolom, 19 à 21 regels. Gotisch boekschrift (littera
bastarda). Een hand. Rubricering. Rode initiaal. Rode lombarden en opschriften.
Gesigneerd en gedateerd gelijk uit de volgende colophon op fol. 42r blijkt:
Explicit tractatus prout asseritur Sancti Augustini yponensis episcopi de gloria
electorum et pena damnatorum qui aliter intitulatur de triplici habitaculo finitus
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per fratrem Christianum de trajecto Superiori. In octaua Sancti Stephani. Anno
mccccxxxij.
C. Bladspiegel 110 × 75. 1 kolom, 19 à 21 regels. Gotisch boekschrift
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(littera bastarda). Een hand. Rubricering. Rode initiaal. Rode lombarden en
opschriften. Gesigneerd en gedateerd gelijk uit de volgende colophon op fol.
68r blijkt: Explicit quidam nobilis et utilis modus qualiter religiosi et deuoti se
exercere debeant in cella commorantes. Scriptus per fratrem Christianum de
trajecto et finitus infra octavam nativitatis Jesu. Anno domini. mccccxxvj.
D. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch
boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode initiaal.
Rode lombarden en opschriften. Tweede helft 15e eeuw.
E. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch
boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode initialen,
lombarden en opschriften. Tweede helft 15e eeuw.
F. Bladspiegel: 98 × 72. 1 kolom, 19 regels. Gotisch boekschrift (littera textualis).
Een hand. Rubricering. Rode gedecoreerde initiaal met margeversiering. Rode
lombarden. Eerste helft 15e eeuw. Op fol. 190v eigendomsmerk.
Negentiende-eeuwse bruine kalfslederen band met titels op voorplat en rug.

21
S.n. 12890 (7947; 311-167).
S.n. 12696; fol. 178r.
S.n. 12694; fol. 32r sub M nr. 3.
Verzamelbundel (een handschrift en een postincunabel in een band).
A. Monotesseron Luce. Papier 127 bll. ongefolieerd. Afmm.: 137 × 94.
Onregelmatige afschrijving en liniëring; wisselend regelaantal. Gotisch
boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode
opschriften. Gedecoreerde initialen met margeversiering. Rode initialen en
lombarden. Eerste kwart 16e eeuw.
B. Postincunabel: Divi Avrelii Avgvstini Hipponensis Episcopi de Consensv
Qvattvor Evangelistarvm Libri 1111. Coloniae An. M.D.XXIX. Gerubriceerd
en de initialen met houtsneden in boek I, II en IV gekleurd.
Gelijktijdige bruine kalfslederen band met op beide platten ruitversiering waarin
stempels met dierfiguren1. Op de rug het etiketje R.C. 279.
Opm. Van de postincunabel bezit de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek onder
signatuur 41 Mm 112 een tweede identiek exemplaar, dat echter op het titelblad
onder het cijfer 1111. (Libri 1111.) het drukkersmerk draagt: een springende eenhoorn
in een wapenschild gevat. Links beneden daarvan vergezicht op een stad. Daaronder
het drukkersadres: Coloniae || Apud Ioannem Gymnicum. An. M.D.XXIX.

22
1

Vgl. Indestege, Schmuckformen.
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S.n. 12892 (7949; 311-169).
S.n. 12696; fol. 45r.
S.n. 12694; fol. 39v sub S nr. 145.
Soliloquium Bonaventurae cum aliis opusculis. Papier en perkament 197 bll.
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Oude foliëring in Arabische cijfers. Bladsignaturen, representanten. Afmm.: 140 ×
103 (100 × 72). 1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Gedecoreerde initialen in rood (op fol. 1r tevens
met - verbleekt - blauw en groen). Rode initialen, lombarden, onderstrepingen en
paragraaftekens. Eerste kwart 16e eeuw. Negentiende-eeuwse halflederen band met
titel en keizerlijk wapen op de rug.

23
S.n. 12893 (7950; 311-170).
S.n. 12696; fol. 194v.
S.n. 12694; fol. 29v sub F nr. 3.
Verzamelbundel (zes handschriften in een band).
A (fol. 1-10) Modus vivendi scriptus cuidam presbytero seculari per quendam
religiosum;
B (fol. 11-74) Excerpta ex Florario Bartholomei;
C (fol. 75-187) Exempla ex Dyalogo Alfuntii;
D (fol. 188-199) De castitate et fide maritali;
E (fol. 200-212) Quoddam miraculum, fol. 208r Origo ordinis Carthusiensis;
F (fol. 213-250) Varia opuscula.
Papier 250 bll. Afmm.: 140 × 105. Oude inktfoliëring in Arabische cijfers.
A. Een katern van vijf dubbelbladen. Bladspiegel 92 × 65. 1 kolom, wisselend
regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen.
Rubricering. Rode initialen, lombarden en opschriften. Overgang 15e/16e eeuw.
B. Bladsignaturen en reclamen. Bladspiegel 98 × 68. 1 kolom, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera textualis). Verschillende handen. Laatste kwart 15e
eeuw.
C. Bladsignaturen en reclamen. Bladspiegel 100 × 77. 1 kolom, wisselend
regelaantal. Gotisch boekschrift (littera textualis). Verschillende handen.
Rubricering. Rode opschriften. Laatste kwart 15e eeuw.
D. Een katern van zes dubbelbladen. Bladspiegel 105 × 73. 1 kolom, wisselend
regelaantal. Gotisch boekschrift (littera textualis currens). Verschillende handen.
Rubricering. Rode onderstreping. Laatste kwart 15e eeuw.
E. Een katern van zes dubbelbladen. Bladsignaturen. Bladspiegel 95 × 75. 1 kolom,
wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda en littera textualis
currens). Verschillende handen. Rubricering. Rode onderstrepingen. Laatste
kwart 15e eeuw.
F. Bladsignaturen. Bladspiegel 100 × 75. 1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch
boekschrift (littera textualis, littera textualis currens, littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Rode onderstrepingen en paragraaftekens.
Tweede helft 15e eeuw.
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Gelijktijdige bruine kalfslederen band met op beide platten ruitversiering waarin
dierstempels1. Voorin ex-libris Beydaels.

1

Vgl. Indestege, Schmuckformen.
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24
S.n. 12894 (7951; 311-171).
S.n. 12696; fol. 78r.
S.n. 12694; fol. 28r sub D nr. 22.
Verzamelhandschrift. Papier 217 bll. Reclamen. Afmm.: 140 × 100 (100 × 70). 1
kolom, wisselend regelaantal. Moderne potloodfoliëring.
Inhoud:
fol. 1r: Disputatio inter Priorem et spiritum Guidonis;
fol. 27r: Conclusiones quaedam Johannis de Scoenhovia de meritis passionis
Christi et de indulgentiarum valore;
fol. 31r: Bonaventura, De vita purgativa;
fol. 35r: Epistola pulcherrima ac venustissima de caritate;
fol. 57r: Contra scrupulositatem;
fol. 67r: De devotione;
fol. 79r: Virtus silentii multum prodest homini religioso. Et de duodecim fructibus
silentii;
fol. 97r: Puncta de amore Dei et proximi;
fol. 109r: De vicijs capitalibus vel septem peccatis mortalibus;
fol. 123r: De mortis consideratione;
fol. 126r: Anselmus, De puritate mentis acquirenda;
fol. 139r: De constantia et firmitate mentis;
fol. 147r: Quaestio utrum sit melius frequentius vel rarius accedere ad
sacramentum eucharistie;
fol. 158r: De temerario judicio, vel de non judicando. Et de mundi gloria
contemnenda;
fol. 172r: Auctoritates variae;
fol. 194r: De S. Maria Magdalena.
Gotisch boekschrift (littera textualis en littera bastarda). Verschillende handen.
Rubricering. Een gedecoreerde rode initiaal op fol. 1r. Rode initialen, lombarden,
onderstrepingen en paragraaftekens. Overgang 15e/16e eeuw. Gelijktijdige bruine
kalfslederen band met op beide platten ruitversiering waarin kleine figuurstempels.
Op het voorplat titelstrookje met betrekking tot plaatsing in de librye.

25
S.n. 12896 (7953; 311-173).
S.n. 12696; fol. 280r.
S.n. 12694; fol. 26r sub A nr. 18.
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Verzamelbundel (zes handschriften in een band).
A (fol. 1-20) Tractatus de arte memorativa;
B (fol. 21-68) 21r Decurtatum libri similitudinis in omnem materiam;
30r Lamentatio cuiusdam Monachi pro desiderio solitudinis ancille;
C (fol. 69-142) 69r Circa quintum librum Boecij de Consolatione phylosophie;
107r Tractatus fratris nycolai de lira de visione divina;
131r Aurelii Cassiodori liber de anima;
D (fol. 143-149) Passio Jesu Christi secundum Johannem;
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E (fol. 150-159) Passio Beati Crisanti Martyris et Marie Virginis;
F (fol. 160-179) Memoriale.
Papier en perkament 184 bll. Moderne potloodfoliëring. Afmm.: 140 × 100.
A. Papier. Reclamen en representanten. Onregelmatige afschrijving en liniëring.
1 kolom, wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda).
Verschillende handen. Rubricering. Rode opschriften. Rode initialen en
lombarden. Eerste kwart 16e eeuw.
B. Papier. Representanten. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom,
wisselend regelaantal. Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende
handen. Rubricering. Rode initialen, lombarden en opschriften. Eerste kwart
16e eeuw.
C. Papier. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Een hand. Rubricering. Enkele
gedecoreerde initialen. Rode initialen, lombarden, opschriften en paragraaftekens.
Eerste kwart 16e eeuw.
D. Perkament. Bladspiegel 103 × 67. 1 kolom, 21 regels. Gotisch boekschrift (littera
textualis formata). Een hand. Rubricering. In rood/groen uitgevoerde
gedecoreerde initiaal. Overgang 14e/15e eeuw.
E. Papier. Onregelmatige afschrijving en liniëring. 1 kolom, wisselend regelaantal.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering.
F. Papier en perkament. Bladspiegel 100 × 58. 1 kolom, 21 à 22 regels. Gotisch
boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering. Rode initialen,
lombarden en opschriften. Tweede helft 15e eeuw.
Gelijktijdige bruinlederen band met op het achterplat ruitversiering. Op het voorplat
paneelstempel met bovenaan tweemaal ingestempeld: roedencloester. Voorin ex-libris
Beydaels; op de rug etiketje R.C. 277.

26
S.n. 12907 (7975; 311-185).
S.n. 12696; fol. 17r.
S.n. 12694; fol. 32r sub M nr. 18.
Verzamelhandschrift. Papier 297 bll. Reclamen en representanten. Afmm.: 145 ×
100 (100 × 67). 1 kolom, wisselend regelaantal. Moderne potloodfoliëring.
Inhoud:
fol. 1r: Diui aurelij augustini hipponensis episcopi liber meditationum;
fol. 29v: Eiusdem liber de contritione cordis;
fol. 41r: Fratris thome malleoli a campis ordinis canonicorum regularium sancti
augustini Soliloquium anime;
fol. 123v: Beati anselmi de meditatione redemptionis generis humani;
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fol. 130r: Tractatus eiusdem beati ancelmi cantuariensis archiepiscopi de custodia
hominis interioris;
fol. 136r: Hugonis de sancto victore in soliloquium de arra anime;
fol. 155r: Speculum seu soliloquium anime magistri henrici de hassia doctoris;
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fol. 170r: Fratris thome malleoli a campis ordinis canonicorum regularium diui
augustini libellus de tribus tabernaculis;
fol. 197r: Libellus eiusdem de vera compunctione cordis;
fol. 204r: Oratio deuota seu meditatio ad christem. incerti et dubij auctoris;
fol. 209r: Soliloquium sancti bonauenture de quatuor mentalibus exercitiis quod
dicitur imago vite et dyalogus sancti bonauenture;
fol. 259v: Soliloquium gilberti ad beatissimam mariam super virginem dei
genitricem;
fol. 264r: Tractatus quidam de sanctissima et beatissima trinitate.
Gotisch boekschrift (littera bastarda). Verschillende handen. Rubricering Rode en
blauwe initialen en lombarden. Tweede kwart 16e eeuw. Gelijktijdige bruine
kalfslederen band met op beide platten een paneelstempel met afbeelding van keizer
Karel V1. Op de rug het etiketje R.C. 316.
***

Indien men de hier bijeengebrachte codices onder het opzicht van de boekgeschiedenis
beschouwt valt vóór alles het naar verhouding grote aantal verzamelbundels op. Dit
wijst op een kennelijk bij voorkeur in Rooklooster gevolgde gewoonte naar hun
inhoud bijeen passende werken - hoe ver ook in tijdsruimte uit elkaar gelegen - in
één band samen te brengen. Gevolg daarvan is, dat op enkele uitzonderingen na - en
dit geldt in het bijzonder voor S. n. 12842: Beati Cassiani libri XII de institutionibus
monachorum - vrijwel alle codices er als boek weinig fraai, ja eerder grof om niet
te zeggen onverzorgd en slordig uitzien, welke indruk bevestigd wordt door het in
de meeste gevallen gebruikte perkament van middelmatige kwaliteit. Deze codices
maken dus een ietwat goedkope indruk, hetgeen verbaast als men bedenkt dat in haar
eerste anderhalve eeuw Rooklooster een bloeiende instelling is geweest. Bovendien:
het blijkt overduidelijk dat de Augustijner koorheren veel waarde hechtten aan hun
boeken. Zij maakten er terdege gebruik van, hetgeen wel daaruit af te leiden valt dat
de hier beschreven codices álle druk bestudeerd en van marginale aantekeningen
voorzien zijn. Men zou dus verwachten dat de Heren ook meer waarde hadden gehecht
aan de uiterlijke vorm van hun boeken, gelijk ze trouwens ook wel gedaan hebben
bij de fraai verzorgde folio-codices der opera van de boven reeds bij herhaling
genoemde Gielemans.
Men bedenke intussen dat de in voorgaande alinea samengevatte indrukken geen
algemene geldigheid bezitten. Zij baseren zich immers slechts op een fractie van een
in één grote bibliotheek terecht gekomen

1

Vgl. Luc Indestege, Das Bild Karls V. auf flämischen Einbänden des XVI. Jahrhunderts.
Gutenberg Jahrbuch 1961; 309 vlgg.
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deel der Rooklooster-librije. Daarbij vergete men niet dat ook elders (zo in de
Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel en in de Nationale Bibliotheek te
Parijs) codices uit Rooklooster berusten, om nog te zwijgen van her en der verspreide
unica1. Want al is de verzameling dan niet helemaal uit elkaar gespat, voor haar
reconstructie zal nog in verschillende bibliotheken van meerdere landen een nader
onderzoek moeten worden ingesteld. Ik denk daarbij bepaaldelijk aan België en
Frankrijk, maar ook wel aan de boekerijen op de lange weg van Brussel via Würzburg
en Neurenberg naar Wenen, waar - om met De Vreese te spreken - hier en daar wel
iets van de verhuiswagen zal zijn gevallen2.
Het grote voordeel bij dit onderzoek is dat er beschikt kan worden over de tabula
alphabetica, gesteld dat zij in facsimile of in transcriptie uitgegeven zou kunnen
worden. Als men dan verder ‘op zoek naar de librije van Rooklooster’ gaat, bestaat
de mogelijkheid dat ook eens - misschien op het onverwachtst - de befaamde centrale
catalogus uit 1487 te voorschijn zal komen. Want men bedenke dat Beydaels de
Zittaert een lange arm had die stellig verder reikte dan Brussel en omgeving. Het is
onaannemelijk dat Beydaels - van oordeel dat alles aan zijn keizer bleef toebehoren
- Leuven veronachtzaamd zou hebben. En wellicht vindt nog wel eens iemand in de
meer dan honderd foliobanden van zijn schriftelijke nalatenschap op het Archief van
de Adel te Wenen een inventaris waarin ook de Nederlandse centrale catalogus uit
1487 figureert!
Bij de afsluiting van deze verhandeling gaat mijn dank uit naar mijn hooggeschatte
collega Dr. Franz Unterkircher, Direktor der Handschriftensammlung der
Österreichischen Nationalbibliothek, die mij - ook ditmaal - op onovertroffen wijze
bij mijn arbeid in Wenen is tegemoet gekomen.
Nog betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid aan de Nederlandse Organisatie voor
zuiver-wetenschappelijk Onderzoek voor de genoten tegemoetkoming inzake mijn
in 1960 ondernomen studiereis.
's-Gravenhage, 31 december 1961.

1

2

De lezer worde hier herinnerd aan de boven reeds genoemde studie van A. van Elslander,
Een Ruusbroec-handschrift uit het Roklooster. Album Edgard Blancquaert. Tongeren, 1958;
467 vlgg.
Willem de Vreese, De verstrooiing onzer handschriften en oude boeken over den aardbodem.
Bibliotheekleven XVI (1931) 213. In de bundel: Willem de Vreese, Over handschriften en
handschriftenkunde (Zwolle, 1962) blz. 128.
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Toevoegsel
Beschrijving der handschriften Series nova 65, 12857 en 12905.
Series nova 65 (geen olimnummer(s); het nummer 691 bovenaan op de rug van de
band heeft waarschijnlijk betrekking op vroegere inventarisatie in het Keizerlijk
Koninklijk Huisarchief, waaruit het handschrift op 11 maart 1869 door ruil verworven
werd).
Hendrik Suso. Oerloy der ewigher wijsheit. Perkament 94 bll. II-2 (2) + V (12) + 3
IV (36) + IV + 1 (45) + II + 1 (50) + IV (58) + V (68) + VI (80) + V (90) + II (94).
Bladsignaturen, reclamen en representanten. Afmm.: 210 × 155 (153 × 125). 2
kolommen, 29 à 30 regels. Moderne potloodfoliëring. Oude foliëring in Romeinse
cijfers, aanvangend op fol. 3r (begin van de tekst; fol. 1 en 2 bevatten de
inhoudsopgave).
Gotisch boekschrift (littera textualis). Verschillende handen. Rode initialen,
lombarden en doorstrepingen. Op fol. 3r in rood uitgevoerde, gedecoreerde initiaal.
Rubricering, mede in geel uitgevoerd. Derde kwart 14e eeuw. Geschreven in de
Zuidelijke Nederlanden. Negentiende-eeuwse halflederen band.
Series nova 12857 (olim: 7931 en 311-134).
Evangeliarium (Nederlands). Perkament 239 bll. I (2) + 4 IV (34) + V (44) + 3 VII
(86) + VIII (100) + VII (114) + VIII (130) + VII (144) + VIII (160) + VII (174) + 4
VIII (238) + I-1 (239). Reclamen. Afmm.: 177 × 120 (125 × 85). 1 kolom, 22 regels.
Moderne potloodfoliëring. Oude foliëring in Romeinse cijfers, aanvangend op fol.
19r (begin van de tekst; fol. 1-18 bevatten het voorwerk).
Gotisch boekschrift (littera textualis). Verschillende handen. Rode initialen,
lombarden, onderstrepingen en capitagetallen. Bij het begin der vier evangelieën in
rood uitgevoerde, gedecoreerde initialen. Rubricering. Derde kwart 14e eeuw.
Geschreven in de Zuidelijke Nederlanden. In oorspronkelijke band met op het voorplat
in metalen omlijsting het opschrift: Die. iiij. euangelisten.
Series nova 12905 (olim: 7971 en 311-182).
Epistolarium (Nederlands) en Geloofsbelijdenissen. Perkament 203 bll. 7 IV (56) +
IV-1 (63) + IV-1 (70) + 16 IV (198) + III-1 (203). Reclamen. Afmm.: 145 × 100
(100 × 68). 1 kolom, 19 à 22 regels. Oude foliëring in Romeinse cijfers.
Gotisch boekschrift (littera textualis). Twee handen. Rode initialen, lombarden,
doorstrepingen, onderstrepingen en opschriften. Rubricering. Derde kwart 14e eeuw.
Geschreven in de Zuidelijke Nederlanden. In oorspronkelijke bruine kalfslederen
band met ruitversiering op beide platten.
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Summary
In search of the library of Rooklooster
Nearly sixty years ago the famous Flemish philologist and authority on the mediaeval
book Willem de Vreese (planner and builder of the Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, documentation apparatus for mediaeval Dutch philology and literature,
now present in the University Library of Leyden) published a study on De Dietsche
boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 1400, in the Album Kern (Leiden,
1903). By ‘Rooklooster’ is meant the priory of regular Augustine canons which was
founded at the edge of the Soniënbos near Brussels in the year 1363. The publication
concerned a list in manuscript of almost 30 books written in mediaeval Dutch. The
list, originating from Rooklooster and dating from about 1400, occurs in codex 1351
of the Royal Library of Belgium in Brussels, containing Opera of St. Augustine.
In the following decade De Vreese came in his further studies again and again
across the existence of a catalogue from 1487 of the manuscripts in Dutch convents.
Hereby should be understood: a union catalogue of oblong format and made in
Louvain of the manuscripts in the convents of the Netherlands, which unfortunately
has not been found so far. Soon, however, he learnt of the existence of another,
similar union catalogue, which has been discovered about 1900; that was a union
catalogue made in Rooklooster in the 1530's and now in the Austrian National Library
(Vienna) under the press-mark Series nova 12694. De Vreese's examinations
convinced him that the missing catalogue of 1487 had been included in the discovered
catalogue of ± 1538; the Rooklooster-catalogue. He dealt with this subject in his
Academy-lecture Een catalogus der handschriften in Nederlandsche kloosters uit
het jaar 1487 (Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie
1913).
Since those days much attention has been given to the study of the union catalogue
of Rooklooster, particularly from Belgian side. Quite understandably it was the main
part of the codex S.n. 12694 which was always emphasised: the registrum illustrium
scriptorum; the real union catalogue. This union catalogue gives in a rough
alphabetical order of names of authors and/or titles of works a list of the codices
available in the convent libraries of the Netherlands in the first quarter of the sixteenth
century. It stands to reason that an extensive study of this catalogue is going to take
years and will require the common effort of many scholars.
The present author, however, gave his attention to another part of the codex S.n.
12694. The registrum illustrium scriptorum is preceded by a list of 16 folia of the
books in Rooklooster itself, called: Tabula alphabetica omnium voluminum librarie
nostre. It is striking that neither in the registrum illustrium scriptorum, nor in the
tabula alphabetica any works occur written in mediaeval Dutch. The explanation is
to be sought in the social discrimination, also existing in Rooklooster between the
gentlemen (the priests) and the friars (laymen). All the books collected in codex S.n.
12694 were intended for the clergy who studied exclusively, or by preference,
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works in Latin. Yet it is quite natural to suppose that with the scattering of the
Rooklooster-collection during the French revolution and the following decades, many
Dutch codices have gone the same way as the Latin manuscripts which have been
entered in the tabula alphabetica of Rooklooster.
From this assumption the author started in his research at the Austrian National
Library for the manuscripts mentioned in the tabula alphabetica and their present
whereabouts. Owing to his limited stay there he had, however, to make restrictions
in his examinations. Therefore he has confined himself to one hundred codices, the
Belgian origin of which he thought, on account of preliminary studies, if not quite
certain at least very likely. The results came up to his expectations. In the first place
he was able to prove of a number of Latin manuscripts that they originated from
Rooklooster. But he discovered besides three (hitherto unknown) Dutch mediaeval
codices; all three of them mentioned in the list published by De Vreese but not found
up till now; so all three of them dating from before 1400. In the text the three codices
have been dealt with in particulars (and illustrations added); for their description the
reader is referred to the appendix at the end of this article.
Should one wonder how these Belgian codices from Rooklooster came into Austrian
possession, the clue can be found in the person of Charles Jean Beydaels de Zittaert,
first king-of-arms of the Austrian empire in the transition period from the eighteenth
to the nineteenth century. This Van Zittaert is a remarkable, somewhat shady figure
who played a strange part in the Austrian Netherlands with respect to the gathering
of the codices which were to be removed to Austria, but it is impossible to go further
into this matter in this summary. In the end the codices became imperial possessions
and were housed, after the turbulences of the first quarter of our century, in the
Austrian National Library.
In 1811 Thomas Percy Young - librarian of the emperor Franz I - completed an
inventory of the codices and incunabula in the imperial library, also including the
possessions acquired in the Austrian Netherlands (codex S.n. 12696). Taken together
with the Rooklooster catalogue (codex S.n. 12694) this inventory has served as the
main source for the discovery of the Latin codices from Rooklooster mentioned in
the tabula alphabetica. A very succinct list of these is added, followed by a number
of concise descriptions to give the reader some idea of these codices.
Studying these codices as bookhistory the comparatively great number of
collections is remarkable. This points to the apparently in Rooklooster preferred
practice to collect in one binding manuscripts of a similar contents - no matter how
far the periods to which they belong lie apart. As a result of this the codices give a
somewhat cheap impression, which is mildly surprising if one knows that Rooklooster
was a flourishing institution in the first 150 years of its existence.
One must however keep in mind that the impressions given above have by no
means general validity. For they are only based on a small part of those books of the
Rooklooster collection which eventually were brought together in one great library.
For even though the collection has not entirely been scattered, further research will
have to be made in several
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libraries of divers countries for its ultimate reconstruction. Of great advantage might
then be the tabula alphabetica if it could be published either in facsimile or in
transcription. Once so far, the question may arise, if not one day in a deep and
intensive ‘search for the library of Rooklooster’ - perhaps when least suspected - the
famous union catalogue of 1487 will come to light.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

174

B. en M.E. de Graaf
De Noord-Nederlandse bibliografie
1541-1600
Door een eervolle opdracht van het Frederik Muller-Fonds en een subsidie van
Z.W.O. zijn ondergetekenden in staat gesteld de bewerking van de Noord-Nederlandse
bibliografie van 1541-1600 op zich te nemen. Nu zij sedert 1 Februari 1961 regelmatig
aan dit object werken, lijkt het wenselijk en nuttig iets over de aard van deze
onderneming en de gemaakte vorderingen aan de lezers van ‘Het Boek’ mede te
delen:

1. Opdracht: Doel, begrenzing en omvang van het werk
Onze opdracht luidt: Een bibliografie samen te stellen van Noord-Nederlandse
drukken en uitgaven vanaf 1 Januari 1541 tot en met 31 December 1600.
Deze periode nu vormt een der ‘ontbrekende schakels’ in onze nationale
bibliografie, zoals uit onderstaand overzicht moge blijken:
- 31 Dec. 1500: CAMPBELL1, onlangs aanzienlijk verbeterd en aangevuld door
Kronenberg2.
1 Jan. 1500-31 Dec. 1540: NIJHOFF-KRONENBERG3.
1 Jan. 1541-31 Dec. 1600: voor dit tijdperk bestaat geen nationale bibliografie.
1600-1787: ABKOUDE-ARRENBERG4.

1
2
3
4

M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle. La Haye, 1874.
Met 4 Supplementen 1878-1890.
M.E. Kronenberg, Campbell's Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle.
Contributions to a new edition. The Hague, 1956.
W. Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Deel I-III,
3. 's-Grav., 1919-1961.
J. van Abkoude, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zijnde Nederduitsche
boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zijn uitgekomen... (etc.) tot het jaar 1787
vermeerderd door R. Arrenberg. 2e druk. Rott., 1788.
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1788-1789: Voor deze beide jaren bestaat geen nationale bibliografie.
1790-1832: DE JONG1.
1833-1849: BRINKMAN, Alphabetische naamlijst2.
1850 - heden: BRINKMAN'S Catalogus3.

Aan deze ketting van onze nationale bibliografie ontbreken dus twee schakels: De
perioden 1540-1600 en 1788-1789. Hierbij past uiteraard de corrigerende opmerking,
dat alleen Mej. Kronenberg's levenswerk beantwoordt aan alle eisen, die men in onze
eeuw aan de beschrijving van vroege drukken stelt. M.a.w. het tijdvak 1541-1600
moet nog worden bewerkt; het tijdvak 1601-1849 moet stelselmatig overgedaan
worden. Het staat er dus met onze nationale bibliografie bepaald niet zo rooskleurig
voor als een oppervlakkig toeschouwer zou kunnen vermoeden.
Campbell en Nijhoff-Kronenberg beschrijven zowel de Noord- als de
Zuid-Nederlandse boekenproductie in overeenstemming met de historisch-politieke
en geografische grenzen van de jaren ca. 1470-1540. Voor de overige zestig jaar der
zestiende eeuw, die goeddeels in het teken staan van de onafhankelijkheidsstrijd en
de geboorte der Republiek ligt de zaak natuurlijk anders. Niettemin is er van 1541
tot 1579 (Unie van Utrecht) en nog vrij lang daarna nog een duidelijke band tussen
Noord en Zuid.
In het licht van deze historische feiten zou het derhalve logisch zijn ook de Noorden Zuid-Nederlandse nationale bibliografie althans voor een deel van het tijdvak
1541-1600 in samenhang te behandelen.
Dit nu is er om verschillende practische redenen niet van gekomen. Een Belgische
zusteronderneming bewerkt nu de Belgische drukken van 1541-16004 en beperkt
zich daarbij tot de tegenwoordige nationale landsgrenzen. Dit werk, dat eveneens
met rijkssubsidie geschiedt, is reeds in 1958 in het stadium van practische uitvoering
gekomen, toen een begin werd gemaakt met de beschrijving van de drukken aanwezig
in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
Nu Nederland - vooral dank zij het initiatief van Prof. Mr. H. de

1

2

3

4

J. de Jong, Alphabetische naamlijst van boeken, welke sedert het jaar 1790 tot en met het
jaar 1832 in Noord-Nederland zijn uitgekomen... (etc.) strekkende ten vervolge van R.
Arrenberg. 's-Grav., 1835.
C.L. Brinkman, Alphabetische naamlijst van boeken, plaat- en kaartwerken die gedurende
de jaren 1833 tot en met 1849 in Nederland uitgegeven of herdrukt zijn... (etc.). Strekkende
ten vervolge op de Alphabetische naamlijst van boeken van 1790 tot en met 1832 in Nederland
uitgekomen, bewerkt door J. de Jong. Amst., 1858.
Brinkman's Catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, die gedurende de jaren 1850 (-1961)
in Nederland zijn uitgegeven, of herdrukt. Amst., 1883-1893. Wordt sedert 1901 - heden te
Leiden uitgegeven.
Zie: D.L. Vervliet, Een short-title catalogus van Belgische drukken van 1541 tot 1600. In:
Bulletin de la Commission belge de bibliographie vol. 2 (1958) no. 4, pp. B 91-B 95.
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la Fontaine Verwey - thans ook de bibliografie van 1541-1600 ter hand neemt, is het
logisch, dat ook wij ons tot de huidige landsgrenzen beperken.
Dat deze wijze van aanvatten wel degelijk zijn bezwaren heeft - dit gezien los van
het feit, dat men voor een goed deel van het tijdperk eigenlijk onhistorisch te werk
gaat - is zonder meer duidelijk: Beide ondernemingen zullen blijven zitten met een
massa anoniem drukwerk dat plaatselijk niet te localiseren valt en dat problemen
stelt (waarover wij later nog zullen spreken), die alleen in samenwerking tussen
Noord en Zuid kunnen worden opgelost. Voorts zijn er de verschillende Zuid-Noord
en (in mindere mate) Noord-Zuid verbindingen tussen drukkers en uitgevers. De uit
deze contacten ontstane groep drukwerken interesseert natuurlijk zowel de Belgische
als de Nederlandse bewerkers en er zal zo onvermijdelijk enig dubbel werk worden
gedaan. Tenslotte is het de vraag welke van beide partijen het Nederlandse drukwerk
dat in het buitenland verscheen (Emden, Keulen, Londen, enz.) zal behandelen.
Deze en dergelijke bezwaren zijn evenwel niet van dien aard, dat zij niet in
samenwerking zijn op te lossen. Aan Nederlandse zijde1 denkt men voor de nog verre
toekomst aan een derde deel van de bibliographie (deel I: Zuid-Nederlandse drukken;
deel II: Noord-Nederlandse drukken), waaraan de bewerkers van de eerste beide
delen gezamenlijk hun krachten zouden moeten geven. In dit deel zouden - naast het
buiten de beide Nederlanden geproduceerde drukwerk - de geografisch onopgeloste
problemen en wellicht ook de ‘Noord-Zuid combinaties’ een plaats moeten vinden.
Dàt er reeds in een vroeg stadium een vorm van samenwerking zal worden gevonden
staat uiteraard vast.
Zijn er dus wel degelijk bezwaren tegen de geschetste gescheiden wijze van werken
aan te voeren, de hieruit voortvloeiende voordelen voor de bewerkers van de
Noord-Nederlandse boekenproductie zijn evident: Met het afvallen van drukplaatsen
als Antwerpen en Leuven (om maar twee van de grootste te noemen) blijft voor
Noord-Nederland althans een overzienbaar geheel over. Het aantal Zuid-Nederlandse
drukken (1541-1600) wordt door de Belgische Commissie voor bibliografie begroot
op 30.0002. Een voorzichtige en voorlopige schatting van het aantal
Noord-Nederlandse drukken voor dezelfde periode ligt rond de 3.000. Dat later zeker
zal blijken dat beide ramingen er wel wat naastschieten, is buiten kijf. Dat de
verhouding onge-

1

2

Ten onzent ligt het centrum bij het Frederik-Muller-fonds; de supervisie over het werk berust
bij Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey; de practische uitvoering bij ondergetekenden. In
België wordt de onderneming geleid vanuit het Centre national d'Archéologie et d'histoire
du livre; de practische uitvoering berust bij Mej. Dr. E. Indestege.
Verslag van de vergadering van 8 Dec. 1958. Opgenomen in: Bulletin de la Commission
belge de bibliographie vol. 2 (1958) no. 4, pp. A 32-A 33.
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veer één op tien zal blijven lijkt - in het licht van de tot dusver aan de dag gekomen
gegevens - evenwel niet onwaarschijnlijk.
Nu moet men er aan de andere kant weer voor waken dit Nederlandse ‘voordeel’
te overschatten. Uiteindelijk blijven beide bewerkers op het laatst zitten met hun
portie problematisch drukwerk, hun ‘zoekgeraakte’ (bijvoorbeeld ergens zonder
vindplaats vermelde) uitgaven en wat dies meer zij. Elkeen die wel een bibliografisch
werkzaam is geweest, weet, dat het bij een werk van lange adem als het onderhavige
niet aankomt op de eerste honderden (die zich overdrachtelijk gesproken, spontaan
aanbieden), doch op de laatste tientallen, die zich in verborgen hoeken schuilhouden.
En dit geldt a fortiori voor de Noord-Nederlandse drukken van die alleszins
rumoerige tijd, die maar al te dikwijls onder anoniemen of pseudoniemen verschenen.

2. Methode en middelen
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat zowel België als Nederland er naar streven
eerst een ‘short-title-catalogue’ te vervaardigen en deze te publiceren. De vorm van
deze S.T.C. wordt voor beide landen nagenoeg dezelfde1 en sluit nauw aan bij de
bekende Angel-Saksische voorbeelden: Pollard-Redgrave2 en Wing3. Kort gezegd
vinden de volgende bibliografische elementen er een plaats in: Auteursnaam, tot het
essentiële verkorte titel (die echter significatief moet blijven en met aanduiding, der
weggelaten passages), drukplaats, drukker en/of uitgever, drukjaar, getal der delen
(bij een meerdelig werk), formaat (alleen voor België: naar de zethoogte),
vindplaats(en), opgave van de literatuur waar het werk vermeld wordt (alleen voor
Nederland).
Beide bewerkers beogen tenslotte uitvoerige indices te geven van drukkers,
uitgevers, etc.
Is dus voor beide landen het voorlopig einddoel de short-title-catalogus (het
definitieve einddoel is uiteraard voor beide landen een volledige bibliografie met
complete titelbeschrijvingen, collaties, enz.), de methode die men in België volgt
verschilt van de onze: Ginds is de bewerkster (‘deductief’) begonnen aan de
omvangrijke taak de Belgische Koninklijke Bibliotheek te doorzoeken op
Zuid-Nederlandse

1
2

3

Gegevens over de Belgische titelbeschrijving in de geciteerde mededeling van D.L. Vervliet;
zie noot 4 op p. 175.
A.W. Pollard & G.R. Redgrave, A short-title catalogue of books printed in England, Scotland
& Ireland and of English books printed abroad 1475-1640. London, 1926. (in 1950 anastatisch
herdrukt).
D. Wing, Short-title catalogue of books printed in England, Scotland, Ireland, Wales and
British America and of English books printed in other countries, 1641-1700. New York,
1945-1951. 3 delen.
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drukken van 1541-1600. Wij zoeken daartegenover (‘inductief’) de reeds bestaande
literatuur na om pas daarna - met steun van de aldus verzamelde gegevens - de
bibliotheken te bewerken. Om misverstand te voorkomen: Ook in de uiteindelijke
Nederlandse S.T.C. zullen slechts die boeken verschijnen welke ‘de visu’ zijn
beschreven. Het principe van de autopsie staat dus in beide landen voorop.
De voor- en nadelen van deze verschillende werkwijzen zijn te evident om er
uitvoerig op in te gaan. Het meest in het oog springende voordeel van de Nederlandse
methode is wel, dat men, bij het eigenlijke bibliotheekwerk beland, al goeddeels
weet wàt men zoekt. Dit is een geenzins te verwaarlozen kant van de zaak, aangezien
het i n p r i n c i p e nodig is alle titel-catalogi van alle bestaande bibliotheken van
voor naar achter door te werken, voorzover geen gedrukte catalogus in boekvorm
ter beschikking staat. Dit nu is, met name als het grote bibliotheken betreft, een
ondoenlijke zaak, tenzij er een typografische catalogus bestaat (zoals nu ten dele in
de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek het geval is) of indien de zestiende-eeuwse
boeken in het magazijn bijeengehouden zijn (zoals in de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek).
Bij het verzamelen van het materiaal uit de bestaande literatuur moet uiteraard
een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen titels die met en titels die zonder
vermelding van vindplaats(en) beschreven zijn.
Tot de eerste categorie behoren titels die aangetroffen worden in (hieronder nog
nader te bespreken) bibliografieën van bijvoorbeeld de Amsterdamse-, Haarlemse-,
Goudse- en Maastrichtse drukkers; verspreide titels uit de Bibliotheca Belgica; titels
voorkomend in de gedrukte catalogi van (nog bestaande) openbare en particuliere
bibliotheken, waartoe mede - een belangrijke groep! - behoren de meeste
pamfletten-catalogi.
Tot de tweede categorie moeten worden gerekend de titels die zonder vermelding
van vindplaats geciteerd worden in bio-bibliografische lexica, in algemene
‘subject-bibliographies’, in veiling-, antiquariaats- en Messe-catalogi. Daar de
ondervinding leert, dat de betrouwbaarheid van deze gegevens (vooral bij de oudere
bronnen) minder groot is, past bij deze groep een critisch voorbehoud en moet men
de aldus te verzamelen titels streng scheiden van die der eerstgenoemde categorie.
In de praktijk wordt dit opgelost door fiches van verschillende kleur te gebruiken.
Alle fiches worden in tweevoud getypt en in twee alphabetten geordend: Eén alphabet
op schrijversnaam (of - zo geen schrijver bekend is - op het eerste zelfstandige
naamwoord van de titel) en één alphabet op drukkers. Voor het geval drukker en
uitgever verschillende personen zijn, is voorzien in een systeem van verwijzingen.
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3. Specifieke moeilijkheden
Naast de al aangeduide problemen, waarvoor de bibliograaf van dit tijdvak een
oplossing dient te vinden, zijn er nog een aantal specifieke moeilijkheden inhaerent
aan dit werk. Hiertoe behoren allereerst het grote aantal ongedateerde stukken, dat
men vooral onder de pamfletten ontmoet. In de bestaande pamflettencatalogi zijn de
opeenvolgende bibliografen deze moeilijkheid op vernuftige wijze uit de weg gegaan
door chronologische ordening volgens de in deze vlugschriften beschreven
g e b e u r t e n i s s e n (in het geval van ordonnanties, placcaten, e.d. volgens de
datering van de overheid, c.q. de datum van afkondiging). De in bewerking zijnde
bibliografie kan hier uiteraard niet mee volstaan. Het is bij ongedateerde ordonnanties
en de vele dergelijke geschriften uitgaande van de landelijke of stedelijke overheid
een hachelijke zaak het jaar van druk zonder meer te ontlenen aan het jaar van
afkondiging: Men kan weliswaar stellen, dat de verschijning in druk vaak viel op het
tijdstip van - of kort na de afkondiging (zelfs dat is niet altijd waar), maar dan dient
men wel degelijk te rekenen met de soms talrijke herdrukken die vaak niet of
nauwelijks van de originele druk te onderscheiden zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld
voor ongedateerde politieke vlugschriften (bijvoorbeeld die verschenen ter gelegenheid
van de Unie van Utrecht of bij de nederlaag van de Spaanse Armada), die nog jaren
na de beschreven gebeurtenis in kwestie werden herdrukt.
Het beste wat men in eerste instantie van ongedateerde pamfletten en soortgelijk
ephemeer drukwerk kan zeggen, is dat men bijna altijd wèl beschikt over een terminus
post quem: Van een ongedateerd pamflet bevattende een geratificeerde text van de
Unie van Utrecht kan men stellen, dat het niet vóór 29 Januari 1579 (datum van
ondertekening) verschenen kan zijn.
Op het eerste gezicht lijkt dit een magere winst, maar een begrenzing naar tenminste
één kant is in de samenhang van de uiteindelijke bibliografie soms al heel wat.
Het zou overbodig zijn geweest zoveel nadruk te leggen op deze voor de hand
liggende zaak, ware het niet dat ons reeds nu is gebleken, dat zelfs gerenommeerde
bibliografen gezwicht zijn voor de verleiding van het emenderen van een ‘jaartal
tussen haakjes’ waar hoogstens ‘circa...’ of veel liever nog ‘niet vóór’ of ‘niet na’
op zijn plaats ware geweest.
Een tweede groot struikelblok vormen de al kort aangeduide drukwerken met een
onvolledig-, in het geheel niet aanwezig-, of gefingeerd drukadres en -jaar. De
volgende combinaties zijn hier mogelijk:
a. Zonder plaats, zonder drukker, zonder jaar.
b. Zonder plaats, zonder drukker, met jaar.
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c.
d.
e.
f.
g.

Zonder plaats, met drukker, met jaar.
Zonder plaats, met drukker, zonder jaar.
Met plaats, met drukker, zonder jaar.
Met plaats, zonder drukker, zonder jaar.
Met plaats, zonder drukker, met jaar.

Anders gezegd: Men mist van de voor de volledige localisering van de druk bepalende
elementen er drie (geval a), twee (b, d, f) of één (c, e, g).
Als men deze zeven mogelijkheden achtereenvolgens overziet blijkt, dat de gevallen
a. en b. niet zijn op te lossen zonder dat men beschikt over een typografische
inventaris. Deze moet worden samengesteld aan de hand van de beschreven drukken
en moet een zo volledig mogelijk beeld geven van het door iedere drukker gebruikte
typografische materiaal. De onmisbaarheid van een dergelijke inventaris in de trant
van Nijhoff's ‘Art typographique’ springt des te meer in het oog, aangezien juist de
specimina van het type a. - b. onder de onvolledige drukadressen het veelvuldigst
voorkomen.
De gevallen onder c. en d. genoemd komen in de praktijk weinig voor en indien
men ze ontmoet zijn de moeilijkheden doorgaans spoedig uit de weg geruimd. Kent
men zowel drukker als jaar (c), dan is de drukplaats nagenoeg altijd direct in te vullen.
Kent men alleen de drukker (d), dan is in negen van de tien gevallen ook de plaats
waar hij werkte bekend, al zal bij de drukkers die in meer dan één plaats hebben
gearbeid of die in de loop van hun werkzaamheid zijn verhuisd het gemis van het
jaartal een spoedige oplossing in de weg staan.
In geval e blijft alleen de moeilijkheid van de datering. Voor zover de inhoud van
de druk zelf geen uitsluitsel geeft over het mogelijk tijdstip van uitgave, is de datum
tenminste aan twee kanten begrensd door de werkzaamheid van de betrokken drukker.
De gevallen f. en g. vragen weer om een typografisch onderzoek, tenzij (dit geldt
alleen voor g.) onomstotelijk is komen vast te staan, dat in één bepaalde plaats op
één bepaald tijdstip slechts één drukker werkzaam was.
Hieruit blijkt dus wel overduidelijk hoe belangrijk de typografische methode van
het aanvullen van onvolledige drukadressen is. De kous is echter met de geschetste
mogelijkheden nog allerminst af. Juist in de tweede helft van de zestiende eeuw krijgt
men vaak te maken met gefingeerde drukplaatsen, schuiladressen, verzonnen
drukkersnamen, antedateringen en wat dies meer zij. Ook kunnen ‘Wahrheit’ en
‘Dichtung’ (op soms geraffineerde wijze) vermengd zijn, wat de scala van
mogelijkheden natuurlijk aanzienlijk uitbreidt. Dit nu is een argument te meer voor
een grondig typenonderzoek1.

1

Terzijde moge hier aangetekend worden, dat het nog steeds waardevolle werk van E. Weller,
Die falschen und fingierten Druckorte (2. verb. Auflage. Leipzig, 1864. 2 delen - Anastatische
herdruk Hildesheim, 1961) slechts boeken geeft in de Duitse, Latijnse en Franse taal en voor
het Nederlandse taalgebied dus alleen zijdelings van belang is.
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Dit zijn in het kort enkele van de specifieke moeilijkheden waarvoor een bibliograaf
van dit tijdvak zich gesteld ziet. De talrijke andere problemen die het bibliografisch
werk als zodanig aankleven (bijvoorbeeld het vaststellen der auteurs bij anonieme
of pseudonieme geschriften, één dier gevallen die om een literair-historisch onderzoek
vragen) zijn hier uiteraard buiten beschouwing gelaten.

4. Reeds bestaande bibliografieën
De bibliografie van de Noord-Nederlandse drukken 1541-1600 is niet helemaal terra
incognita, al is de reeds verrichte arbeid van zeer ongelijksoortige kwaliteit. Wij
kunnen hierbij de volgende groepen onderscheiden:

a. ‘Stedelijke’ bibliografieën
MOES-BURGER'S werk over de Amsterdamse boekdrukkers en uitgevers in de
zestiende eeuw1 dwingt ruim een halve eeuw na verschijning nog altijd bewondering
af. Het boek beperkt zich niet tot de opgave van titels, doch gaat (soms zeer diep) in
op de levensgeschiedenis en de werkzaamheid van de drukkers en uitgevers. Dat
vooral Burger zich hierbij nu en dan liet meeslepen door zijn geestdrift en zich wel
eens op zijpaden begaf, kan als een ‘défaut de ses qualités’ gelden. Dat de opzet van
het werk niet zeer systematisch is (ongetwijfeld een gevolg van de samenwerking
tussen onderzoekers met een verschillende belangstelling2) is evenmin een
onoverkomelijk bezwaar. Het enige wezenlijke gebrek van het werk is, dat een
typografische determinatie van het onderzochte drukwerk achterwege is gebleven
en dat - goeddeels een voor de hand liggend gevolg hiervan - hier en daar geen of
een te vaag onderscheid wordt gemaakt tussen boekdrukkers en uitgevers. Nu kan
men de beide bewerkers hiervan moeilijk een verwijt maken: Rond de eeuwwisseling
toen het werk werd opgezet, was een typografische aanvatting van bibliografische
problemen nog in het geheel niet aan de orde gesteld. De hedendaagse bibliograaf
moet dit critisch voorbehoud bij de raadpleging van het boek echter wel maken.
Hiertegenover staat zeer veel goeds: De bewerkers zijn het tijdrovende archiefwerk
niet uit de weg gegaan, waarvan vooral het biografische deel van het boek heeft
geprofiteerd. De beschrijving van de titelpagina's wordt volledig gegeven, evenals
de collatie van de text

1

2

E.W. Moes en C.P. Burger, De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende
eeuw. Amst.-'s Grav., 1900-1915. 4 delen. Deel 1 door Moes alleen bewerkt; deel 2 door
Moes en Burger samen; deel 3 en 4 alleen door Burger.
Moes was later directeur van 's Rijks prentenkabinet; Burger bibliothecaris van de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

182
(onder opgave van signaturen, aantal bladen per vel, illustraties, e.d.). Grote
bewondering mag men hebben voor de speurzin van de bewerkers, waar het gold
Amsterdamse drukken tot ver buiten de grenzen te traceren: Bij de vermelde
vindplaatsen treft men bibliotheken aan uit heel Europa en zelfs uit Amerika, niet
alleen openbare-, doch ook particuliere boekerijen. Het was kennelijk vooral Burger
die zelfs tot in werkelijk obscure plaatsen is doorgedrongen bij zijn jacht op
Amsterdams drukwerk. Het boek is hierdoor een hechte basis om op verder te bouwen.
Van LACEULLE-VAN DE KERK'S voorbeeldig werk over de Haarlemse drukkers
en boekverkopers van 1540 tot 16001 kan men zich hoogstens voorstellen, dat hier
en daar de vindplaatsen nog wat zouden kunnen worden aangevuld, zoals de schrijfster
trouwens zelf reeds vaststelt2. Het enig bezwaar, dat men mogelijk tegen dit werk
zou mogen koesteren ligt in de vermenging van primaire- (door autopsie gemaakte
titelbeschrijvingen) en secundaire gegevens (opgaven van titels uit
thesauriersrekeningen, sententiën, etc.). Dit onderscheid blijkt echter onmiddellijk
zonneklaar uit de beschrijvingen zelf.
De grote waarde van dit bibliografisch werk ligt voornamelijk op het terrein van
het typenonderzoek, dat bijzonder breed is opgezet. Een der dingen, die treft bij het
doornemen van het boek is de overheersende positie, die de drukker Gillis Rooman
in het Haarlem van de tweede helft der zestiende eeuw heeft ingenomen.
Voor de Goudse drukkers uit deze periode heeft pater DALMATIUS VAN HEEL3
zich verdienstelijk gemaakt. Zijn boek vermeldt voor onze periode Jasper Tournay,
met drukken van 1585 tot 1600, Jan Zas Hoensz met drukken van 1586 tot 1597 en
Petrus Simonsz Kies met drukken van 1590 tot 1597.
Onder de Maastrichtse drukken, die door HEYNEN4 zijn behandeld bevinden zich
slechts weinige zestiende-eeuwse uitgaven: Welgeteld zeven drukken van de pers
van Jacques Bathen gedurende 1552-1554 en twee drukken van Jan van Geelen van
1598 en 1600.
Een vroege poging tot een bibliografie van Leeuwarder drukken leverde W.
EEKHOFF5. In zijn werk komen enkele drukken voor van

1
2
3

4
5

H.J. Laceulle-Van de Kerk, De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600. 's
Grav., 1951. (Bijdr. tot de gesch. v.d. Ned. boekhandel XIV).
Op cit. p. 171.
D. van Heel, De Goudse drukkers en hun uitgaven. Gouda, 1951-1953. 6 afleveringen.
Gestencild. - Aflevering III: Jaspar Tournay met drukken van 1585-1633. Aflevering IV: Jan
Zas Hoensz 1586-1597 en Petrus Simonsz Kies 1590-1597.
E. Heynen, Maastrichtsche drukkers 1552-1816. Maastr., 1947-48. (In: Publ. de la Soc.
histor. et archéol. dans le Limbourg vol. 83, p. 1-175 en 84, p. 1-139).
W. Eekhoff, De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden. Leeuwarden, 1870. - De rubrieken
‘Boeken, welke te Leeuwarden gedrukt of uitgegeven zijn’ op pp. 190-225. Onder de wat
misleidende hoofdtitel verbergt zich een catalogus van boeken in de bibliotheek aanwezig.
Mej. R. Visser gaf in 1932 een nieuwe editie van deze catalogus.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

183
de Leeuwardense prototypograaf Isebrant Ter Steghe (werkzaam gedurende
1573-1578) en van Peter Hendricksz van Campen (1579-1592).
Het boekje van J. OOMKENS1 over de Groningse boekdrukkers vermeldt voor onze
periode alleen Gerhard Ketel, werkzaam van 1597-1602.
Bij deze groep ‘stedelijke’ bibliografieën sluiten nauw aan de werken van
KLEERKOOPER-VAN STOCKUM2 en KOSSMANN3, respectievelijk over de boekhandel
te Amsterdam en te 's-Gravenhage.
Alhoewel de klemtoon van het eerste werk op de zeventiende eeuw valt, zijn er
niettemin talrijke uit archivalia opgetekende gegevens in het boek te vinden,
handelende over de Amsterdamse drukkers en uitgevers van de zestiende eeuw; deze
vormen een kostbare aanvulling op Moes-Burger.
Ook het tweede werk - alhoewel een biografisch woordenboek in engere zin geeft waardevolle feiten over de zestiende eeuwse Haagse drukkers en uitgevers.
Archivalische onderzoekingen betreffende enkele zestiende eeuwse Utrechtse
drukkers treft men aan in de artikelenreeks van G.A. EVERS4
Over de veelbewogen geschiedenis van de drukkers, die te Vianen waren gevestigd
zijn wij ingelicht door de artikelen van H. DE LA FONTAINE VERWEY5. In een korte
tijdsspanne (1563 tot ca. 1566) zijn in deze plaats vier drukkers gevestigd geweest:
Dirck Buyter, Albert Christiaensz, Goris Hendriksz en Augustijn van Hasselt.
Deze opsomming van plaatselijke bibliografieën is hiermede wellicht nog niet
compleet. Vooral in de tijdschriften, her en der verspreid, zal wellicht nog meer
materiaal te vinden zijn6.

1
2

3

4
5

6

J. Oomkens, Bouwstoffen tot eene geschiedenis van de boekdrukkunst en den boekhandel
in de stad en provincie Groningen. Gron., 1854; 2e druk 1864.
M.M. Kleerkooper, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische
en geschiedkundige aanteekeningen. Aangevuld en uitgegeven door W.P. van Stockum. 's
Gravenhage, 1914-1916. (Bijdr. tot de gesch. v.d. Ned. boekhandel X).
E.F. Kossmann, De boekhandel te 's Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch
woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders, enz. Met vermelding
van hun uitgaven en de veilingen door hen gehouden. 's Grav., 1937. (Bijdr. tot de gesch.
v.d. Ned. boekhandel XIII).
G.A. Evers, Gegevens betreffende Utrechtsche staten-, stads- en akademiedrukkers.
Overgedrukt uit ‘Het Grafisch Museum’. Jaargang I tot V. Utrecht, 1930-1935.
H. de la Fontaine Verwey, Hendrik van Brederode en de drukkerijen van Vianen. Een episode
uit het voorspel van de tachtigjarige oorlog. In: Het Boek deel XXX, pp. 3-41. Van dezelfde
schrijver: Over enige boeken te Vianen gedrukt tijdens het ‘voorspel’. In: Opstellen
aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. 's-Grav., 1958. Pp. 20-34.
Toch kan zonder aarzelen worden vastgesteld, dat onze Zuiderburen er wat deze
topobibliografieën betreft gunstiger voorstaan. Gentse drukken zijn beschreven door F.
Vanderhaeghen, Luikse door X. de Theux de Montjardin; Bergense door H. Rousselle;
Namense door F.D. Doyen; Ieperse door A. Diegerick. Honderden 16e eeuwse drukken zijn
op deze wijze al beschreven.
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b. Bibliografieën van drukkers
Bibliografieën aan zestiende eeuwse drukkers gewijd, zijn in Nederland helaas niet
dik gezaaid. De beide bekendste zijn wel de werken van A. WILLEMS over de
Elseviers1 en het boek van A.M. LEDEBOER over de Waesberghe's2. Bij beide boeken
ligt de klemtoon op de werkzaamheid, die deze drukkersgeslachten gedurende de
zeventiende eeuw hebben ontplooid. De activiteit van Lodewijk Elsevier I en van
Gillis (Aegidius) Elsevier valt echter nog juist binnen de zestiende eeuw. Hetzelfde
geldt voor Jan van Waesberghe, waarvan een aanzienlijk getal Rotterdamse drukken
vanaf 1589 tot het eind van de zestiende eeuw tot ons zijn gekomen.
Over de Bossche drukkersfamilie Scheffer handelt het nog steeds bruikbare boek
van VERREYT3. De auteur signaleert drukken van Jan Scheffer I van 1541 tot 1555
en van Jan Scheffer II (de Jonghe) van 1574-1600.
F.K.H. KOSSMANN4 heeft zich verdienstelijk gemaakt door het aanwijzen van 24
drukken van de Rotterdamse drukker Dierick Mullem van ca. 1573 tot ca. 1599;
gedurende de jaren 1583 tot ca. 1586 was Mullem te Vianen gevestigd.
Over de beide Kampense drukkers Peter Warnersen en Steven Joessen schreef
Mej. G.H.A. KRANS5. Peter Warnersen werkte van ca. 1540 tot 1566; Steven Joessen
van ca. 1550 tot 1581.
De waardevolle jongste aanwinst van deze kleine groep van drukkersbibliografieën
is het boek van J.A. van DORSTEN over Thomas Basson te Leiden6. Van 1586 t/m
1600 kan de schrijver het aanzienlijke aantal van negentig drukken van de pers van
Basson aanwijzen.

c. De Bibliotheca Belgica
De BIBLIOTHECA BELGICA7 bevat veel minder Noord-Nederlansde drukken der
zestiende eeuw, dan men wellicht zou vermoeden. Bij de raad-

1
2
3
4

5

6

7

A. Willems, Les Elsevier. Histoire et annales typographiques. Bruxelles, 1880. Een
ongewijzigde herdruk zal in de loop van 1962 in mijn uitgeverij verschijnen.
A.M. Ledeboer, Het geslacht van Waesberghe. Eene bijdrage tot de geschiedenis der
boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland. 2e uitgave. 's Grav., 1869.
Ch. C.V. Verreyt, Het geslacht Schoeffer later Scheffer of Scheffers te 's-Hertogenbosch van
1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst. 's-Grav., 1888.
F.[K.H.] Kossmann, Dierck Mullem. In: Het Boek deel XX, pp. 17-32. De volgende druk is
n i e t vermeld: Tractaet vande ouerleueringh der Stadt Zierickzee. Rotterdam, Dierck Mullem,
1576. - Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
G.H.A. Krans, Peter Warnersen, drukker en uitgever te Kampen. In: Het Boek deel XXIV,
pp. 147-186. Steven Joessen, drukker en uitgever te Kampen van c. 1550-1581. In: Het Boek
deel XXX, pp. 91-115.
J.A. van Dorsten, Thomas Basson 1555-1613, English printer at Leiden. Leiden, 1961. (Publ.
Sir Thomas Browne Institute Special Series no. 1). - Appendix I (pp. 71-101): A checklist
of works printed by Thomas Basson at Leiden 1585-1612.
BIBLIOTHECA BELGICA. Bibliographie Générale des Pays-Bas, fondée par Ferd. Vander
Haeghen. Gand-La Haye, 1879-heden. Zowel de eerste als de tweede serie bevatten 27 delen
(resp. afl. 1-100 en 101-200). De derde serie vordert thans langzaam afleveringsgewijs.
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pleging van dit omvangrijk bibliografisch werk vindt men de hierboven vermelde
schatting van één Noord-Nederlandse druk op tien Zuid-Nederlandse wel zo ongeveer
bevestigd. Dat de beschrijvingen van de Bibliotheca Belgica (met haar uitputtende
opgave van vindplaatsen) aan hoge eisen van bibliografische volledigheid voldoen,
mag bekend worden verondersteld. Een critisch voorbehoud dient hier eigenlijk
alleen te worden gemaakt voor de toeschrijvingen aan drukkers, opnieuw een gevolg
van het niet toepassen van typografisch onderzoek.

d. De Pamflettencatalogi
Een uiterst belangrijke bron voor Noord-Nederlandse zestiende eeuwse drukken zijn
de pamflettencatalogi. Reeds nu is komen vast te staan, dat in Noord-Nederland deze
groep ephemeer drukwerk gedurende de jaren 1541-1600 kwantitatief verre uitsteekt
boven de overige boekenproductie. Over de specifieke moeilijkheden bij het
bibliografisch thuisbrengen van pamfletten is al iets gezegd. Een niet te onderschatten
winstpunt is echter dat er verhoudingsgewijs aan de catalogisering van het
Nederlandse pamflettenbezit zeer veel is gedaan1. De beschrijvingen zullen weliswaar
t.z.t. in hun geheel moeten worden overgemaakt, maar men weet van vele honderden
pamfletten reeds de verblijfplaatsen en dit gebied is dus - in tegenstelling tot vele
andere op het terrein der Nederlandse bibliografie - geen terra incognita meer.

e. De ‘Catalogus van Stockum’
Dit korte overzicht zou intussen niet compleet zijn als hier tenslotte niet gewezen
werd op de zogenaamde ‘CATALOGUS VAN STOCKUM’, een verzameling van
tienduizenden fiches van oude Nederlandse boeken

1

De belangrijkste catalogi zijn (chronologisch geordend naar verschijningsjaar): P.A. Tiele,
Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling, Verzameling van Frederik
Muller te Amsterdam (niet meer verschenen). Amst., 1858-1861. 3 delen.
J.K. van der Wulp, Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van
Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Amst., 1866-1868. 3 delen.
L.D. Petit, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de bibliotheek
van Joannes Thysius (te Leiden). Deel I-II. 's Grav., 1882-1884. - Deel III-IV (bewerkt door
H.J.A. Ruys). Leiden, 1925-1934. Achterin deel IV een belangrijke lijst van concordanties
met andere Nederlandse pamflettenverzamelingen.
W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke
Bibliotheek. 's Grav., 1889-1920. 9 delen.
J. Broekema, Catalogus van de pamfletten enz. aanwezig in de Provinciale Bibliotheek (van
Zeeland, te Middelburg). Deel I: 1568-1795 (niet meer verschenen). Middelb., 1892.
J.F. van Someren, Pamfletten aanwezig in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht,
niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare
Nederlandse bibliotheken. Utrecht, 1915-1922. 2 delen.
G. van Alphen, Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen,
1542-1853 (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, van Someren,
Tiele en Van der Wulp). Groningen, 1944.
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(tot 1800), aanwezig in de Bibliotheek van de Vereeniging van de Boekhandel te
Amsterdam. Deze collectie is even rijk aan materiaal als willekeurig van opzet: Men
vindt er catalogi-uitknipsels, op fiches gebrachte beschrijvingen uit bestaande
bibliografieën, excerpten in handschrift, e.d. broederlijk bijeen. Men kan niet anders
dan de grootste bewondering hebben voor de vlijt waarmede dit alles is verricht,
maar bij raadpleging past uiteraard een even grote behoedzaamheid. Nochtans hebben
wij inmiddels al kunnen vaststellen, dat hierin veel materiaal verscholen ligt, dat ook
voor ons van belang is.

5. Een register van drukkers en uitgevers gewenst
Gezien de korte tijd, dat wij ons met dit werk bezighouden zou het uiterst voorbarig
zijn nu reeds met ‘resultaten’ te komen. Wij zijn thans zo ver gevorderd, dat de onder
4) opgesomde ‘primaire’ bronnen doorgewerkt zijn en de gegevens van belang voor
de Noord-Nederlandse bibliographie 1541-1600 in kaart gebracht. Vooral in het
register van drukkers beginnen zich thans reeds contouren af te tekenen en
langzamerhand verschijnt een nog vaag, maar in omtrekken toch al vrij duidelijk
beeld van een rijkgeschakeerd panorama van zestiende eeuwse drukkersactiviteit.
Bij gebrek aan een betere term noemen wij dit hier ‘voorlopige resultaten’; de
fotografische term ‘opkomend beeld’ geeft misschien beter aan wat wij bedoelen.
Nu zou er nog geen aanleiding zijn deze voorlopige gegevens, die immers nog op
tal van plaatsen aangevuld en gecorrigeerd zullen moeten worden, wereldkundig te
maken, ware het niet, dat er op het terrein van Noord-Nederlandse
drukkerswerkzaamheid van 1541-1600 eigenlijk nauwelijks enige gegevens ter
beschikking staan. Men valt hier nog altijd terug op het voor zijn tijd zeer
verdienstelijke, maar inmiddels verouderde werk van A.M. LEDEBOER1, dat wel als
grootste bezwaar heeft, dat geen bronnen zijn aangegeven. Een tweede argument om
hier enig licht (al is dat nog vaag) te laten schijnen, ligt in de overweging, dat het
stellig nog een aantal jaren zal duren vóór de Noord-Nederlandse short-title-catalogue
in een stadium van publicatie is gekomen, waarbij dan een (min of meer) definitief
beeld van drukkerswerkzaamheid kan worden vertoond. Dit klemt te meer, daar men
in België intussen goed vordert met een tweede bibliografisch project, dat beoogt
een biografisch lexicon te geven van Belgische drukkers van ca. 1470 tot 18002: Een
onderneming, die de Belgische bibliografie van 1541-1600 ontegenzeggelijk zeer
zal kunnen steunen.

1

2

A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in
Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende
eeuw. Utr., 1876. - Chronologisch register behoorende bij de Alfabetische lijst... (etc.). Utr.,
1877.
Zie de in noot 4 op p. 175 aangehaalde mededeling van D.L. Vervliet p. B 91.
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BENZING heeft voor de Duitse drukkers der zestiende eeuw hetzelfde gedaan1 en in
verschillende andere landen is men op dit punt al ver gevorderd.
Het ligt in de bedoeling op de hierna volgende lijst van drukkers en uitgevers
periodiek aanvullingen en verbeteringen te geven.

6. Voorlopige lijst van Noord-Nederlandse drukkers en uitgevers 1541-1600
a. Systeem
De lijst is alphabetisch geordend naar plaatsnamen en binnen dezelfde plaats opnieuw
alphabetisch naar de namen van drukkers en uitgevers. Zijn twee jaartallen vermeld,
dan duidt dit op resp. vroegste en laatste g e d a t e e r d e drukken, die zijn aangetroffen.
(Is het laatste jaartal 1600 dan betekent dit natuurlijk in de meeste gevallen, dat de
activiteit van de betreffende drukker/uitgever zich tot in de zeventiende eeuw
uitstrekt). Eén jaartal duidt op voorkomen van één of meerdere drukken in slechts
één en hetzelfde jaar.

b. Bronnen
De lijst is een uittreksel uit ons register van drukkers en uitgevers. De gegevens die
bij het excerperen van de in paragraaf 4 sub a t.e.m. d vermelde ‘primaire bronnen’
naar voren kwamen zijn er dus alle in verwerkt.
Daarnevens werd geraadpleegd het register van drukkers en uitgevers in fiche-vorm
aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Dit typografisch register is
thans gevorderd tot in de letter M, dus ongeveer halverwege. Nochtans is het reeds
nu een waardevol hulpmiddel, waaruit wij enkele aanvullende gegevens voor de lijst
hebben kunnen putten.
Ten overvloede wordt er nog eens op gewezen, dat het bij het totale van het in
aanmerking genomen boekenmateriaal dus gaat om in bibliotheken nawijsbare
drukken met vermelding van drukker en/of uitgever en jaar.
Vooralsnog zijn toeschrijvingen dus evenzeer buiten beschouwing gelaten als
bibliografische verwijzingen zonder vermelding van vindplaats.

c. Ledeboer's alfabetische lijst2
Ter vergelijking hebben wij de gegevens, die Ledeboer aan de hand doet over de
activiteit van de in ons register voorkomende drukkers en uitgevers in een
afzonderlijke kolom ingevoegd.
1
2

J. Benzing, Buchdruckerlexikon des 16. Jahrhunderts. (Deutsches Sprachgebiet). Frankfurt
a.M., (1952).
Zie noot 1 op p. 186.
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d. Nederlandse drukkers en uitgevers in het buitenland werkzaam
Deze zijn buiten beschouwing gelaten.
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188
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever

de Graaf

Opmerkingen

Eén ongedateerde
druk bij Van der
Wulp 701.

ALKMAAR

Duecht, Aris
Adriaensz

-

ca. 1588

Duyt, Joost
Willemsz

1587

1587

Meester, Jacob de

1595-1611

1594-1597

Paets, Jacob
Willemsz

-

1584

Alleen als
boekverkoper.

Ledeboer p. 3;
verbeterd p. 9 met
opgave van een
druk van 1591.

AMSTERDAM

Adriaensz, Barent

1588-1611

1588-1600

Adriaensz, Egbert

1614-1621

1598

Aelbertsz, Hendrik 155.-1571

1565-1571

Allertsz, Harmen

1597-1615

1598-1599

Barentsz, Adriaen

1560

1587-1588

Biestkens Sr.,
Nicolaes

1578-1626

1579-1584

Biestkens Jr.,
Nicolaes

1596

1590-1599

Buck, Herman de

1599-1602

1599-1600

Buys, Willem Jansz 1582-1597
(alias Gijse)

1579-1595

Ledeboer p. 88:
1594-1614.

Campen, Willem
1590-1600
Jansz van (alias van
de Veen)

1590-1600

Zie ook onder
Arnhem.

Claesz, Cornelis
(van Nes)

1582-1609

1582-1600

Oók Nicolas,
Nicolai.

Cloppenburgh, Jan 1589-1636
Evertsz

1589-1599

Zie ook onder
Deventer.

Commelin, Jan

1597-1600

1599-1611
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Ewoutz, Jan

om 1540-1560

1550-1560

Ewoutz, Weduwe
Jan

1568

1565-1566

Gerritsz, Claes

-

1600

Eén druk bij
Moes-Burger 711.

Gevaerts, Peeter

1597-1602

1597-1600

Zie ook onder
Gouda en Woerden.

Heyns, Zacharius

1595-1616

1594-1600

Jacobsz,
Bartholomeus

1537-1547

1537-1543

Jacobsz, Jan

1540-1541

1540-1541

Jacobsz, Laurens

1584-1616

1585-1600

Jacobsz, Willem

om 1533-1572

1548-1568

Gijse: Zie Buys

Jansz, Willem: Zie
Buys en Campen
Karelsen, Cornelis -

1551-1552

Muller, Ewout
Cornelisz

1589-1596

1593-1600

Muller, Harmen
Jansz

1570-1615

1572-1600
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Alleen als
boekverkoper; Zie
Steven Joessen te
Kampen.

189
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever
Robbertsz le Canu, Robbert

de Graaf

Opmerkingen

1593-1597

Eigenlijk alleen als
uitgever van zijn
eigen werken.

Veen, van de: Zie
Campen
Veer, Ellert de

1591-1596

1587-1598

ARNHEM

Campen, Willem
1582-1587
Jansz van (alias van
de Veen)

1582-1587

Jansz, Jan
1640
(Janssonius, Johan)

1598

Zie ook onder
Amsterdam.

DELFT

Andriesz, Jan
(Cloeting)

1594-1627

1596

Ledeboer p. 6. Op
p. 36 (Cloeting):
1594-1632. Wij
hebben nog 15
ongedateerde
drukken ca.
1594-ca. 1600.

Hendricksz,
Aelbrecht

1570-1590

1579-1591

Vanaf 1591 te
's-Gravenhage; zie
aldaar.

Hendricksz,
Cornelis
(Lettersnijder)

1518-1541

1541

Jansz, Cornelis

1579-1588

1581-1590

Zie ook onder
Dordrecht.

Jansz, Simon

1540-1569

1543-1569

Zie ook Simons,
Maritgen.

Schinckel, Harmen 1563-1568

1563-1565

Harmen Schinckel
werd in 1568
terechtgesteld.

Schinckel, Weduwe 1574
Harmen

1574
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Schinckel, Bruyn
Harmensz

1588-1621

1588-1600

Simons, Maritgen

1576-1582

1576-1579

Sonderdanck, Frans Evertsz

ca. 1542

Tournay, Jasper

1583-1584

1583-1584

Vennecool, Jacob
Cornelisz

1596-1604

1596-1600

Willemsz, Willem

1569

ca. 1569
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In een druk van
1579 (Tiele, Pamfl.
no. 193) staat: ‘ten
huyse van Symon
Janszoon’.

Zie ook onder
Gouda. Ledeboer
171 vermeldt hem
1583/1584 te
Deventer,
waarschijnlijk een
verschrijving.

Eén ongedateerde
druk bij Tiele,
Pamfl. no. 91 = Van
der Wulp 197.

190
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever

de Graaf

Opmerkingen

ca. 1579

Twee ongedateerde
pamfletten in het
Duits bij Knuttel
no. 478 en 482. ‘is
het geen
pseudoniem?’
(Ledeboer p. 3).

DEVENTER

Ach, Johan von

1579

Borne, Dirk van der 1507-1555
Jr. (Theodorus de-,
Thierry de-)

1555

Cloppenburgh, Jan 1573-1603
Evertsz

1599-1600

Pafraet, Albert

1505-1548

1545

Pafraet, Richard

1558-1565

ca. 1559

Toeschrijving van
Moes-Burger no.
714 op grond van
het drukkersmerk.

Steenberghen,
Simon

1550-1594

1557-1594

Ledeboer p. 163
kent nog een Simon
Steenberghen Jr.,
welks
werkzaamheid hij
op 1596 stelt.

Zie ook onder
Amsterdam.

DORDRECHT

Boot, Jacob de

1585

1580-1583

Canin, Abraham

-

1597-1598

In deze periode
zelfstandig.
Bovendien
gedurende
1595-1596 tezamen
met Isaac Jansz
Canin en in 1599
tezamen met Peter
Verhagen.

Canin, Isaac Jansz -

1598-1599

Bovendien
gedurende
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1595-1596 tezamen
met Abraham
Canin.
Canin, Jan

1570-1636

1570-1598

Ledeboer p. 31
citeert Tiele die
veronderstelt dat hij
tot 1596 of 1598
werkte. Het laatste
is waarschijnlijk
juist.

Jansz, Cornelis

1578

1578

Zie ook onder Delft.
Eén druk tezamen
met Peter Verhagen.

Troyen, Jasper

1591-1636

1591-1597

Verhagen, Peter

1578-1625

1582-1597
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Bovendien in 1578
tezamen met
Cornelis Jansz en in
1599 met Abraham
Canin.

191
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever

de Graaf

Opmerkingen

1599

Alleen als uitgever
van zijn eigen
werken.

1589-1597

Alleen als
boekverkoper.
Ledeboer p. 108 en
p. 118.

ENKHUIZEN

Linschoten, Jan
Huygen van

-

Lenaertsz (Meyn), 1588-1614
Jacob

FRANEKER

Ketel, Gerard

1597-1601

1600

Rade, Gillis van den 1585-1611
(Aegidius Radaeus)

1596-1600

Wybes, Abbe
(Abelus Vibienus)

1597

1597

Voordien als
drukker te
Antwerpen
werkzaam.

GORINCHEM

Asperen, Willem
van

-

1600

Haensberch, Jan

1607-1617

1590-ca. 1598

GOUDA

Gevaerts, Peter

1597-1602

1591

Kies, Petrus
Simonsz

1590-1591

1590-1597

Tournay, Jasper

1585-1624

1585-1600

Zie ook onder Delft.

Zas, Jan Hoenz
(Zassenius,
Hoenius)

1589-1597

1586-1597

Ledeboer p. 78. Op p. 197: 1572.

'S-GRAVENHAGE

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

Petit 559.
Moes-Burger 675.
Mogelijk niet te
Gouda gedrukt. Zie
ook Amsterdam en
Woerden.

Duyck, Frans
Pietersz

-

1544-1546

Hendricksz,
Aelbrecht

1591-1600

1591-1600

Zie ook onder Delft.

Jacobsz, Hillebrant 1588-1629
(van Wouw)

1600

Jansz, Claes

1541-1544

1541-1544

Joosten, Harper

1582

1582

Alleen als
boekverkoper.

-

Zie Oomkens p. 73.

GRONINGEN

Ketel, Gerard

1597-1602

HAARLEM

Bijbel, Simon
Claesz

1546

1539-1558

} Op gezag van
Laceulle-Van der
Kerk, pp. 16, e.v.,
die echter geen
drukken heeft
kunnen aanwijzen.

Bijbel, Claes
Simonsz

-

1554-1558

} Op gezag van
Laceulle-Van der
Kerk, pp. 16, e.v.,
die echter geen
drukken heeft
kunnen aanwijzen.
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192
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever
Ketel, Antonis
1581-1583

de Graaf

Ketel, Weduwe
Antonis

-

1583-1584

Rooman, Gillis

1585-1606

1584-1600

Zuren, Jan van

1560-1562

1561-1564

Opmerkingen

1581-1583
Laceulle-Van der
Kerk no. 35, doch
geen ex. bekend.

HARLINGEN

Jansz, Peter

-

1588

Putte, Peter van

1570-1586

1579-1582

Sebastiaensz, Peter 1598-1599

Misschien identiek
met van Putte.

1599

'S-HERTOGENBOSCH
Scheffer, Jan Jansz 1540-1565
I

1541-1555

} Zie noot 3 op p.
184.

Scheffer, Weduwe
Jan Jansz I

1568

} Zie noot 3 op p.
184.

Scheffer, Jan Jansz 1574-1614
II (de Jonghe)

1574-1600

} Zie noot 3 op p.
184.

Turnhout, Jan van

1583-1587

Ledeboer p. 172
noemt drie Jan van
Turnhout's:
1541-1556;
1558-1559 en
1570-1630.

-

1570-1630

HOORN

Andriesz, Willem
(Gulielmus
Andreae)

1598-1618

1599

KAMPEN

Bernardsz, Willem -

1599-1600
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Joessen, Steven

1551-1568

ca. 1550-1581

Drukte voor
Cornelis Karelsen te
Amsterdam - zie
aldaar en noot 5 op
p. 184.

Warnersen, Peter

1550 (misschien
vroeger) - 1566

ca. 1540-1566

Zie noot 5 op p.
184.

Willemsz, Jan

1566-1599

1599

Drukte voor
Cornelis Karelsen te
Amsterdam.

LEEUWARDEN

Campen, Peter
Hendricksz van

1579-1586

1579-1592

Jansen, Jacob

1597

1597
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Als boekverkoper.

193
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever
Pijpe, Jeronimus (of Bechel)

de Graaf

Opmerkingen

ca. 1582

Was drukker voor
Peter Hendricksz
van Campen.

Ter Steghe,
Isebrandt

1573-1578

Zie noot 5 op p.
182.

1573-1578

LEIDEN

Adriaensz, Claes:
Zie Mast
Adriaensz, Jacob

1579-1596

1590

Basson, Thomas

1585-1613

1585-1600

Van Engelse
nationaliteit. Zie
noot 6 op p. 184.

Boulet, Jacques

-

1578

Alleen als
boekverkoper

Bouwensz, Jan
(Baudoin,
Balduinus)

1569-1608

1571-1600

Gaf ook veel
tezamen met Paets
uit gedurende
1581-1599.

Clerck, Nicolaes de 1599-1603

1599-1600

In 1599 tezamen
met Hendrick
Lodewijksz van
Haestens. Volgens
Ledeboer p. 36 te
Delft gevestigd.

Dorp, Jan Claesz
van (Joannes
Nicolai Dorpius)

1596-1648

1596-1599

Elsevier, Gillis
(Argidius)

1599

1599

Elsevier, Lodewijk 1583-1617
I

1594-1599

Flamine, Amme

-

1598

Guyot, Christoffel

1598-1602

1598-1600

Haestens, Hendrik 1596-1629
Lodewijksz van

1596-1599
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Gaf in 1594-1595
tezamen met Paets
uit.

In 1599 tezamen
met Nicolaes de
Clerck.

Horst, Dirck
Gerritsz

1560-1574

1564-1567

Hout, Jan van

1575

1575

Jansz, Peter

1533-1546

1541-1546

Jorisz, Jacob

1546

ca. 1546

Maire, Antonis

1596-1602

1596

Mast, Claes
Adriaesz

1541-1554

1553-1554

Matthijsz, Jan
1555-1569
(Joannes Matthiae)

1555-1567

Moyt, Jan Jacobsz 1573-1582

1573-1582

Orlers, Jan Jansz

1596-1616

1596-1599

Paets, Jan Jacobsz
(Patius)

1579-1629

1581-1599
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In dat jaar als
uitgever van Janus
Dousa, Nova
poemata. Zie ook
onder
Raadhuis-pers.

Ledeboer p. 3
vermeldt Claes
Adriaesz nog
afzonderlijk.

Alléén: 1584-1599;
gedurende
1581-1599 veel met
Jan Bouwensz;

194
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever

de Graaf

Opmerkingen
in 1594-1595 met
Lodewijk I Elsevier.
- Zie aldaar.

Plantijn, Christoffel 1583-1586

1584-1586

Zie ook onder van
Raphelingen.

‘Raadhuis’-pers

-

1586-1600

Stond onder leiding
van Jan van Hout. Zie ook aldaar.

Raphelingen,
Christoffel van

-

1598-1599

Ledeboer p. 140
geeft alleen
geboorte- en
sterfjaar: 156.-1601.

Schouten, Andries 1579-1581
(Andreas
Schutenus)

1579-1580

Silvius (ook:
Sylvius), Charles

1580-1582

1580-1582

Silvius (ook:
Sylvius), Willem
(Guillaume)

1577-1580

1579-1580

Theunisz, Jan

1600-1603

1600

Verhaech, Jan

-

1554

Verschout, Andries 1573-1587

Vroeger te
Antwerpen.

1577-1587

MAASTRICHT

Bathen, Jacques
(Bathenius of
Batius)

1551-1557

1552-1554

Voordien te
Leuven. - Zie noot
4 op p. 182.

Geelen, Jan van
(van Gheel of van
Ghelen)

1597-1603

1598-1600

Voordien te
Antwerpen - Zie
noot 4 op p. 182.

MIDDELBURG

Langhenes, Barent 1597-1605
(Sr.)
Moulert, Symon

1598-1600

1599-1662 of 1663 1597-1600

Schilders, Richard 1575-1617

1581-1600
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Willevoortsen,
Jeronimus

-

1596

Als drukker voor
Cornelis Claesz te
Amsterdam. - Zie
Moes-Burger no.
362.

Wullebrechts,
Jeronimus

1589

1589

Alleen als
boekverkoper. Waarschijnlijk wel
identiek met de
vorige.

NIJMEGEN

Cornelisz, Aernt

1594-1615

1594

Elsenius, Petrus

-

1561
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195
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever

de Graaf

Opmerkingen

ROTTERDAM

Batman, Jan

1595-1598

1599

Mullem, Dirck (de 1576-1593
Raeff van)

ca. 1573-1599

Zie noot 4 op p.
184. - Zie ook onder
Vianen.

Pietersz, Gillis

1599-1615

1599

Troterau, Firmin
(Firminus
Troteraeus)

1595

1595-1598

Waesberghe, Jan
van

1590-1626

1589-1600

Voordien te
Antwerpen. - Zie
noot 2 op p. 184.

Dorsten, Caspar van -

1584

Slechts één druk:
Knuttel no. 714.

Zangers, Herman

-

STEENWIJK

1573-1580

UTRECHT

Aertsz, Salomon (de 1589-1591
Roy of Rodius)

1589-1600

Borculo, Hendrik
van (Henricus
Borculous)

1586

1586-1588

Zie ook onder
Coenraetsz.

Borculo, Herman 1521-1564 (de
van (De Oude en de Oude)
Jonge)

1541-1599 (de
Er werkten
Oude en de Jonge) minstens twee
drukkers met de
naam Herman van
Borculo te Utrecht
in de 16e eeuw.

Coenraetsz, Jan

1589

1589

Cornelisz, Jan (van 1587-1588
Everdingen)

1586-1589

Dircksz, Dirck
(Geduldich)

1589

1594

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

Ledeboer p. 37:
‘met Salomon
Aerts’.

Everdinghen - zie
Cornelisz
Gelre, Jan Goertsz 1550
van

1550

Alleen als
boekverkoper.

Henricksz, Coenraet 1550-1580
(van Oosterhout)

1579-ca. 1583

Alle drukken
ongedateerd.

Henricksz, Weduwe 1579-1586
Coenraet

1584-ca. 1586

Henricksz, Jan

1553-1554

1554

Mateenssche, Johan -

ca. 1584

één ongedateerde
druk.

1594-1596

Volgens Ledeboer
p. 195 bovendien te
Amersfoort in 1599.

1563-1564

Zie noot 5 op p.
183.

Roy, Salomon de Zie Aertsz
Wylicks, Reynder
(Reinerus
Wylichius)

1593-1594

VIANEN

Buyter, Dirck

1563
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196
Naam
Ledeboer
drukker/uitgever
Christiaensz, Albert 1566

de Graaf

Opmerkingen

1565-1566

Zie noot 5 op p.
183.

Hasselt, Augustijn om 1566
van

ca. 1566

Zie noot 5 op p.
183.

Hendriksz, Goris

1566

Zie noot 5 op p.
183.

1583-1586

Zie ook onder
Rotterdam en noot
4 op p. 184.

één ongedateerde
druk (na 1 Juni
1576)

Ledeboer p. 131
veronderstelt
waarschijnlijk
terecht dat dit wel
een pseudoniem zal
zijn.

1587-1588

Zie ook onder
Amsterdam en
Gouda.

1598-1599

Zie ook onder
Leiden.

1566

Mullem, Dirck (de Raeff van)

VLISSINGEN

Papenaer, Jan de

1576

WOERDEN

Gevaerts, Peter

1597-1602

Schouten, Andries (Schutenus)

7. Summary
A generous subsidy of the Dutch foundation for Pure Scientific Research has enabled
the authors to start a bibliographical study about Dutch imprints 1541-1600. A survey
is given of 1. purpose, limitation and extent of the work; 2. method and means; 3.
specific difficulties; 4. bibliographies on the subject which are already extant; whereas
5. the desirability of a list of Dutch printers/publishers is demonstrated.
From the data which have hitherto come to light the authors have compiled 6. a
provisional list of Dutch printers/publishers 1541-1600, divided into four columns:
Name of the printer/publisher - Data about his activity given by Ledeboer (cf. note
1 on p. 186) - Data about his activity gathered by us - Remarks.
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Our data have been brought together whilst making excerpts from the primary
bibliographies mentioned in paragraph 4 (with very few exceptions only comprising
dated imprints which can be localised in existing libraries).
Nieuwkoop, December 1961.
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J.F. Peeters-Fontainas
Un post-incunable Portugais, imprimé a Louvain
I
Qui consulte la célèbre Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540, par WOUTER
NIJHOFF et M.E. KRONENBERG, constate que nos presses anciennes ont imprimé dans
presque toutes les langues d'Europe, en latin, grec et hébreu, en langues modernes:
le hollandais, français, anglais, italien, espagnol, allemand et même danois, cependant
qu'à ce jour la langue portugaise n'était représentée par aucun ouvrage.
Une heureuse découverte, bien tardive, vient combler cette lacune, et permettre à
lle
M Kronenberg de clôturer le dernier supplément à l'oeuvre de sa vie en décrivant
sous le no 4466, l'ouvrage portugais de Diogo de Castilho:
[Livro da Origem dos Turcos e de seus Emperadores, ate Solimano que so presente
reina, coligido por o Padre frei Diogo de Castilho, monge do Moesteiro de Alcobaça.]
à la fin: Impreso en Louem na oficina de Mestre/Rogero Rescio, publico
lector/grego ano de 1538/no mes de Agosto.
in-4o de 92 feuillets non chiffrés, signatures A-X4, Z4, Y4. (sic)
Nous ne le décrivons pas plus en détail: une description étant donnée d'une façon
parfaite dans l'ouvrage de Mlle Kronenberg.
Si nous attirons l'attention sur ce livre, c'est qu'il mérite quelques commentaires,
tant par sa rareté, et sa disparition durant 150 ans, que par sa découverte en toute
dernière heure, assez tôt heureusement pour trouver encore place dans l'oeuvre de
notre bibliographe néerlandaise.
Lorsqu'en 1933, nous avons publié la première édition de la Bibliographie des
impressions espagnoles aux Pays-Bas, nous indiquions, d'après la Historia de la
lengua y literatura Castallana, de CEJADOR Y FRAUCA, (édition de Madrid 1915,
vol. III. p. 324) sous le numéro 237 de notre répertoire, un titre rédigé en espagnol:
Epitome de los Turcos y sus Empe-
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radores. Louvain, 1598. - Cette note contenait une double erreur, la langue et la date
de publication.
Entre temps nous avons eu la bonne fortune de faire la connaissance d'un bibliophile
espagnol, professant à Lisbonne, aussi érudit qu'opiniâtre dans la recherche des
éditions fantômes (pour reprendre son expression). M. EUGENIO ASENSIO, à qui
revient le mérite d'avoir découvert à la bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro un
exemplaire de cette impression portugaise de Louvain.
Ce livre devait être rare de longue date déjà, car les bibliographes anciens étaient
imprécis à son sujet: NICOLAS ANTONIO, dans Bibliotheca hispana, vetus et nova
(première édition, Rome 1672-1696) puis dans l'édition à notre usage (Madrid 1783,
vol. III. p. 273) indique le titre en espagnol ‘Origen de los Turcos, y sus Emperadores,
Olisipone (Lisbonne) 1568. Ici encore, une erreur d'adresse et de date; nous sommes
encore loin de la précision.
Il fallait attendre l'éminent bibliophile et bibliographe portugais, DIOGO BARBOSA
MACHADO (1682-1772) pour avoir une notice plus exacte grâce à sa célèbre
Bibliotheca Lusitana, Lisbonne 1741-1759. (rééditée en 1930); dans cette dernière
édition, vol. I. p. 629, il dit: ‘Epitome de los Turcos y sus Emperadores, dedicado a
Monoel Cirne, fidalgo da casa del Rey, e su Feitor en Flandes, Lovanha, 1538, et
non pas Lisbonne année 1568, comme l'affirme NIC. ANTONIO’.
Lancé sur la piste de ce livre, M. Asensio, après bien des années, a eu le bonheur
de mettre la main sur le seul exemplaire qui ait survécu, et qui était précisément
celui-là même que décrit Barbosa Machado; le volume après bien des aventures avait
échoué à la bibliothèque nationale de Rio de Janeiro.
Sa présence au Brésil est citée pour la première fois par l'éminent philologue
brésilien, SERAPHIM DA SILVA NETO, dans son Historia da lengua portuguesa (Rio
1952-57, p. 446). Ce savant a eu l'amabilité d'en adresser le micro film à notre
bibliophile de Lisbonne, qui à son tour nous a obligeamment prêté ce document, ce
qui nous permet d'en avoir une reproduction photographique aussi complète que
possible.
L'exemplaire a perdu son titre, ainsi que le feuillet K1, et ce défaut devait dater de
longtemps, car les feuillets, qui à l'origine étaient au nombre de 92, sont ici numérotés
à la main d'une écriture ancienne, de 1 à 90, sans tenir compte du titre et du feuillet
absents.
Au verso du dernier feuillet, l'exemplaire porte le cachet DA REAL BIBLIOTHECA,
avec les armoiries du Portugal, surmontées d'une couronne royale, le tout dans un
ovale.
Selon M. Asensio, il s'agit de l'exemplaire, alors encore intact du travail des vers
et de l'humidité, ayant appartenu au bibliophile Barbosa Machado. On sait que ce
dernier a fait don de ses livres au
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Roi Don José de Portugal, pour reconstituer la bibliothèque royale détruite en 1755
par le tremblement de terre de Lisbonne.
En 1807, la famille royale, fuyant devant les troupes de Napoléon, a emporté sa
bibliothèque au Brésil, où cet apport a constitué le fonds primitif de la bibliothèque
nationale de Rio. Mais en 150 ans, le climat et les vers ont fortement rogné notre
exemplaire.
Ces mutilations malheureuses ont hélas touché la date; on lit bien au colophon:
Ano de 15 [mutilé] no mes de Ago [mutilé] mais nonobstant celà il ne peut être mis
en doute, sur la foi de Barbosa Machado, détenteur du livre à l'époque, que c'est bien
1538 qu'il faut lire.
C'est également cette année là que le moine du monastère d'Alcobaza met fin à
son récit historique. C'est l'avis formel de M. Asensio. De plus l'époque post-incunable
de l'impression est confirmée par l'aspect des signes typographiques dont a fait usage
l'imprimeur louvaniste, Roger Rescius, professeur de grec au collège de Busleyden
à Louvain, et décédé le 2 Octobre 1545.
Pour suppléer au titre manquant, nous avons eu recours aux préliminaires de
l'ouvrage de Castilho, fo 2a: CARTA/DE FREI DIOGO DE CA-/stilho monge de (sic)
Moesteiro Dalcobaca/ao mui nobre Senhor Manoel/Cirne Caualeiro fidalgo/da casa
del Rei noso/Senhor, he seu fei/tor en fran/des, 3./fo 2b... ha seginte hobra de muitos
diuersos au-/tores [mutilé] qual se institulera de origem dos/Turcos he deseus
emperadores ate Solimano que ao presente reina.
C'est ce texte que nous avons repris, y a ajoutant Libro de, tel que le cite la Grande
Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, (Lisbonne-Rio de Janeiro 1940-45) vol. VI.
p. 214.
Cette encyclopedie ne nous apprend que peu de choses au sujet de l'auteur FREI
DIOGO DE CASTILHO, grand érudit de l'histoire séculière; il était moine de l'ordre de
Saint Benoit, né à Tomar, fils de Joao de Castilho (1490-1581) le célèbre architecte
manuelin.
Dans son récit, l'auteur se propose, imitant en celà, dit-il, ce que Paulus Jovius a
fait pour la langue Italienne, de donner en portugais, une histoire de l'empire Turc,
le latin étant trop peu répandu dans son pays en dehors des milieux ecclésiastiques.
Après avoir retracé son histoire, il termine au sujet de la chute de l'empire Ottoman,
tant espérée à cette époque par la chrétienté, en citant des prophéties qui annoncent
la victoire d'un empereur romain du nom de Charles [Quint] qui vaincra le Turc, et
emmenera captifs ses femmes et ses enfants... mais, s'empresse-t-il d'ajouter, nul
n'est tenu de croire à ces prédictions.
Il a certainement achevé son ouvrage à Louvain sans doute l'année même de
l'impression soit avant août 1538: il dit expressément (fo V3b) qu'il retrace tout ce
qui s'est passé jusqu' en 1538. (ici la date est nettement lisible) puis plus loin (fo Y1b)
il reproduit une prophétie au sujet
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de la fin de l'empire Turc de Constantinople, disant qu'après la prise de cette ville
(1453) par les Turcs, ceux-ci se la verraient reprendre, après quatre vingt années. Il
ajoute: les quatre vingt ans sont aujourd'-hui passés, et même encore cinq au delà.
Cela nous met exactement à l'année 1538.
Il convient de terminer cette notice en remerciant notre ami dévoué, M. Eugenio
Asensio, qui par ses recherches nous a permis de la rédiger; lui-même ne cite que
brièvement l'objet de sa trouvaille, dans la réédition qu'il donne d'un autre livre,
retrouvé par lui: D. GASPAR DE LEãO. Desengano de Perdidos. dans Acta Universitatis
conimbrigensis, 1958 au pp. XXIV et XXV. -

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

201

M.E. Kronenberg
Muzikanten met een rooster, collega's van vrou Lors
Kort nadat mijn opstel over vrouwmens Lors was afgedrukt1 zond de heer H.K.
Overdiep van de Standaardboekhandel te Antwerpen, aan wie ik haar conterfeitsel
eens had vertoond, me bijgaande curieuse afbeeldingen. Ze zijn afkomstig van een
kinderprent, in October '61 door hem gekocht op de veiling Ouwerling2. Zo blijkt
dus Vrou Lors niet de enige te wezen, die een rooster bij wijze van instrument
bespeelde, maar in deze Bochel-Langneus een collega te hebben. Men kan moeilijk
aannemen, dat er een doorlopende iconografische traditie bestaat van 16e eeuwse
Vrou Lors tot dit 19e eeuwse manneke. Wel vermoedt de heer Overdiep, dat de
voorstellingen van de acht ‘Mismaakte Gezigten’ van zijn prent teruggaan op oudere
voorbeelden. De plaat zelf is hier op de helft der grootte gegeven, de roosterspeler,
nog eens afzonderlijk, op natuurlijke grootte (afb. I-II). Gelijk het blad, no. 10 van
een serie, vermeldt is het gedrukt ‘Te Rotterdam, bij T.L. Thompson op de
Hoogstraat’. Volgens Ledeboer3 was deze drukker daar van 1831-'35 werkzaam.
Misschien zal de aardige ontdekking van de heer Overdiep, die ik hier met zijn
goedvinden bekend maak, aanleiding worden tot de opsporing van meer
roosterartisten.
Wel spoedig is zich weer een collega van musicerende Vrou Lors komen aanmelden.
De eer van deze nieuwe ontdekking komt toe aan de heer H.L. Gumbert, de bestuurder
van het antiquariaat Beijers in Utrecht. Na de publicatie van mijn artikel wees hij
me op plaat 6 in het werk van S. A(mpzing), Spigel ofte Toneel der ijdelheyd onser
eeuwe,

1
2
3

Zie dit tijdschrift XXXV. 28-30.
The Library of the late F.H.M. Ouwerling (auctie Utrecht, J.L. Beijers, 10-11 October 1961),
no. 2048.
A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, enz. (Utr. 1876), i.v. Thomson, T.L.
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Afb. I.
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gedrukt door I.C. Visscher (te Amsterdam), 1633. Exemplaren van het werk bleken
schaars te zijn. De Centrale Catalogus ter Kon. Bibliotheek vermeldt er slechts één,
in de Amsterdamse Univ. Bibliotheek. De heer Gumbert heeft de grote vriendelijkheid
gehad uit zijn exemplaar de matroos met de rooster en het onderschrift te laten
reproduceren (afb. III). Wat ongunstigheid betreft kan deze muzikant met Vrou Lors
wedijveren. Het is ondertussen een bijzonder mooie gravure, afkomstig van Jan van
de Velde1.

Afb. II.

Ten slotte kan ik hier als afb. IV nog een musicerende bultenaar met rooster aan
toevoegen. Hij staat op de plaat, voorafgaand aan het titelblad van deel I der
Nederlandse vertaling van Rabelais door

1

Vermeld bij D. Franken et J.Ph. van der Kellen, L'Oeuvre de Jan van de Velde (Amst.-Paris
1883), p. 59, no. 77: ... ‘il racle le gril avec son couteau’.
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Afb. III.
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Claudio Gallitalo (Amst. 1682). De vermelding ervan vond ik in het Woordenboek
der Ned. taal XIII, kolom 1343 v. bij de uitdrukking op den rooster spelen, daar
verklaard, als waarschijnlijk ‘ketelmuziek maken’. De reproductie is gemaakt naar
het ex. ter Kon. Bibliotheek.

Afb. IV.

's-Gravenhage, November-Februari 1961-'62.
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Summary
A picture, part of a 19th century series for children, is reproduced here because of
the analogy of the instrument the hunchback is using with the gridiron on the 16th
century woodcut of Vrou Lors given here lately.
An other one, reproduced from Ampzing's Spigel ofte Toneel der ijdelheyd (1633),
shows a sailor using a gridiron in the same way. It is a fine engraving, made by Jan
van de Velde. A third one is to be found in the Dutch translation of Rabelais, by
Claudio Gallitalo (1682).
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L. Loosen S.J.
Een onbekende druk van het Devoot ende Profitelyck Boecxken
In 1539 drukte Symon Cock te Antwerpen de bundel geestelijke liederen: Een devoot
ende Profitelyck Boecxken, ons vooral bekend door de heruitgave in 1889 van D.F.
Scheurleer. In de Bibliographie Gantoise dl. I (Gent 1858) p. 294 heeft Ferd.
Vanderhaeghen van dit belangrijke liedboek een tweede druk beschreven, die onder
de titel Een nieu devoot Boecxkin in 1576 te Antwerpen verscheen ‘by Guillame van
Parijs inden gulden Pellicaen op de Lombaerde veste’, maar gedrukt was te Gent
door Pieter de Clerck1. Naar dit boekje hebben J. Knuttel en W. de Vreese tevergeefs
gezocht2; Scheurleer kon evenmin een vindplaats vermelden3. Voorzover ons bekend
is het Boecxkin nog steeds niet ‘terecht’.
Naast deze editie van 1576 heeft Willem van Parijs echter nóg een uitgave (zonder
jaartal) van dit liedboek bezorgd en daarmee is het juist andersom gesteld: nergens
vermeld, maar wel te vinden, nl. te Grave, in de bibliotheek van Mariëndaal, het
noviciaat van de paters jezuïeten. Dit exemplaar is samengebonden in bruin-leren
band met het Leysen-boeck der Catholijcken, Leuven, F. Fabri, 1605.
Wij geven eerst een beschrijving:
(Titelblad): Een nieu devoot || Boecxkin / vol schoone gheeste- || licke
Liedekins / ende Leysenen / wt diversche plaetsen ver- || gadert ende by
een ghevoecht / met een schoon ende || bequame Tafel verciert. [Houtsnede,
65 × 88: een soldaat

1

2

3

F.A. Snellaert vermeldde deze Gentse druk reeds in zijn Schets eener Gesch. der Ned. Letterk.,
Gent 1850, 99 noot. Ook werd deze editie van 1576 vermeld door G. Kalff in zijn Gesch.
der Ned. Letterk. in de 16e eeuw, Dl. I 324 noot.
J.A.N. Knuttel: Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, Rotterdam
1906, 73. In het Sint-Gregoriusblad 1889, 49 deelde H. Roes mede: ‘Sedert 1889 is dit boekje
helaas niet meer te vinden’.
D.F. Scheurleer: Nederlandsche Liedboeken, 's-Gravenhage 1912, 3; 9.
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doorboort met een lans Christus' zijde.] T'Antwerpen. By Guillame van
Parijs / in den gulden Pellicaen / || op de Lombaerde veste. Met Privilegie.
8o; sign. Aij-Qiii; pagina's aan weerszijden genummerd (2 tot en met 231; tekst van
de liederen; gothische letter, in twee kolommen) + XVII ongenummerde blz. (Tafel
der liederen).
Titelblad verso: Den Drucker van desen Boeck / wenscht alle Kerten menschen
gheluck ende welvaert.
p. 231: Hier eynden die Leysenen || ende gheestelijcke Liedekens / || met grooter
neerstic- || heyt by een ver- || gadert.
p. XVII in fine: Visitavit hunc libellum diligenter et examinavit, magister Petrus
Titelmannus, ab Hasselt, sacrae Theologiae Baccalaureus...... Lovanii, in collegio
magistri Henrici de Houterle, Octavo Ianuarij, Anno M.D. XLIX. (in romein).
De approbatie stemt woordelijk overeen met die in de eerste druk van Symon Cock
(editie Scheurleer p. 4), behalve dat 1539 werd veranderd in 1549. Alle 259 liederen
uit de druk van 1539 vinden wij hier onveranderd in dezelfde volgorde terug, maar
ongenummerd en zonder muzieknotatie1. De voorrede van Symon Cock is
aanmerkelijk verkort:
Aenghesien wy daghelicx bevinden (beminde Leser) dat de broosheyt
ende cranckheyt der menschen soo groot is / dat sy meer tot weerlijcke
dan Goddelicke dinghen gheneghen sijn: soo hevet ons goet ende
nootsa-kelick ghedocht te wesen / dit seer schoon devoot ende gheestelick
Liedekens boeck / diemen ghemeenelic Leysenen noemt (langhe tijt
verdonckert) wederom te vernieuwen ende int licht te bringhen / op dat
alle Christen menschen (in de plaetse van ontamelijcke weerlijcke / ende
ongoddelicke liedekins ende refereynen) heurlieden in dese te lesen ende
singen / souden moghen oeffenen ende exerceren. Biddende dat ghy desen
onsen arbeyt soudt willen in dancke nemen / vaert wel. (titelblad verso).
Volgens de beschrijving van Vanderhaeghen geeft de houtsnede op het titelblad in
de druk van 1576 een voorstelling van de Heilige Familie en staat op de laatste bladzij
van die druk de notitie: gedrukt te Gent door Pieter de Clerck ‘om ende ten coste van
Guillaem van Parijs’2.

1

2

Bij de leysen in het laatste gedeelte van de bundel blijven de namen van de auteurs onvermeld;
dit in tegenstelling met de druk van S. Cock. De liedtekst vertoont hier en daar andere
spellingvormen.
Een ander in 1576 bij Willem van Parijs verschenen werk werd eveneens te Gent gedrukt,
nl. Een vierich boucxken ghenaemt den gheestelicken steen (Jac. Roecx). cfr. B. Kruitwagen
o.f.m.: Catalogus van de hs. en boeken van het Bissch. Museum te Haarlem, A'dam 1913,
198 en het addendum daarbij in Het Boek XI (1922) 328: ‘Ghedruckt tot Ghent, bij die
weduwe van Pieter de Clerck. 1577’.
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Ware grootte: (95 × 150.) Foto U.B. Nijmegen.
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Voor het overige komt zijn beschrijving overeen met die welke wij hierboven gaven.
Vanderhaeghen zwijgt echter over de voorrede en de signaturen.
Voor een datering van dit zeldzame exemplaar (langhe tijt verdonckert), biedt de
approbatie van 1549 ons weinig hulp, want die komt ook voor in de druk van 15761.
Bovendien kreeg Willem van Parijs pas in juni 1566 octrooi2. Of de druk van 1576
eraan voorafging, valt moeilijk uit te maken. Verder weten wij, dat Willem stierf in
15863. Het is zelfs niet uitgesloten, dat deze druk van veel later, nog na zijn dood,
dateert. Wij kennen nl. twee uitgaven uit 1615, die - althans in naam - verschenen
bij Willem van Parijs, te weten: Den Wijngaerdt der Sielen (Jac. Roecx)4 en Een cort
onderscheyt tusschen Godlijke ende Afgodische Beelden (Mart. Duncanus)5. Een en
ander blijft bevreemdend, omdat de weduwe van Willem van Parijs, na hertrouwd
te zijn met Jacques van Witsenborch, het huis ‘den gulden Pellicaen’ met alle
drukkersbenodigdheden in 1595 verkocht aan Hieronymus Verdussen6. Toch
vermoeden wij, dat het Nieu devoot Boecxkin vóór 1586 verschenen is.
Dat Willem van Parijs en niet een andere drukker het liedboek van 1539 opnieuw
uitgaf, lag min of meer voor de hand. Symon Cock stierf de 17e augustus 15627; zijn
enige erfgenaam was zijn dochter Catlyne, echtgenote van de drukker Claes vanden
Wouwere. Deze heeft het bedrijf van zijn schoonvader voortgezet8, zoals blijkt uit
het drukkersadres ‘op die Lombaerde veste teghen die gulden hant over’ (het adres
van Symon Cock), dat wij aantreffen in zijn drukken, o.a.:
1563: Van volcomenheyt alre deuchden (Tauler)9.
1564: Vertroostinghe in alle liden (Anth. van Hemert)10.
1564: Eene schoone ende amoureuse historie van Ponthus ende die schoone
Sidonie......11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bibliographie Gantoise I 294.
Ts. voor Boek- en Bibl. wezen VIII (1910) 220. Zijn weduwe kreeg octrooi in september
1586 (ib. 224).
Biographie Nationale XVI 660-661 (art. van F. Donnet).
Het Boek XII (1923) 39; exemplaar U.B. A'dam. Een onvolledig exemplaar te Nijmegen,
St.-Canisiuscollege.
P. Noordeloos: Pastoor Maarten Donk, Deel II, Utrecht 1948, 116; exemplaar U.B. A'dam.
Biographie Nationale XVI 661.
Jan Cools: Simon Cock (1481-1562), De Gulden Passer III (1925) 22-31. Blijkens de tekst
van het artikel is in de titel abusievelijk 1481 gedrukt i.pl.v. 1489.
Vanden Wouwere kreeg octrooi in september 1562. cfr. Ts. voor Boek- en Bibl. wezen VIII
(1910) 219.
Ons Geestelijk Erf VIII (1934) 164.
Ons Geestelijk Erf IX (1935) 344.
G. Kalff: Gesch. der Nederl. Letterk. in de 16e eeuw, Dl. I 383 noot.
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Een dochter van Claes vanden Wouwere, Mechteld, was gehuwd met Willem van
Parijs, de tweede opvolger van Symon Cock. Zelf noemt Willem in 1566 Symon
Cock en Claes vanden Wouwere ‘ses prédécesseurs et alliés’1. In 1567 geeft hij uit:
Vierighe meditatien (Augustinus), ‘gheprent Thantwerpen op die Lombaerde veste
tegen die gulden hant over. By mi Willem van Parijs’2. Twee jaar later ontmoeten
wij voor het eerst het adres ‘inden gulden Pellicaen’, in een druk van Den Wijngaerdt
der Sielen, 15693. ‘Den gulden Pellicaen’ was de (nieuwe?) naam van het huis waarin
voorheen Symon Cock zijn bedrijf had uitgeoefend4. Evenals Claes vanden Wouwere
bracht Willem van Parijs voornamelijk herdrukken van reeds door Symon Cock
uitgegeven werken.
Nijmegen, Canisiuscollege

Summary
In 1539 Symon Cock published at Antwerp a book of hymns: Een devoot ende
Profitelyck Boecxken. A second edition, published at Antwerp in 1576 by Guillame
van Parijs, is not found in any library. This G. van Parijs also published an edition,
which is undated, and is not mentioned in bibliographies, but forms part of the library
of the Jesuits at Grave (Holland). This edition (Een nieu devoot Boecxkin) appeared
after 1566, but probably before 1586.

1
2
3
4

Biographie Nationale XVI 660. Voor zijn drukkersmerk, zie G. van Havre: Marques
Typographiques des imprimeurs et libraires Anversois, Dl. II, Antw. 1884, 70.
Ons Geestelijk Erf VII (1933) 413.
Het Boek XII (1923) 39.
De Gulden Passer III (1925) 25. Het adres ‘inden Gulden Pellicaen’ treffen we later ook aan
in de boeken die werden uitgegeven door G. Lesteens; zo bijv. in de Goddelycke Oeffeninghe
vande tegenwoordigheyt Godts (Antw. 1619) van F. Arias s.j. (Bibliotheek Berchmanianum,
Nijmegen).

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

212

R. Pennink en W. Post
Bibliografische bijzonderheden bij enkele nrs. van de
tentoonstellingscatalogus ‘Oude drukken uit de Nederlanden’ (1960)
Dr. Kronenberg vroeg ons voor Het Boek enige toelichting bij enkele door ons
gemaakte titels in Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arenberg
thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald (1960); zij hoopte op een nadere uitleg
bij onze nrs. 17, 24, 64, 76, waar we van ‘fouten’ bij Campbell, ‘var.’, enz. hadden
gesproken. Gaarne zullen we aan haar verzoek voldoen.
Nr. 17 = CA. 304 Kr. Contr. II 304, Een boexken van der officien ofte dienst der
missen. Campbell heeft hier zijn collatie niet zelf gemaakt; hij had dus waarschijnlijk
weinig schuld aan de ‘talrijke fouten’ die we opmerkten.
Nr. 76 = CA. 700, Evangelien ende epistolen. Hier gelden soortgelijke opmerkingen
bij Campbells beschrijving als bij ons nr. 17; zie ook Kr. Contr. Addendum p. [168].
Nr. 64, Dat liden ende die passie ons heren Jhesu Cristi. De zaken liggen hier iets
moeilijker. We tekenden aan ‘uit twee verschillende edities samengesteld’, d.i. uit
een fragment van de editie genoemd in Kr. Contr. I 1160a en een gedeelte van een
andere, waarschijnlijk oudere, maar niet door ons teruggevonden editie.
Nr. 72 = CA. 1321 Kr. Contr. II 1321, Die vier uuterste. Hiervan geven we
ongevraagd - evenals van nr. 30 - een beschrijving, omdat die bij CA. 1321 ontbreekt,
en de titel daar zeer summier is. In GW. VII kol. 57 wordt ten onrechte de
mogelijkheid geopperd, dat CA. 1321 gelijk zou zijn aan CA. 1322, immers, nr. 72
(CA. 1321) is gedateerd 26 Juni 1488, terwijl CA. 1322 geen jaartal heeft. Een
weerlegging van GW. gaf reeds dr. Kronenberg in haar Addendum Contr. p. [168].
Nr. 30 = Die spieghel des eeuwighen levens. - Dat boec vander biechten is weer
een uitgave met vreemde bibliografische eigenaardigheden. De incunabel is gedateerd
als CA. 1581, maar verder afwijkend van dit
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Campbellnummer, en tot en met bl. 68 verso ‘Amen’ gelijk aan CA. 1583; dan volgen
in het ex. Rosenwald echter op die zelfde bladzijde enige regels druk die in CA. 1583
niet voorkomen, en waaruit blijkt, dat de twee teksten als een bibliografische eenheid
zijn bedoeld, zoals in CA. 1581.
Van de bovengenoemde boeken is er één in Gouda (nr. 17), en zijn er vier (nrs.
76, 64, 72, 30) in Delft gedrukt; hieronder volgen de beschrijvingen.

Nr. 17 (CA. 304 = Kr. Contr. II 304) Een boexken van der officien ofte
dienst der missen. Gouda, G. Leeu, 20 juli 1479. 4o, 40 bll., A8-E8, 27 rr.,
type 2, drukkersmerk I.
Bl. 1 recto sign. Ai: [2] Ier beghint en deuoet nuttelic boexken || van der officiē
ofte dienst der missen ge||ordineert bi enē geesteliken en deuotē persoē || tot
sonderlinge profijt alre goed' mēschen In || welc boec bescreuē is gelijc die geestelike
bedu||denisse des heyligē dienst d' missen. en wat elc || punt sonderlinge beteykent.
en is al dienēde || op die passie ons liefs heren ihesu cristi Wāt || die passie cristi
bider missen beteykent is Om || daer onse heer deuotelic en hertelic te dienē. so ||
suldi v voegē naerstelic v seluē hier na te regie||ren Indē eersten. hoe dat ghi v inder
kerken || hebben sult [4] Ls ghi ter kercken gaen wilt om || misse te horē of om enige
anderen || dienst goods te horē. of oec predi-||cacie So seldi v blidelic en vlitelic ||
daer tegēs bereydē. en . als ghi... bl. 9 recto sign. Bi: des menschen soen mit een
cusse Ende dat sel || di dicwil mit medelideliker herten ouerdenc-||ken... bl. 40 verso
regel 14:... soe seldi eerst soeticheit en smakelicheit || daer in vinden || Voleyndt
ter goude in hollant. by my ghe||raert leeu. Anno M.CCCC. en lxxix den || xx. dach
van Julio Laus deo || drukkersmerk GL.

Nr. 76 (CA. 700) Evangelien ende epistolen. Delft, [Chr. Snellaert], 1488.
4o, 276 bll., a8-p8q6r626st6s8s8-v8u8w8- 8 8 8A8-D8E6F6, foliëring aan de voet
der bll. (met enkele fouten) beginnend op bl. 2 recto met I, 28 rr., typen
1, 3, drukkersmerk I, talrijke hsnn.
Bl. 1 recto: Euangelien ende episto||len mettē sermonen. ende || figueren || Titelhsn.
= mis van de H. Gregorius; bl. 1 verso: hsn.; bl. 2 recto foliëring I: Hier beginnen
alle die epistolen en euāgeli||en metten sermonen vāden gheheelen iaer die || een
naden anderē volgēde en oec mede de pro||phecien genomen wt der bibelen
volmaectelic||en gerechtelic ouer geset wt den latine in goe||den duytsche gelikerwijs
alsmen houdende is || inder heyligher kercken.|| [7] Roeders weet dese tijt. want || nu
is die vre ons. vanden sla||pe op te staen:... bl. 9 recto sign. b foliëring viij: sijnē
geschoyte Ic dope v inden water. mer hi || sal v dopen inden heiligē geest... bl. 270
recto foliëring CClxix regel 13... en || bidden gode om v ghiffenisse: op dat wi
mogē || comen na dit leuen in dat eewighe leuen Dat || moet ons gonnen die vader
die sone die hey-||lighe gheest. A M E N || Hier eynden die epistelē en die

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

214
euangelien || metten sonnendaechschen sermoenen vandē || gheheelen iare ende
vanden heilighen. en sijn || ghepreyndt te delff in hollāt Int iaer ons hee||ren
.M.C.C.C.C. en lxxxviij. || bl. 270 verso: Hier beghint die tafel vā desē
teghēwoerdi||gē boecke c. || [2] Ptē eerstē sōnendach indē aduēt epistel || euangeliū
en sermoen. .|. || bl. 276 recto regel 26:... Optē kermis dach epistel euange. cc:
lxviij || Hier eynt die tafel vādē epistelē en eugeliē (sic) en || ooc vādē heiligē
Gheprindt te delf in hollant. || bl. 276 verso: delf in hollant || drukkersmerk.

Nr. 64 Dat liden ende die passie ons heren Jhesu Cristi. Delft, [J. Jacobssoen
van der Meer], 2 juni 1487. 4o, 88 bll., a8-l8, 26 en 27 rr., type 1*, talrijke
hsnn.
De kolophon van nr. 64 is gelijk aan die van Kr. Contr. I 1160a, waarvan de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage het enig bekende, maar helaas onvolledige
exemplaar bezit (169 G66). Vermoedelijk op grond van de kolophon is nr. 64 in Kr.
Contr. op p. [168] dan ook als exemplaar van Kr. Contr. 1160a vermeld. Bij
vergelijking van beide exemplaren komen echter verschillen aan het licht, waar we
hier nader op in dienen te gaan.
De opbouw van de katernen is in beide gevallen a8-l8, bij 169 G66 is, voor zover
de bll. aanwezig zijn, in iedere katern slechts 'n signatuur gedrukt van het eerste en
derde blad, bijv. lj en liij. Bij nr. 64 is dit in sommige katernen eveneens het geval,
het zetsel is dan gelijk aan dat van 169 G66; in andere katernen daarentegen zijn er
gedrukte signaturen van de eerste vier bladen bijv. bj, bij, biij en biiij; in die gevallen
wijkt het zetsel af. Gelijk zijn de katernen e, f, g, h, i en l, ongelijk de katernen a, b,
c en k, terwijl in katern d de bladen 3, 4, 5 en 6 gelijk, maar de bladen 1, 2, 7 en 8
ongelijk zijn; hiermee stemt overeen, dat in nr. 64 de signaturen dj, dij en diij gedrukt
zijn, maar niet diiij!
Op grond van dit alles ligt het vermoeden voor de hand, dat 169 G66 homogeen
is, maar nr. 64 uit twee edities bestaat, nl. Kr. Contr. 1160a en een andere. Het bewijs,
dat dit vermoeden juist is, levert de overgang van katern k naar l; hier lezen we in
169 G66 op blad 8 verso regel 27 van katern k en blad 1 recto regel 1 van katern l:
‘ihesus verresen was ende of hy hem dede verri||sen Doe carius ende lencius die
besweringhe||’ maar in nr. 64: ‘loefden dat ihesus verresē was en of hi hem|| sen
Doe carius ende...’ In nr. 64 ontbreekt dus: ‘dede verri’.
Het is ons niet gelukt vast te stellen uit welke editie de van 169 G66 afwijkende
bladen in nr. 64 afkomstig zijn. Aangezien op het tweede blad [aij] recto 169 G66
een gedrukte initiaal heeft, hoog 9 rr., terwijl in nr. 64 plaats is opengelaten voor een
getekende (?) initiaal, hoog 6 rr., en de typen gelijk zijn, denken we aan een onbekende
oudere uitgave van dezelfde drukker. Hiervoor komen op grond van de typen in
aanmerking Jacob Jacobssoen van der Meer of Christiaan Snellaert. Voor
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Snellaert pleit de gedrukte initiaal op het tweede blad [aij] recto van 169 G66,
aangezien Haebler wel van hem, maar niet van Van der Meer dergelijke gedrukte
initialen kent; echter drukt, volgens Haebler, Snellaert niet voor 1488; aangezien Kr.
Contr. 1160a gedateerd is 2 juni 1487, zijn we met dr. Kronenberg geneigd aan te
nemen, dat 169 G66 toch een druk van Van der Meer is; evenals het Delftse
Passionael (Winterstuck), gedateerd 1 maart 1487, dat door Campbell (1763), Polain
(2220), Oates (3357) en Madsen (2215) eveneens aan Van der Meer is toegeschreven,
en dat een soortgelijke initiaal vertoont.
Bl. 1 blank (?); bl. 2 recto sign. aij: Hier beghint dat lidē en die passie ons herē ||
ihesu cristi en die teikenē en miraculē die hi de||de na dien dat hi ghecruyst was.
also als die || vier euangelistē bescreuen hebben En ioseph || vā aromathia en
nycodemus ghetughet heb||ben. ghelikerwijs als si selue ghesien hebben || ende
ghehoert|| [6] Ier beghīt alsoe als die iodē || in haren rade vergaderden || om ihesum
te doden of sijn || leringhe weder te staē: want || hi leerde... bl. 9 recto sign. bj: hem
vriendelic En si spreyden haer cleder en || bl. 87 recto regel 24: ende mit bitteren
rouwe: op dat ihūs ōs met || hem wil nemē in die vroechde ende bliscap des || ewighen
leuens die daer sōder eynde is Daer || bl. 87 verso: so moet ons toe brenghen die
almachtige va-||der. en die moghende ghebenedide gods soen || conīc der gloriē.
en die ewige trooester die goe||dertierē god die heylighe gheest AMEN || Voleynt
te delff in hollant Int iaer ons he||rē .M.CCCC. en .lxxxvij op dē pinxter auōt || ter
eerē gods en sijnder lieuer moeder maria || en alle gods heylighen || bl. 88: blank
(?).
Enkele afwijkingen in nr. 64 van Kr. Contr. 1160a = Kon. Bibl. 169 G66:
Nr. 64 bl. met sign. biij regel 1:

wāt ihesus haren gront vā binnē kende
En ||

169 G66 bl. met sign. biij regel 1:

wāt ihesus harē gront vā binnē kende
En hi ||

Nr. 64 bl. met sign. cj regel 1:

nam broot en
Ende ||

dooptet ende gaft iudas

169 G66 bl. met sign. cj regel 1:

nam broot en
en iohā ||

dooptet en

Nr. 64 bl. met sign. dj regel 1:

op en saghen op ihesum. Ende ihesus
sprack ||

169 G66 bl. met sign. dj regel 1:

op en saghen op ihesum. Ende ihes9
sprack met ||

Nr. 64 bl. met sign. kj regel 1:

[2] Nde als alle dese dinghē veruolt warē
|| en het quā ter lester vren: soe
begonste ||

169 G66 bl. met sign. kj regel 1:

[2] Nde als alle dese dinghen veruolt warē
|| en het quam ter lester vren: so bgōste
ō ||
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Nr. 72 (CA. 1321 = Kr. Contr. II 1321) Die vier uuterste. Delft, [Chr.
Snellaert], 26 juni 1488. 4o, 58 bll., a8-d8e6f6g8h6, 27 rr., typen 1, 2, init. a,
5 hsnn.
Bl. 1 recto: Die vier vuterste || Titelhsn. = Christus aan het kruis, met Maria en
Johannes; bl. 1 verso: hsn., eronder regel 22: Mijn ald' liefste in xpō dese salige
en leerli||ke gedēckenisse... bl. 2 recto: Memorare nouissima tua et in eternū nō ||
peccabis || (D10) It bescrijft ons die || wise mā en bedud || aldus ... bl. 9 recto sign.
b: geloeft sal te niete gaen als water dac (sic) wech || loopt ... bl. 57 verso regel 3:...
Och || of si smaecten ende verstonden ende die vter || ste dinghe voorsaghen.: ||
Voleynt te delf in hollant. Int iaer ons || heeren .M.C.C.C.C. ende lxxxviij. opten ||
xxvi. dach in Iunio Ter eren gods ende ma||ria sijnre lieuer moeder.: || bl. 58: blank.

Nr. 30 Die spieghel des eeuwighen levens. - Dat boec vander biechten. Delft,
[J. Jacobssoen van der Meer], 30 oct. 1480. 4o, 108 bll., a8-h8i4aa8-ee8, 25
rr., type 1*.
Bl. 1 blank; bl. 2 recto sign. ai: Dit is die tafel vandē naebescreuē capittelen || Wat
een met hem nemen sal. ende hoe hij hē || bereidē sel: die ghene die reysē wil totter
ghees||teliker stat iherusalem Capit. i. || Wat ende van waen die mēsche is:... bl. 2
verso regel 24:... waer bi een sel moghē || comē tot d volcoēlike geestelike leuē
.ca. xxix || bl. 3 recto sign. aij: Hier beghint die spieghel des eewighē leuēs. || Ende
leert ons die kēnisse gods ende der sielē || ende der enghelen en veel scoenre leerē
|| [7] Ens des morghēs on-||langhes gheledē. lach ic || in eē swaer ghepeyns: || mijn
v driet.... regel 20:... ende sprac Heynric hoe legghestu ī d9 || swarē gepeyns.... bl.
9 recto sign. bi: alle ander wesen van dit eenich wesen gheco||men sijn. dat.... bl. 68
verso regel 14:... Op dat hij met allen || goetwillighen menschen aldaer die goetheyt
|| gods ghebruken mach: dat welke ons allen || te samen wil gonnen. die vader die
sone die || heilighe gheest Amen || Ende op dat wi tot deser hesligher (sic) stadt ||
iherusalem te bet sellen moghen comen: soe || volghet hier na dat boec vander
biechten. || ende leert ons. hoe dat wij onse sonden ende || misdaden biechten sellen.
|| bl. 69 recto sign. aai: Gaude et letare filia syon. Ecce venio in || medio tui dicit
dn s omnipotens || [4] Ese woerdē spreket onse lieue he-||re totter saligher sielen:
doer den || mondt zacharie.... bl. 77 recto sign. bbi: oghen haddē: dat si des anderen
daghes lam || bl. 107 verso regel 13:... wes hem daer van crancheden ontbre-||ket.
dat veruolt die goedertieren god onse lie-||ue heere met sijnre heiligher gratien. des
soe || moet hi ghebenedijt sijn in ewicheden Amē. || Dit teghenwoerdighe boec is
volmaket te || delf in hollant Int iaer ons heerren dusent || vierhondert ende tachtich
opten dertichsten || dach van octobri || bl. 108: blank (?).
Enkele varianten op bl. 69 recto in ex. Rosenwald, nr. 30, (vergeleken met het
exemplaar Kon. Bibl. van CA. 1581): regel 6: Verblide; syon:; regel 11: aensichte.;
regel 13/14: tra||nen; regel 14: en ; regel 15: veruroechden. dat onse ||
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CA. 1581: regel 6: Verblie; syon.; regel 11: aensichte; regel 13/14: tra-||nē; regel
14: ende; regel 15: v uroechdē. d onse lie ||
Er rest ons nog een verantwoording te geven bij ons nr. 24 = ‘CA. 549 (met var.)’.
Nr. 24 = CA. 549, Die duytsche souter. Holtrop heeft in zijn incunabelcatalogus
van de Koninklijke Bibliotheek, onder nr. 429, Die duytsche souter 12 Febr. 1480,
beschreven naar het exemplaar dat nu de signatuur 151D212 draagt. Toen Campbell
later, uit een tweede exemplaar der Koninklijke Bibliotheek, 150 E 14, ook een
beschrijving van de in 151D212 ontbrekende, ongesigneerde, eerste katern kon
toevoegen, vermeldde hij niet de variant uit 150E14 op het blad met signatuur a1
recto regel 2 (in zijn handexemplaar van de Annales heeft hij naderhand een
aantekening over afwijkingen in de incunabel gemaakt); in 151D212 leest men op
de bedoelde plaats ‘dē dē heer’, in 150E14 echter, bij Polain onder nr. 3276, en in
het ex. Rosenwald ‘dē dē here’, trouwens de gehele bladzijde in 150E14 is gelijk
aan die uit het ex. Rosenwald, terwijl die in 151D212 vrij duidelijk afwijkt, o.a. omdat
daar hoofdlettertje A uit Van der Meers type 1* wordt gebruikt en in 150E14 uit type
1 (men vergelijke hierbij Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des
XV. Jahrhunderts Taf. 1589). Daarentegen hebben ex. Rosenwald en 151D212 op
blad met signatuur bi recto regel 10 gemeen ‘ende’, maar 150E14 heeft ‘en ’; op
dezelfde pagina regel 2 in ex. Rosenwald en 151D212 ‘ghewōnen’, maar in 150E14
‘ghewonnē’. Voor zover het de hier besproken plaatsen betreft, is het ex. van Museum
Meermanno Westreenianum gelijk aan het ex. Rosenwald.
Ten slotte een opmerking naar aanleiding van ons nr. 59 = CA. 1376, Polain 1788,
Boeck vanden pelgherym. Volgens Campbell telt deze druk 84, volgens Polain 86
bladen; de laatste geeft voor de opbouw van de katernen de formule a-k8l6. Echter
blijkt uit de beide exemplaren van Rosenwald, dat in een volledig exemplaar ook de
Katern l uit acht bladen bestaat, de formule wordt dan a-l8, het aantal bladen 88.
Campbell is hoogst waarschijnlijk tot zijn foutieve beschrijving gekomen, doordat
het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage onvolledig is; dit
bevat inderdaad 84 bladen, de bladen 81, 82, 87 en 88 ontbreken. Vermoedelijk heeft
Polain bij vergelijking van het door hem beschreven exemplaar met Campbells
beschrijving wel opgemerkt, dat Campbell de beide laatste bladen niet kende, maar
niet, dat in het door Campbell gebruikte exemplaar nog twee bladen (81 en 82)
ontbraken. Immers hij laat de kolophon staan op bl. 84 verso in plaats van op bl. 86
verso. Het drukkersmerk (I = Juchhoff 37) staat niet op bl. 85 verso, maar op bl. 87
recto; bl.
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87 verso en 88 recto en verso zijn blank. De beschrijvingen van Campbell en Polain
zijn daarom in deze zin te wijzigen.

Summary
The authors describe more fully Campbell's nos. 304, 700, 1321 (after autopsy of
the copies Arenberg, now in the collection Rosenwald, Jenkintown,) and nos. 64, 30
from the catalogue Oude Drukken uit de Nederlanden (1960); they also draw attention
to some aspects of nos. 24 (CA. 549) and 59 (CA. 1376).

Addendum
Achteraf leek het ons jammer, dat we wel uitvoeriger hebben beschreven ‘Nr. 64’
uit Oude drukken [enz.], en niet Kr. Contr. I 1160a, een eveneens onbeschreven
unicum, waaruit we slechts enige varianten opgaven ter vergelijking met genoemd
Nr. 64. Hier volgt dus nu nog een bibliographische beschrijving.
Kr. Contr. I 1160a Dat liden ende die passie ons heren Jhesu Cristi. Delft, [J.
Jacobssoen van der Meer], 2 juni 1487. 4o, 88 bll., a8-l8, 26 en 27rr., type 1*, init. a
van Snellaert, talrijke hsnn.
Bl. 1 blank (?) || bl. 2 recto: Hier beghint dat liden en die passie ons he||ren ihesu
cristi en die teykenē en miraculē die || hi dede na dien dat hi ghecruyst was. also
als || die vier euangelistē bescreuē hebbē En ioseph || van aromathia en nicodemus
ghetuget heb-||ben: ghelikerwijs als si selue ghesien hebben || ende ghehoert || (H9)
Ier beghīt alsoe als || die iodē in harē rade || v gad'dē om ihesū te || dodē of sijn
leringe || wed' te staē want hi || leerde... bl. 10 recto: hsn., eronder regel 21: En als
onse here alle dese dinghen sach maec || bl. 87 recto regel 24: ende mit bitteren
rouwe: op dat ihūs ōs met || hem wil nemē in die vroechde ende bliscap des || ewighen
leuens die daer sōder eynde is Daer || bl. 87 verso regel 1: so moet ons toe brenghen
die almachtige va-||der. en die moghende ghebenedide gods soen || conīc der gloriē.
en die ewige trooester die goe||dertierē god die heylighe gheeest (sic) AMEN ||
Voleynt te delff in hollant Int iaer ons he||rē .M.CCCC. en .lxxxvij op dē pinxter
auōt || ter eerē gods en sijnder lieuer moeder maria || en alle gods heylighen || bl.
88 blank (?).
In dit exemplaar van de Kon. Bibl., 169 G66, ontbreken de bll. 1, 8, 9, 16, 33-39, 74
en 88.
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H. de la Fontaine Verwey
Thomas Basson en het huis der liefde
Calvinist of libertijns? luidde de titel van een in 1884 verschenen geschrift, waarin
J.C. Naber een boeiende schets gaf van de ‘strijd der geesten’ in de jonge Republiek.
Scherp werden hierin de protagonisten van het ‘haec religionis ergo’, de voorvechters
der theocratie, gesteld tegenover hen, die het ‘haec libertatis ergo’ in hun vaandel
geschreven hadden en streden voor de vrijheid en de oppermacht van de staat. Sinds
Naber zijn boek schreef, is het inzicht gerijpt, dat dit alternatief niet alleen op politiek
gebied gesteld werd, maar evenzeer op het terrein van de godsdienst. De term
‘libertijn’ - een aanduiding overigens alleen door tegenstanders gebruikt en meestal
als scheldwoord bedoeld - heeft in deze periode nog niet de betekenis van:
onverschillig op het stuk van de godsdienst, maar bezit een positieve religieuze
inhoud. Hoezeer men onder hen die als ‘libertijnen’ betiteld worden, vogels van
diverse pluimage aantreft, de meesten van hen hebben wel degelijk een godsdienstige
overtuiging, die men het best met de naam ‘spiritualisme’ kan benaderen1.
Een bewijs van deze stelling levert een eigenaardige, nog weinig bekende episode
uit de vaderlandse kerkgeschiedenis van het eind van de XVIe en het begin van de
XVIIe eeuw: de strijd van de Calvinisten tegen de ‘geestdrijvers’. Uit de talrijke
klachten geuit in kerkeraden en door particuliere synoden, uit de krachtige aandrang
op de overheid uitgeoefend om tot strenge maatregelen over te gaan, blijkt duidelijk,
hoe gevaarlijk men van kerkelijke zijde het steeds meer op de voorgrond treden van
de geestdrijvers achtte. Een reeks van geschriften werd opgesteld ter bestrijding van
deze verderfelijke leerstellingen, voorop de bekende weerlegging van Marnix,
uitwerking

1

Schr. dezes, Trois hérésiarques dans les Pays-Bas du XVIe siècle, in: Bibl. d'Humanisme et
Renaissance XVI (1954) p. 312-330.
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van een onvoltooid jeugdwerk, in 1595 verschenen en reeds in 1597 herdrukt1,
waarvan het tweede deel door de dood van de schrijver achterwege bleef - gevolgd
door het vertoog van Ubbo Emmius tegen David Joris (1599)2 en dat van
Grevinchoven tegen Hendrik Niclaes (1604).3
Tegen welke opvattingen deze en andere geschriften zich richtten, is duidelijk. 't
Gaat vooral om de leringen van de ‘profeten’ David Joris, Hendrik Niclaes en Hendrik
Jansen Barrefelt (Hiël) en van de Nederlandse geestverwanten van Sebastiaan Franck.
Minder duidelijk is echter in welke kringen de aanhangers van deze heresiarchen in
de Nederlanden van die dagen te vinden waren, en evenmin, hoe het te verklaren
valt, dat hun denkbeelden juist in deze jaren zulk een opbloei beleefden. Immers,
David Joris was reeds in 1556 gestorven, Hendrik Niclaes moet omstreeks 1580
overleden zijn, en Hiël, wiens sterfdatum onbekend is, was tegen het eind van de
XVIe eeuw zeker niet meer in leven.
Indertijd zocht Fruin de aanhangers van de geestdrijvers onder de ‘heffe der
wederdopers’4. De schaarse gegevens, die sindsdien bekend geworden zijn, wijzen
echter in een geheel andere richting. Zo is bv. aan het licht gekomen, dat de bekende
Herman Herbertsz, predikant te Dordrecht en later te Gouda, grote belangstelling
koesterde voor de opvattingen van David Joris en dat hij de hand had in de herdrukken
van het Wonderboeck en andere geschriften, die omstreeks 1584 verschenen, later
gevolgd door de Goudse uitgaven van 1609 tot 1626. In zijn belangrijke proefschrift
over Arias Montanus toonde B. Rekers onlangs aan, hoe hecht de onderlinge band
was tussen de aanhangers van Hiël, waartoe mannen als Arias Montanus, Justus
Lipsius, Plantijn en vele hooggeplaatste regeringspersonen en intellectuelen zowel
uit Zuid- als uit Noord-Nederland behoorden5. Over de door Hendrik Niclaes gestichte
secte, het Huis der Liefde, zijn we nog slechter ingelicht. Wie na de dood van de
profeet zijn werk voortgezet heeft, is onbekend, maar dat ook deze groep in de
Republiek voortleefde, staat wel vast. Merkwaardig is in dit verband een passage uit
een brief uit 1584 van Aggaeus Albada, de bekende diplomaat, aan Adriaan van der
Mijle, raadsheer in het Hof van Holland en een der naaste medewerkers van Willem
van Oranje. Hierin wordt gezegd: ‘das Haus der Liebe coram Deo pessundat et privata
et publica... tales sunt ple-

1
2
3
4
5

Ondersoeckinge ende grondelijcke wederlegginge der geestdrijvische leere. 's-Gravenhage
1595; herdruk: 1597.
Ein grundtlick bericht von der Lere und den Geist des Ertzketters David Joris. Z. pl. 1597.
Ontdeckinghe van de monstreuse dwalingen des libertijnschen vergodeden vrijgheestes
Hendric Nicolaessoon. Rotterdam 1604.
Tien jaren uit den tachtig jarigen oorlog. 6e dr. 's-Gravenhage 1904, p. 256 n. 1.
Benito Arias Montano. Studie over een groep spiritualistische humanisten in Spanje en de
Nederlanden op grond van hun briefwisseling. Groningen 1961 - diss. Amsterdam. G.U.
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rique qui in Hollandia hodie gubernant’1. Albada, die sinds 1576 te Keulen woonde,
waar tot het begin der tachtiger jaren het hoofd van de secte gevestigd was, wist
waarover hij schreef. Zijn uitspraak wordt bevestigd door een brief van Coornhert,
die, zelf spiritualist, juist in deze jaren zowel tegen Hendrik Niclaes (1581) als tegen
David Joris (1590) geschreven had. In deze brief trachtte Coornhert een vriend te
genezen van de ‘betovering’, die de leer van Hendrik Niclaes op hem uitoefende welke vriend, naar door prof. Becker aangetoond is, niemand minder was dan Dirk
van Egmond van der Nijenburgh, raadsheer en later president van de Hoge Raad2.
Niettemin blijft het raadselachtig van welk punt uit, nadat Keulen als centrum
weggevallen was, de geschriften van het Huis der Liefde hier te lande verspreid
werden. Dat de justitie hier tevergeefs naar zocht, blijkt uit het verhoor, dat in 1596
aan de Rotterdamse drukker Dirk Mullem afgenomen werd, waarbij hem uitdrukkelijk
gevraagd werd of hij zich schuldig gemaakt had aan de verkoop van de werken van
Hendrik Niclaes. Mullem ontkende dit, maar gaf toe, dat hij in 1584, tijdens zijn
ballingschap in Vianen, het boek van David Joris gedrukt had3.
Een tipje van de sluier, die ligt over de activiteit van het Huis der Liefde na 1580,
is dezer dagen opgelicht in de belangwekkende studie van J.A. van Dorsten over de
Leidse drukker Thomas Basson. Ter verduidelijking volge hier eerst een samenvatting
van dit verdienstelijke geschrift, dat het licht zag als eerste deel van de publicaties
van het Sir Thomas Browne Institute te Leiden4.
In de geschiedenis van de Leidse drukkers speelt de Engelsman Thomas Basson
een bescheiden, maar niet onbelangrijke rol, die schr. met grote speurzin en
scherpzinnigheid aan 't licht gebracht heeft. Over zijn afkomst weten wij slechts, dat
hij omstreeks 1555 in de buurt van Cambridge geboren moet zijn. In 1583 duikt hij
op te Keulen, waar hij een boekhandel drijft, die boeken betrekt van Plantijn. In 1584
vestigt hij zich te Leiden, waar hij eerst als boekbinder, later als drukker vermeld
wordt. Overigens schijnt in deze eerste jaren zijn voornaamste activiteit bestaan te
hebben in het geven van lessen in het Engels, een taal, waarvoor in het tijdvak van
Leicester bij vele overheidspersonen belangstelling bestond. Het drukken van een
geschrift van de Bossenaar Henricus Agylaeus, vurig aanhanger van

1
2
3
4

Aggaeus de Albada, Briefe an R. Ackema. Hrsg. von L. Friedländer. Leeuwarden 1874, p.
144.
Bruno Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert.
's-Gravenhage 1928, p. 298-304.
J. Smit, Nogmaals Dirk Mullem, in: Het Boek XXV (1938-39) p. 65-66.
Thomas Basson, 1555-1613. English printer at Leiden. Leiden 1961 (Publications of the Sir
Thomas Browne Institute. Special series no. 1).
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Leicester, dat verboden werd1, bezorgde hem in 1587 moeilijkheden. Sinds 1594
komt hij in nauwer relatie met de Universiteit en gaat zich toeleggen op academisch
drukwerk van geringe omvang, zoals theses. Te zelfder tijd treedt hij op als binder
voor de Universiteitsbibliotheek, die in 1595 van de boekenkamer in het
Academiegebouw verhuisde naar de kerk van de Faliede begijnen. Aangezien het
aan de hand van de rekeningen gelukt is dit bindwerk te identificeren, heeft schr.
hiermee een welkome bijdrage geleverd voor de geschiedenis van de Nederlandse
bindkunst2. Basson's streven om academisch drukker te worden, werd ernstig bedreigd,
toen in 1596 Curatoren besloten het monopolie voor het drukken van theses te
verlenen aan de officiële academiedrukker Paedtsz. Ofschoon niet bekend is welk
antwoord Basson op zijn protest tegen deze maatregel ontvangen heeft, zien wij hem
toch rustig doorgaan met het drukken van stellingen. Blijkbaar genoot hij protectie
in academische kringen. Hij waagt zich nu aan werk van groter omvang en drukt ook
boeken van hoogleraren, zoals een geschrift van Scaliger, Merula (diens leven van
Erasmus), Baudius e.a. Dat zijn begunstigers in de niet-calvinistische hoek zaten,
blijkt vooral uit het feit, dat hij belast werd met het drukken van de werken van
Arminius. Omstreeks 1614 moet Thomas Basson overleden zijn, zonder dat bekend
is waar en wanneer. Zijn zoon Govert zette de zaak van zijn vader voort, maar moest
in 1630 tot liquidatie overgaan.
De belangrijkste vondst, door van Dorsten gedaan, is ongetwijfeld die van de tot
dusver onbekende veilingscatalogus, waarvan hij een exemplaar aantrof in de Bodleian
Library. Deze geeft ons een aanschouwelijk beeld van de inventaris van een
academische boekwinkel in deze periode. Uit een vergelijking van de titels blijkt,
dat een groot gedeelte van deze boeken nog afkomstig waren uit de tijd dat vader
Basson de winkel dreef. Bij dezelfde gelegenheid werd de drukkerij geveild, bestaande
uit twee persen en typografisch materiaal, waarvan een helaas verloren letterproef
gemaakt was. Vooral belangrijk is echter, dat de boekenveiling besloten werd met
de verkoop van het uitgeversfonds, dwz. van de boeken, die in een groot aantal
exemplaren voorradig waren. Aan het slot van dit deel van de auctie vinden we in
de catalogus de volgende merkwaardige vermelding: ‘Spiegel der gerechticheyt van
H.N. ende meer andere verscheyden boecken van de selfde in Duyts, Latijn, Francoys
ende Engels’.

1

2

Belgica oratio gratulatoria ad sereniss. potentiss. que principem Elizabetham. Van dit
geschrift, dat Knuttel niet vinden kon (Verboden boeken, p. 293), trof Van Dorsten een ex.
aan in de Bodleian Library.
Merkwaardig genoeg is onlangs eveneens aan het licht gebracht wie de oudste boeken van
de Amsterdamse bibliotheek gebonden hebben. Over deze binders, Laurens Jacobsz en
Herman Allertsz van Warmenhuizen, zie H.F. Wijnman in: Albert Magnus en zijn tijd.
Zestiende- en zeventiende eeuwse Amsterdamse boekbanden. (Tentoonstelling museum
Willet-Holthuysen 1961).
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Wat blijkt hieruit? Terecht hecht van Dorsten grote waarde aan het feit, dat Thomas
Basson deze voorraad van boeken van het Huis der Liefde in zijn bezit had. Zijn
relatie met deze secte is de sleutel, die veel onbegrijpelijks in zijn leven verklaart.
Woonde hij niet eerst te Keulen, waar de secte toen haar centrum had? Moet zijn
vestiging in Leiden, zijn wèlslagen in deze stad en de protectie die hij daar kennelijk
genoot, niet in verband gebracht worden met de invloedrijke positie, die aanhangers
van het Huis der Liefde daar bekleedden? Van Dorsten gaat nog verder en onderstelt
zelfs, dat de ouders van Basson familisten waren en de zoon zijn vaderland verliet,
toen de secte daar vervolgd werd. Belangrijker nog is het door schr. geuite vermoeden,
dat Thomas betrokken geweest is bij de vertaling en de druk van de Engelse versie
van de geschriften van Hendrik Niclaes, die tussen 1574 en 1579 op het vasteland
verschenen zijn1.
Inderdaad is hier een belangrijk gegeven aan de dag gebracht, dat onze kennis van
het geheimzinnige Huis der Liefde een stap vooruit brengt. Als we zien dat de familist
Basson in Leiden niet zonder succes tracht te concurreren met de officiële
academiedrukker Paedtsz en optreedt als drukker van de niet-calvinistische, libertijnse
partij, is dit een belangrijke aanwijzing van de nauwe relatie van de libertijnen (in
politieke zin) met de geestdrijvers, die hun aanhangers in academische en
regeringskring vonden.
Op één punt heeft van Dorsten o.i. niet scherp genoeg onderscheiden. Wijzend op
de relaties van Basson met Plantijn en de Raphelengii, van wie hij een huis koopt en
typografisch materiaal betrekt, oppert hij de onderstelling dat de Engelsman het
drukkersvak te Antwerpen geleerd zou hebben bij Plantijn, die immers ook een
aanhanger van het Huis der Liefde was. Nu moet echter niet vergeten worden, dat
zich omstreeks 1573 in het Huis der Liefde een schisma voltrok, ten gevolge waarvan
Plantijn en zijn vrienden zich van Hendrik Niclaes afwendden en zich aansloten bij
Hiël. Ook de typograaf Augustijn van Hasselt, die sinds 1568 te Keulen voor het
Huis der Liefde drukte, volgde hen. Wie Augustijns taak overnam, is onbekend. In
ieder geval zien wij in 1579 en het volgende jaar een andere drukker te Keulen voor
het Huis der Liefde aan het werk, die zich Niclaes Bohmbargen noemt, doch omtrent
wie verder niets bekend is2. De raadsels waar deze Keulse drukkerij ons voor stelt
zullen wij in een afzonderlijke studie trachten op te lossen. Dat Basson bij zijn
vestiging in Leiden in het bijzonder door Plantijn en zijn vrienden beschermd zou
zijn en deze en zijn opvolgers de Engelsman verder gesteund zouden hebben, lijkt
ons echter minder waarschijnlijk dan van Dorsten aanneemt. Basson's begunstigers
moet men zoeken in aanzienlijke

1
2

Schr. dezes, De geschriften van Hendrik Niclaes, in: Het Boek XXVI (1940-42) p. 178-182.
L.c., p. 209-211.
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kringen. Hiervoor komen in aanmerking figuren als de reeds genoemde Dirk van
Egmond van der Nijenburgh, die nauwe relaties met de Leidse Universiteit onderhield,
of de invloedrijke medische hoogleraar Johannes Heurnius, die te maken had met
twee boeken, bij de geheimzinnige Bohmbargen te Keulen verschenen.
Uit de ontdekking van Van Dorsten kan echter nog een verdergaande conclusie
getrokken worden. Uit het feit dat grote getallen van de geschriften van Hendrik
Niclaes, zowel in de oorspronkelijke taal als in het Latijn, Frans en Engels tot Basson's
winkelvoorraad behoorden, mag o.i. afgeleid worden, dat deze de gehele uitgeverij
van het Huis der Liefde van Keulen naar Leiden overgebracht en daar voortgezet
had. De verspreiding van deze geschriften, die juist in de periode dat hij in Leiden
werkte, blijkens de vele klachten in de Republiek zo actief bedreven werd, is blijkbaar
van hem uitgegaan. Wat de justitie in 1596 niet vinden kon, is nu aan het licht
gekomen door de in Oxford gevonden catalogus!
Ook een andere gevolgtrekking kan gemaakt worden, een negatieve. Al werden
in de catalogus van 1630 de geschriften van Hendrik Niclaes aan het eind met kleine
lettertjes vermeld, uit het feit dat ze openlijk aangekondigd werden blijkt toch, dat
deze ‘monstrueuze leringen’ toen minder aanstoot opleverden. Inderdaad, sinds het
eerste decennium van de XVIIe eeuw had de polemiek met de Arminianen, waar
stellig vele libertijnen onder scholen, alle krachten der Calvinisten opgeëist. Zodoende
was de strijd tegen de ‘geestdrijvers’ op de achtergrond geraakt. 't Is jammer, dat
niet bekend is wie op de veiling van Bassons boekwinkel de geschriften van Hendrik
Niclaes gekocht heeft. Het zwaartepunt van het Huis der Liefde verplaatste zich naar
Engeland, waar de secte tijdens Cromwell een bloeiperiode beleefde. Maar ook in
ons land - de herdrukken tot het begin van de XVIIIe eeuw bewijzen het - bleef men
in bepaalde kringen de geschriften van de profeet lezen.
't Is te hopen, dat de vondst van Van Dorsten gevolgd wordt door andere
ontdekkingen, die enig licht werpen op dit merkwaardig hoofdstuk uit de geschiedenis
van de geestelijke stromingen in Nederland.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

225

In memoriam E.J. van der Linden
Een van de treffendste herinneringen aan de geschiedenis der Nederlandse
boekenveilingen - een goede vaderlandse traditie - is het ‘Bavelaartje’ (houtsnijwerk
van de Leidse kunstenaar Cornelis Bavelaar), dat gemaakt is van de vermaarde
auctie-Meerman in 1824. De dramatis personae van deze grote gebeurtenis in de
boekenwereld, waaronder sir Thomas Phillipps, Richard Heber en baron van
Westreenen, ziet men broederlijk verenigd om de tafel, aan het hoofd waarvan de
veilinghouder Bodel Nijenhuis gezeten is. Als een moderne Bavelaar een willekeurige
boekenauctie uit de laatste halve eeuw op dezelfde wijze vereeuwigd had, zou onder
de disgenoten aan de veilingtafel ongetwijfeld opvallen een breedgeschouderde figuur
met een blozend gelaat, een golvende haardos en een sigaar in de mond, de steeds
aanwezige van der Linden. Inderdaad, gedurende meer dan vijftig jaar zijn er in ons
land geen boeken geveild zonder dat van der Linden daarbij tegenwoordig was. Om
zijn onvermoeibare activiteit voor het oude boek verdient deze verdienstelijke man,
die ons op Oudejaarsdag van 1961 ontvallen is, in ‘Het Boek’ herdacht te worden.
Ernestus Jacobus van der Linden, die op 2 April 1885 te Amsterdam geboren was,
had een eervolle loopbaan in het bibliotheekwezen achter de rug. Op zeventienjarige
leeftijd in dienst getreden bij de Amsterdamse Universiteits-Bibliotheek, doorliep
hij daar verschillende rangen om tenslotte hoofdcommies te worden. ‘Zijn’ bibliotheek
bleef hij trouw, ook toen de tijd van rusten reeds lang aangebroken was. Over zijn
verdiensten als bibliotheekman zal hier niet gesproken worden, wèl over zijn velerlei
bemoeienis met het oude boek, dat zijn volle liefde had.
In de cultus van het boek was van der Linden ingewijd door Dr. C.P. Burger jr,
die de leiding had in het oude huis aan het Singel, toen de jongeman daar zijn intree
deed. Burger is de bibliothecaris geweest, die hier te lande in deze eeuw 't meest voor
het oude boek gedaan heeft. 't Lag in de lijn van zijn pionierswerk voor de bibliografie
en de biografie van de Amsterdamse boekdrukkers uit de XVIe eeuw, dat hij poogde
voor de hoofdstedelijke bibliotheek die boeken en boekjes te verzamelen, waar men
vroe-
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ger nauwelijks naar omgekeken had. Ook op de vele andere gebieden, waar deze
schrandere, werkzame geest zich mee bezig hield, zoals de oude reisverhalen, de
atlassen, de eerste schoolboekjes enz., was het Burgers streven de soms onbegrijpelijke
hiaten, die het bezit van de Amsterdamse bibliotheek vertoonde, zoveel mogelijk
aan te vullen. Hoe dikwijls moest hij niet van kortzichtige stadsbestuurders het verwijt
te horen krijgen, dat een onevenredig groot deel van de boekenkredieten voor de
aankoop van oude boeken besteed werd! De koppige Fries stoorde zich zo weinig
mogelijk aan zijn bedillers, totdat deze hem tenslotte het werken onmogelijk maakten.
Men moet getuigen, dat Burger met de beperkte middelen, die het schriele
stadsbestuur hem ter beschikking stelde, wonderen verricht heeft. Dit was alleen
mogelijk door een uiterst actieve acquisitie-politiek. Een van de peilers daarvan was
het aankopen op veilingen, een werk, dat veel overleg, omzichtigheid en
besluitvaardigheid vordert. Van der Linden was de man aan wie Burger deze moeilijke
taak opdroeg. Geen keuze had gelukkiger kunnen zijn! Scherpzinnig, wilskrachtig
en slagvaardig als hij was, wist hij zich in de veilingzalen al spoedig een eigen plaats
te veroveren en werd er een bekende figuur. Niet alleen voor de Amsterdamse
bibliotheek en voor de Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der
geneeskunst (over welker bibliotheek hij de dagelijkse zorg had) kocht hij, maar ook
vele andere instellingen vertrouwden hem gaarne hun commissies toe. Zo is er met
van der Linden een brok geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat en het
veilingswezen heengegaan, waar zijn leven geheel mee verweven was. 't Is te
betreuren, dat hij van de schat van herinneringen en anecdoten, die zijn lenig geheugen
bewaarde, niets te boek gesteld heeft. Een korte terugblik op die periode, waarin hij
zelf zulk een belangrijke rol gespeeld heeft, is hier op zijn plaats.
In de jaren, dat van der Linden zijn werk begon, was Nederland het paradijs der
boekenveilingen. De tijd van de beroemde aucties van het huis Frederik Muller was
toen juist voorbij. Een internationaal publiek stroomde samen, als onder de bezielende
leiding van Anton Mensing vermaarde Nederlandse en Belgische bibliotheken in
veiling gebracht werden, steevast gelardeerd met de zeldzame boeken en
handschriften, die de auctionaris op zijn vele reizen bijeengebracht had. Maar in
1912 liquideerde Mensing zijn boekhandel om zich geheel aan de kunsthandel te
wijden en de chef van de boekenafdeling, de voortreffelijke kenner Dr. F.C. Wieder
werd adjunct-bibliothecaris van de Universiteits-Bibliotheek, hoewel hij daarnevens
‘gentleman-dealer’ bleef. Met Burger werd Wieder de leermeester van de jonge van
der Linden.
Zijn ‘groentijd’, zijn practische leerschool doorliep hij op de veilingen van de
firma Bom in de Warmoesstraat, waar het, vooral door de aanwezigheid van de kleine
handelaren uit de Oudemanhuispoort, uiterst rumoerig toe kon gaan. Rustiger was
de stemming op de aucties van het antiquariaat van R.W.P. de Vries, waar kostbare
verzamelingen van Amstelodamiana en boekillustraties ter tafel kwamen, zoals bv.
de bibliotheek van de kunsthandelaar Vincent van Gogh (1918), de schoonste
verzameling van Nederlandse geïllustreerde boeken ooit bijeen gebracht.
In het midden van de twintiger jaren was de grote gebeurtenis de ver-
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koping van de schier onuitputtelijke bibliotheek van Jhr. Six van Vromade (1925,
1926 en 1930), gevolgd door de veiling van een deel van de verzameling van Dr.
D.F. Scheurleer (1927) en van de bibliotheek van J.W. Enschedé, oud-conservator
van de Amsterdamse bibliotheek. Deze aucties werden gehouden door van Stockum's
Antiquariaat te 's-Gravenhage, waar toen de accurate J.B.J. Kerling de hamer zwaaide.
In de gezellige veilingzaal in het statige huis aan de Prinsegracht zaten de
internationale boekhandel en de Haagse beau monde broederlijk zij aan zij. In Utrecht
bleef de firma Beyers actief onder leiding van de bekwame G.W. Schultz, een der
beste vrienden van Van der Linden. In dezelfde jaren werd het oude huis van Huffel
weer tot leven gewekt door F.W.G. Théonville, die zich ging toeleggen op het veilen
van genealogische verzamelingen en kasteelbibliotheken. Tot het begin van de dertiger
jaren trokken in Arnhem de boekverkopingen van S. Gouda Quint (‘meneer Steven’)
veel belangstelling. Toen in Amsterdam het oude huis R.W.P. de Vries achteruit ging
en tenslotte liquideren moest, was zijn plaats reeds ingenomen door het Internationaal
Antiquariaat, in 1920 gesticht door de dynamische Menno Hertzberger, die er door
het organiseren van vele belangrijke veilingen (bv. de auctie-Sterck 1933-35) voor
gezorgd heeft, dat Amsterdam een belangrijke boekenmarkt gebleven is.
Op al deze veilingen was van der Linden een belangrijke figuur. Dank zij zijn
grote ervaring kon de Amsterdamse bibliotheek, ook na het aftreden van Burger,
haar politiek om op veilingen te kopen voortzetten. Ook met vele liefhebbers stond
van der Linden in nauwe relatie, die hem hun belangen gaarne toevertrouwden. Er
waren toen in ons land verschillende even hartstochtelijke als vermogende bibliofielen,
zoals P.A. Pijnappel, de hoogst begaafde, maar vereenzaamde polyhistor, wiens rijke
verzameling na zijn dood aan de Amsterdamse bibliotheek geschonken werd, en de,
nog steeds actieve verzamelaar van atlassen en reisverhalen, Dr. W.A. Engelbrecht.
Ook liefhebbers met geringer middelen waren aan de markt, zoals de Rotterdamse
meubelmaker Scheepers, die een keurcollectie van Nederlandse letterkunde
bijeenbracht, de ‘bollenboer’ Zegers, die pamfletten verzamelde, en de bibliofiel
Wevers (de ‘kolenman’ noemde hij zich bescheidenlijk), wiens jachtveld de oude
theologie was.
De tweede wereldoorlog veroorzaakte veel ellende en een grote deorganisatie in
de wereld van het oude boek door de uitplundering van de Joodse bedrijven en de
veilingen van gestolen goed. In deze hachelijke omstandigheden bewees van der
Linden, dat hij een man van karakter en een goed vaderlander was. Na de bevrijding
kostte het veel moeite de normale verhoudingen enigszins te herstellen. Een van de
eerste belangrijke aucties was die van de bibliotheek van de reeds genoemde J.F.M.
Scheepers, die in een concentratiekamp omgekomen was. 't Eerste gedeelte van deze
prachtige verzameling werd in 1947 geveild door G.W. Schultz, die voor een
voortreffelijke catalogus gezorgd had. Toen deze kundige antiquaar kort daarna
overleed, wijdde zijn vriend van der Linden gevoelige woorden aan zijn
nagedachtenis. De rest van Scheepers' bibliotheek, rijk aan volksboeken en populaire
prozaschrijvers, werd in 1949 door Schultz' opvolger H.L. Gumbert in auctie gebracht.
Een belangrijk deel van deze collectie wist van der
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Linden voor de Amsterdamse bibliotheek te kopen. Ook bij de grote veilingen die
in 1958 en 1959 in Utrecht gehouden werden, toen de keurbibliotheek van Mr. Menso
door van Huffel's Antiquariaat en de uiterst gevarieerde schatten van Dr. Wieder
door de firma Beyers verkocht werden, was van der Linden in zijn volle kracht. De
laatste grote auctie, waar hij zich liet gelden, vond in 1960 plaats, toen de
onvergelijkelijke typografische collectie van notaris Warmelink bij Menno Hertzberger
in veiling kwam. Zoals altijd, werden er vele nummers aan van der Linden
toegeslagen.
De wereld van het antiquariaat en het veilingwezen, een terrein met vele voetangels
en klemmen, kende van der Linden als geen ander. Hij was er een gerespecteerde en
gevreesde figuur; gerespecteerd, omdat ieder zijn volstrekte onkreukbaarheid kende
en wist dat hij de belangen van zijn opdrachtgevers op de striktste wijze behartigde;
gevreesd, omdat de ‘man met het stalen gezicht’ een geducht tegenbieder was van
wie men nooit raden kon hoever hij gaan zou. Maar hij was ook geliefd om zijn
ongekunstelde hartelijkheid en zijn drastische, Amsterdamse humor. Dreigde een
veiling saai te worden, dan kon hij met een kwinkslag de stemming verlevendigen;
ging er iets niet volgens de regels, dan was een slagvaardige opmerking genoeg om
de wagen weer in 't spoor te krijgen.
Hoezeer men hem waardeerde, bleek ondubbelzinnig, toen hij bij zijn veertig- en
vijftigjarige ambtsjubilea op grootse wijze gehuldigd werd, waarbij zowel van de
zijde van het bibliotheekwezen en de medische wereld als van het antiquariaat
hartelijke belangstelling getoond werd. Zijn 75ste verjaardag werd op intieme wijze
gevierd: op initiatief van zijn oude vriend Menno Hertzberger werd hem toen een
feestelijke maaltijd aangeboden, waarbij zijn beste vrienden, vooral vele antiquaren,
aanzaten. Niets wees er op, dat de ijzersterke man, die nog blaakte van werklust en
wiens geest nog niets van zijn frisheid en gevatheid verloren had, geen lang leven
meer beschoren zou zijn. Een half jaar geleden werd hij door een ongeneselijke ziekte
aangetast, die hem na een hevig lijden ten grave sleepte.
Na zijn dood bleek, dat hij zijn lange reeks van veilingcatalogi, zorgvuldig door
hem geannoteerd, aan de Amsterdamse bibliotheek nagelaten had - een getrouwe
spiegel van zijn jarenlange activiteit. Zijn kinderen schonken aan de bibliotheek een
exemplaar, hemzelf bij zijn gouden jubileum door een bevriende antiquaar
aangeboden, van de bekende aquatint-gravure van Greive, voorstellend de gebouwen
aan het Singel, waar de overledene zijn werkzaam leven had doorgebracht.
Allen wie in ons land het oude boek ter harte gaat, zullen Ernst van der Linden
dankbaar blijven gedenken.
H.d.l.F.V.
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P.J.H. Vermeeren
Kroniek der handschriftenkunde XI
Vervolg van bladzijde 44
Papyrologie en bibliologie
Toen drie decennia geleden Sir Frederic G. Kenyon - tot 1930 befaamd hoofddirecteur
van het Brits Museum - in King's College der Londense universiteit enkele
voordrachten hield over Books and readers in ancient Greece and Rome, kon hij
daarbij vooral gewag maken van nieuwe ontdekkingen op het terrein der papyrologie.
Dit gold zowel in het algemeen voor de talloze sedert het laatste kwart der negentiende
eeuw in het zand van Egypte aangetroffen papyri, als in het bijzonder voor de door
A. Chester Beatty bijeengebrachte opmerkelijke verzameling van papyrus-codices.
Terecht vond Sir Frederic in een en ander gerede aanleiding uitvoerig te handelen
over de archeologie van het antieke boek, en daarbij tevens aan te tonen welke
beslissende invloeden zijn materialen en vormen op litteraire geschiedenis en kritiek
hebben geoefend1.
Het begrippenpaar ‘vorm en inhoud’ in zijn onderlinge wederkerige beïnvloeding,
werd aldus voor het antieke boek in overeenkomstige sfeer getrokken als toentertijd
bij de ‘new bibliography’ het geval was2. Thans, na dertig jaar, lijkt ons dit
vanzelfsprekend. Evenwel lang niet alle papyrologen dier dagen waren daarvan
overtuigd. Een grootmeester als Paul Collart kon in 1942 nog oordelen, dat de
uiterlijke hoedanigheden van het geschreven boek (hetzij in rol-, hetzij in

1
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De voordrachten werden in 1932 gehouden en zagen hetzelfde jaar het licht: Frederic G.
Kenyon, Books and readers in ancient Greece and Rome. Oxford, 1932. Een tweede,
vermeerderde uitgave verscheen - eveneens te Oxford - in 1951.
Vgl. hiervoor: The Bibliographical Society 1892-1942. Studies in retrospect. London, 1949.
Sir Frederic liet dan ook niet na het volgende met nadruk op te merken: ‘The details so
supplied from our increased acquaintance with actual specimens of ancient books may serve
literary criticism in the same way as the minute study of Jacobean printed books and
manuscripts has recently served the criticism of Jacobean literature’. (Frederic G. Kenyon,
Books and readers in ancient Greece and Rome2. Oxford, 1951; 41).
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codexvorm): ‘n'intéressent pas directement l'homérologie’, waarbij men er zich van
overtuigd kan houden dat velen deze mening deelden1. De verklaring daarvoor moet
gezocht worden in de omstandigheid, dat de ontdekte papyri in hoofdzaak materiaal
waren geworden voor een naast de oude paleografie ontstane nieuwe wetenschap
die zich niet in het kader der geschiedenis van het antieke boek bewoog, te weten:
de papyrologie. De beoefenaars van deze discipline plaatsten zelfs de door hen
onderzochte documenten buiten het kader der geschiedenis van het antieke schrift.
Dit hangt ongetwijfeld weer samen met het feit, dat door de beperktheid van het haar
aanvankelijk ten dienste staande materiaal de Latijnse paleografie een wetenschap
van mediaevisten geworden was, en dus voornamelijk beoefend werd door geleerden,
die onvoldoende kennis van de klassieke wereld droegen. Deze deskundigen waren
al evenmin de geroepenen om het overwegend belang der papyrusvondsten in te
zien. Een en ander leidde tot de merkwaardige situatie, dat voor de paleografie der
papyri de paleografen op de papyrologen rekenden, terwijl de papyrologen daarvoor
op de paleografen vertrouwden!2.
Inmiddels blijkt er in de laatste vijftien jaar zoveel veranderd, dat van een
ommekeer gesproken kan worden. Toen Erich J. Knudtzon zijn in 1949 gehouden
rede over Die Wiederbelebung der internationalen Papyrologie3 deed verschijnen
(hoofdzakelijk een verslag biedend van het toen te Parijs gehouden zesde
internationale papyrologen-congres), kon hij daarbij gewag maken van een voordracht
van William Lameere: Pour un recueil de fac-similés des principaux papyrus de
l'Iliade et de l'Odyssée4. In deze verhandeling nu vindt men grote aandacht voor het
nieuwe, bibliologische aspect. Er wordt bovenal getuigd van het nieuwe standpunt,
dat het noodzakelijk is de Homerische papyri vooral te situeren in het algemene kader
van de geschiedenis van het antieke boek. Met andere woorden: ook in de papyrologie
dient men te gaan van ‘schrift’ naar ‘boek’, van ‘paleografie’ naar ‘bibliologie’. Dit
alles leidt tot strikt archeologisch-bibliologisch onderzoek, waarvan het overwegend
belang voor de papyrologie duidelijk tot uiting komt in de door Victor Martin
bezorgde editie van Papyrus Bodmer I5.
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Vgl. Introduction à l'Iliade par Paul Mazon. Avec la collaboration de Pierre Chantraine, Paul
Collart et René Langumier. Paris, 1942; 60.
Vgl. voor uitvoerige uiteenzettingen: Jean Mallon, Paléographie romaine (Madrid, 1952)
en het daarover te berde gebrachte in Kroniek der handschriftenkunde I. Het Boek XXXII
(1955-1956) 188 vlgg.
Erik J. Knudtzon, Die Wiederbelebung der internationalen Papyrologie. Berlin, 1950.
(Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Vorträge und Schriften - Heft 39).
De voordracht werd later gedrukt: William Lameere, Pour un recueil de fac-similés des
principaux papyrus de l'Iliade et de l'Odyssée. Scriptorium V (1951) 177 vlgg.
Papyrus Bodmer I. Iliade, chants 5 et 6. Publié par Victor Martin. Bibliotheca Bodmeriana,
1954. Vgl. in dit verband ook de oudere maar daarom niet minder belangrijke bijdrage van
Paul Collomp, Les papyri Chester Beatty. Observations bibliologiques. Revue d'histoire et
de philosophie religieuses XIV (1934) 130 vlgg.
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Er kan dus vastgesteld worden, dat ook de jongere papyrologie steeds meer belang
aan het archeologisch-bibliologisch onderzoek van haar bronnen hecht. Uiteindelijk
heeft dit voor de papyrologie in het algemeen en de homerologie in het bijzonder ten
gevolge, dat ook hier bibliologie en filologie in het onderzoek samengaan en elkaar
aanvullen.
***
Van al deze vernieuwingen getuigen nu een drietal in 1961 verschenen publikaties,
waarvan er twee deel uitmaken van een groter geheel en de derde een op zichzelf
staand werk is. Achtereenvolgens heb ik hier het oog op:
(1) André Bataille, Papyrologie, opgenomen in L'histoire et ses méthodes1;
(2) Herbert Hunger, Antikes und mittelalterliches Buch- und Schriftwesen,
opgenomen in Geschichte der Textüberlieferung2;
(3) William Lameere, Aperçus de paléographie homérique3.
De uiteenzettingen van Bataille en Hunger dragen - in overeenstemming met hun
opzet - een encyclopedisch karakter. Maar juist daarom is het dubbel verheugend,
dat zij ook in deze vorm de nodige aandacht aan de huidige heroriëntatie der
papyrologie schenken. De Franse geleerde legt daarop zwaarder accent dan zijn
Oostenrijkse collega, wat wel daarmede samenhangt dat laatstgenoemde in de hem
toegemeten ruimte naar verhouding over veel meer moest handelen. Hoe dan ook:
beiden maken de lezer duidelijk, dat de uiterlijke vorm van het boek in de oudheid
een veel groter invloed op het litteraire scheppingsproces en op de intellectuele
werkzaamheid heeft geoefend dan men op het eerste gezicht denken zou. Er was niet
alleen een koinê op taal- en schriftgebied, er bestond ook een koinê met betrekking
tot de uiterlijke vorm van het boek, waarbij het beslissend belang van de revolutionaire
ommekeer van rol naar codex niet kan worden overschat. Ook al is de geleidelijke
overwinning van de codex op de rol nog niet ten volle verklaard, de vervanging moet
toch een zeer ingrijpende geweest zijn als men bedenkt dat het gebruik van papyrus
als schrijfmateriaal en in rolvorm in Egypte terugreikt tot in het vierde millennium
vóór Christus, aangezien de papyrusrol dan reeds als hiëroglief aanwijsbaar is. De
Grieken kenden de papyrusrol vermoedelijk al

1
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L'histoire et ses méthodes. Encyclopédie de la Pléiade. Volume publié sous la direction de
Charles Samaran, de l'Institut. Paris, 1961; 498-527.
Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur. Band I. Zürich,
1961; 27-147.
William Lameere, Aperçus de paléographie homérique. A propos des papyrus de l'Iliade et
de l'Odyssée des collections de Gand, de Bruxelles et de Louvain. Paris-Bruxelles-Amsterdam,
1960. Les publications de Scriptorium IV. - Weliswaar draagt het titelblad het jaartal 1960,
maar het boek is eerst in 1961 verschenen.
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sedert de zevende eeuw, maar stellig sedert de zesde eeuw vóór Christus1.
Alhoewel zij op voortreffelijke wijze hun uiteenzettingen met vele voorbeelden
toelichten, gaan Bataille en Hunger toch bovenal van de theorie uit. Zij stellen,
beschrijven en verantwoorden hoofdzakelijk een aantal theses, die in onderlinge
samenhang de bases voor methodologie en techniek(en) der hedendaagse papyrologie
vormen. In William Lameeres Aperçus de paléographie homérique heeft men nu
juist met het omgekeerde te doen. Hier gaat de auteur van de praktijk uit, te weten:
de studie, beschrijving en editie van een klein getal Homerische papyri, deel
uitmakend van de collecties te Gent (Universiteitsbibliotheek), Brussel (Koninklijke
musea voor kunst en geschiedenis) en Leuven (Universiteitsbibliotheek). Daarbij is
gebleken dat vrijwel alle onderzochte papyri (negen in getal), als specimen konden
dienen voor het aantonen van de wezenlijke, wederkerige verhouding tussen
bibliologie en filologie. Met als gevolg dat Lameeres boek op het terrein der
papyrologie vóór alles een standaardwerk geworden is, waarin de samenhang en het
noodzakelijk samengaan dezer beide disciplines overduidelijk wordt uiteengezet.
Lameere laat er dan ook geen twijfel over bestaan, waarin naar zijn gevoelen de
tegenstelling tussen vroegere en hedendaagse papyrologie gelegen is, te weten: in
het nieuwe bibliologische standpunt, dat de papyrusteksten - en in het onderhavige
geval dus de Homerische papyri - voor een juist begrip naar vorm en inhoud gesitueerd
moeten worden in het algemene kader van de boekgeschiedenis bij de Ouden.
In wezen komt dit hierop neer, dat Lameeres hoofddoel geweest is een afdoend
en concreet voorbeeld te geven van alle winst die te behalen valt bij het onderzoek
van een beperkt aantal papyri, daarbij vooropgesteld dat deze onderzoekingen zo
diepgaand en omvattend mogelijk zijn. Bovendien wilde hij al doende te kennen
geven, dat een spoedige algemene herbestudering der Homerische papyri noodzakelijk
is, en daarbij laten zien welke voordelen de homerologie verwachten kan en mag
van het bibliologisch-archeologisch onderzoek harer papyri, mits ten uitvoer gelegd
in de zin zoals deze

1

Uiteraard hebben de Grieken de papyrus aan de Egyptenaren te danken; in hoeverre zij daarbij
schrijftechnieken en schrijfgewoonten hebben overgenomen is niet met zekerheid vast te
stellen, al mag worden verondersteld dat grote vernieuwingen uitgebleven zijn. Een uitstekend
samenvattend beeld van de Egyptische toestanden biedt de in 1947 gehouden, maar eerst
vijf jaar nadien verschenen ‘Inaugural lecture’ van Jaroslav Černý, Paper & books in ancient
Egypt. London, 1952. - Een voortreffelijke studie over de codex biedt de verhandeling van
C.H. Roberts, The codex. Proceedings of the British Academy XL (1956) 169 vlgg. Roberts
heeft sedertdien zijn onderzoekingen op dit terrein voortgezet en daarvan verslag uitgebracht
in zijn The earliest manuscripts of the church: their style and significance, drie lezingen in
zijn kwaliteit van ‘Sandars Reader in Bibliography for 1960-61’ voor de universiteit van
Cambridge gehouden. De tekst daarvan moet nog het licht zien; een korte samenvatting onder
de titel Early christian manuscripts verscheen in The Times Literary Supplement van 10
maart 1961.
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‘archéologie du livre’ verstaan en toegepast wordt door redactie en medewerkers
van de periodiek Scriptorium1. Naast dit bibliologisch aspect heeft Lameere het
paleografische geenszins verwaarloosd, daarbij ten volle partij trekkend van de
uitzonderlijke omstandigheid dat de door hem onderzochte papyri zich over bijna
duizend jaar uitstrekken, te weten: van het midden der derde eeuw vóór Christus tot
het einde der zevende eeuw nà Christus. Natuurlijk heeft dit de auteur volop
gelegenheid geboden tot uiterst waardevolle ‘aperçus’ met betrekking tot de
geschiedenis der Griekse kalligrafie vanaf de tijd der Ptolemaeën tot aan de eerste
eeuwen der middeleeuwen. Zijn onderzoekingen bevestigen daarbij de stelling dat
in paleografisch opzicht de studie der papyri voor het onderzoek van middeleeuwse
codices van doorslaggevend belang moet worden geacht2. Aan dit alles behoeft, ten
slotte, nauwelijks te worden toegevoegd, dat dit boek ook en vooral een
oorspronkelijke bijdrage tot de kennis van de Homerische papyrologie biedt, aangezien
de hier behandelde papyri in een geheel nieuw licht zijn geplaatst. Als bronnen zijn
zij niet alleen omwille hunner teksten gebruikt, maar vooral ook gezien als schakels
in de ontwikkelingsgang der boekgeschiedenis bij de Ouden. Zo blijkt ook voor de
homerologie uiteindelijk het bibliologische aspect doorslaggevend te zijn. In zijn
genre is het werk uniek; het zal ongetwijfeld een vernieuwende en verjongende
invloed op de papyrologie oefenen.
Het spreekt vanzelf dat in het uitvoerige (XX en 268 bladzijden tellende) en met elf
afbeeldingen rijk geïllustreerde boek van Lameere talloze problemen worden gesteld.
Naast de reeds aangeduide paleografische en bibliologische aspecten heeft daarbij
nog een derde hoofdprobleem veel aandacht gevraagd. Het heeft betrekking op de
kwestie welke boeken van Homerus in het Grieks-Romeinse Egypte (vandaar stammen
immers de meeste papyri) het geliefdst zijn geweest. De Ilias wint het daarbij van
de Odyssee, waarbij het weinig verbazen zal dat de

1
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In dit verband worde andermaal verwezen naar de voortreffelijke studie van François Masai,
La paléographie gréco-latine, ses tâches, ses méthodes. Scriptorium X (1956) 281 vlgg. De
auteur heeft daarin de theorieën geschetst en beoordeeld, zoals die door Jean Mallon in zijn
Paléographie romaine (Madrid, 1952) ontwikkeld waren. Met dit onderscheid evenwel, dat
Masai in een (door Mallon ongetwijfeld gewaardeerd) streven naar nog helderder
terminologische formuleringen ‘écrits’ (als aanduiding van de domeinen der epigrafiek,
papyrologie, codicologie en diplomatiek) wel onderscheidde van ‘écritures’ (als aanduiding
van het domein der paleografie). Daarenboven stelde hij, dat voor de laatste alleen formele,
grafische aspecten beslissend zijn. Met andere woorden: de paleografie dient álle grafische
vormen der ‘écrits’ te bestuderen, zonder daarin materiële, en/of taalkundige criteria te
betrekken.
Een voortreflelijke inleiding daartoe biedt: L'écriture latine de la capitale romaine à la
minuscule. 54 planches reproduisant 85 documents originaux, réunis par Jean Mallon, Robert
Marichal, Charles Perrat. Paris, 1939. - Alhoewel de ‘Introduction’ niet ondertekend is en
de tekst voor een deel in het meervoud is gesteld, kan er geen twijfel over bestaan, dat het
‘programmatische’ deel erin van de hand van Mallon is. Een vergelijking van de erin
ontwikkelde gedachten met de uiteenzettingen in zijn Paléographie romaine (Madrid, 1952)
zal iedereen daarvan overtuigen.
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eerste zang van de Ilias in de Homerische traditie het veelvuldigst en tevens het rijkst
- ook in illustratie - vertegenwoordigd is; het begin van een werk is altijd het meest
‘en vogue’. Daarnaast blijkt eveneens het vijfde boek van de Ilias bijzonder veel
belangstelling genoten te hebben. Ook hier wordt dus bevestigd dat Homerus' Ilias
het meest gelezen boek van de Grieks-Romeinse oudheid is geweest. Geen wonder
derhalve dat in zijn illustratie de oudste traditie der boekverluchting aanwijsbaar is.
Daarbij valt te bedenken, dat deze verluchting ongeveer tegen het einde van de tweede
eeuw onzer jaartelling, toen het boek zich van rol tot codex ontwikkelde, de vorm
heeft aangenomen, waarmede wij het best vertrouwd zijn1. In samenhang daarmede
verwacht men nu, dat de rol ook in verluchting, en dan bepaaldelijk ten aanzien van
de ruimteverdeling tussen tekst en illustratie in een en dezelfde kolom, invloed op
de codex heeft uitgeoefend. Maar in zijn uiteenzettingen over de invloed van
geïllustreerde boekuitgaven op het formaat van niet geïllustreerde, toont de auteur
net aan dat het omgekeerde het geval is!
Men zal zich afvragen hoe Lameere zulke conclusies uit zulke fragmenten (want
meer zijn de door hem bijeengebrachte papyri toch niet!) trekken kan. De verklaring
daarvoor ligt in de omstandigheid dat hij in zijn verdeling der papyri een nieuw
element heeft gebracht. Naar bekend gaat men in de papyrologie steeds uit van een
tweedeling: de chronologische enerzijds; die naar vorm en schrijfmateriaal anderzijds.
Gezien nu het feit dat voor Lameere het bibliologisch gezichtspunt beslissend is,
heeft hij daaraan een derde verdeling toegevoegd, te weten: een splitsing naar
bibliologische waarden. Hij onderscheidt dus fragmenten zonder meer (in het
onderhavige geval 4) van fragmenten met bibliologische betekenis (in het onderhavige
geval 5). Bij de laatste moet sprake zijn van bibliologische eenheden, waarvan de
onderkenning en waardebepaling nieuwe, belangrijke gegevens bieden voor de studie
van de verschillende wijzigingen welke het antieke boek in de loop der eeuwen heeft
ondergaan.
Zich hierop bezinnend ervaart men al lezend, hoe wat ik zou willen noemen
microscopische bestudering van de fragmenten met bibliologische waarden tot
bijzondere uitkomsten heeft geleid. Zo biedt de eerste papyrus (daterend uit de derde
eeuw vóór Christus en de enige onuitgegevene) nieuw bewijs voor de stelling, dat
in de oude Homerische papyri de overgang van de ene zang naar de andere door geen
grotere spatie werd gekenmerkt dan de gewoon gebruikelijke interlinie tussen de
tekstregels. Dit wil zeggen dat in de Hellenistische tijd niét - zoals in de Romeinse
tijd wèl - zangen en boekrollen samenvielen. Hetgeen weer leidt tot de vaststelling,
dat voor de geledingen van de Homerus-

1

Vgl. voor een en ander: Ranuccio Bianchi Bandinelli, Hellenistic-Byzantine miniatures of
the Iliad (Ilias Ambrosiana). Olten, 1955.
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tekst de drie laatste eeuwen vóór onze jaartelling in Egypte een soort van
overgangsperiode gevormd hebben tussen het zojuist omschreven oude systeem en
dat waarmede wij nog heden ten dage vertrouwd zijn. Daarbij mag gesteld worden
dat beide paleografische werkwijzen gelijkelijk en naast elkaar gebezigd zijn.
Men begrijpt dat door Lameere ook andere resultaten gewonnen zijn, die - minder
direct op de bibliologie betrokken - voor de filologie van onschatbare waarde zijn.
Met name geldt dit voor 'schrijvers uiteenzettingen over de interpunctie in de
Romeinse tijd en in de Byzantijnse periode. Uitermate belangrijk is ook zijn
behandeling van het voorkomen van litteraire teksten op de versozijden van allerlei
documenten. Dit alles gevoegd bij het reeds samengevatte voert tot de erkenning,
dat hier een werk tot stand is gebracht, dat voor het inzicht in de verhoudingen tussen
bibliologie en papyrologie nauwelijks kan worden overschat.
Daar komt nu nog bij dat Lameeres boek een voorbeeld is van
methodologisch-technisch onderzoek, dat men - mede daarom - gaarne in handen
zou wensen van allen, die zich met soortgelijke vraagstukken bezig houden. Zijn
methode! Wel, beknopt geformuleerd: te komen tot feiten op grond van een
onbevooroordeelde, uiterst zorgvuldige analyse, verbonden met wat men uit de
geschiedenis over de ontwikkelingsgang van de papyrologie leren kan. Het laatste
overigens met mate en naar bevind van zaken, want de auteur waarschuwt er zelf
voor, dat classificaties weliswaar nuttig zijn voor goed en snel begrip tussen
ingewijden, maar dat zij geenszins - gelijk af en toe wel gebeurt - mogen worden
opgevat als werkelijkheden. De realiteit zelf is daarvoor namelijk te zeer verwikkeld.
Deze gecompliceerde werkelijkheid heeft het ook nodig gemaakt de studie der
gekozen papyri naar alle zijden uit te bouwen. Dit heeft geleid tot een aanvaardbare
samenvatting van op velerlei gebied gewonnen resultaten; een reeks van conclusies
mede in overzichtelijke diagrammen en tabellen weergegeven. Ook in dit opzicht is
Lameeres Aperçus de paléographie homérique één doorlopende proeve van wat met
verantwoorde verfijning kan worden bereikt. De synthese te projecteren uit de
detailanalyse en dit bovendien te doen zonder dat men de indruk krijgt van een ‘tour
de force’, is een bewonderenswaardige prestatie.
***
De Amsterdamse hoogleraar J.C. Kamerbeek heeft in een aankondiging van dit:
‘bijzonder prachtig en royaal uitgegeven boek’ er met nadruk op gewezen: ‘hoe
kortzichtig en dilettantisch zij oordelen, die met een door niets gewettigd
cultuurhistorisch dédain het belang van philo-
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logica - in - engere - zin relativeren, niet ziende dat pas de doordringende behandeling
van philologische problematiek veelal de voorwaarden kan scheppen tot litterair en
cultuurhistorisch perspectief en ook, hoe waar het is dat de wetenschap van de
schriftelijke overlevering als zodanig een der zeer voorname wegen is die tot de
cultuurhistorie leiden en ten nauwste verbonden is met de kunstgeschiedenis en met
Historia zelve’1.
Het behoeft weinig betoog dat de beoefenaars der wetenschap van het boek met
voldoening van deze uitingen van een zo ervaren en gezaghebbend filoloog zullen
kennisnemen. Zij getuigen van de overigens nog lang niet door allen en overal
gedeelde opvatting, dat grondslag en doel van het filologisch onderzoek moeten zijn:
de tekst in zijn bibliologisch verband. Dat de tekst daarbij hoofdzaak blijft, houdt
voor de papyrologie in, dat het standpunt van de biblioloog - papyroloog later door
de filoloog moet worden omgebouwd. Of - met andere woorden - dat de bibliologie
samengaand met en gericht op de papyrologie niet alleen haar eigen doelstellingen
heeft, maar ook een onmisbare hulpwetenschap is voor de filologie. Het komt er
daarbij vooral op aan, zich rekenschap te geven van de vaak grote ingewikkeldheid
van elk geval. Men kan de teksten niet kennen zonder de boeken waarin zij voorkomen
te bestuderen, terwijl daarbij de eis gesteld moet worden, dat deze boeken in het
tijdsbeeld waarin zij behoren geplaatst worden.
Het is nu zo gelegen, dat de biblioloog en de filoloog hetzelfde object vanuit een
verschillend uitgangspunt benaderen. De biblioloog is gericht op het boek zelf; de
filoloog gaat van de tekst naar het boek, maar keert van daaruit weer naar de tekst
terug. De filoloog bestudeert het boek niet op zichzelf, maar als bron voor de door
hem beoefende wetenschap. Vandaar ook het verschil tussen de wijze waarop de
biblioloog en de filoloog hetzelfde boek bestuderen. Beiden stellen problemen, maar
niet alle door de biblioloog gestelde problemen zijn van belang voor de filoloog. Met
alle erkenning van de waarde van een boek op zichzelf, is de filoloog toch vooral
gericht op de erin voorkomende tekst(en).
De laatste vertonen nu een aan ieder wel bekende uiterst belangrijke variabiliteit,
welke variabiliteit hoofdzakelijk voortvloeit uit hoedanigheid en bestemming der
exemplaren waarin zij voorkomen. De geschreven boeken immers kennen een
oneindig wisselende scala met betrekking tot hun handelswaarde en met betrekking
tot het doel waarvoor zij vervaardigd waren. De mogelijkheden zijn dus talloos, en
het is niet de geringste verdienste van Lameere op deze mogelijkheden te wijzen en
er mede te werken. Zo stelt hij bij papyrus 7 de vraag, of wij hier te doen hebben
met een rol voor bibliotheekgebruik, dan wel met een wetenschappelijke,
respectievelijk een luxe-editie. Elders

1

Forum der letteren II (1961) 194 vlg.
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(papyrus 8) wijst hij erop, dat hier wellicht sprake mag zijn van een der oudste codex
- vormen, waarin de bladen alleen aan rectozijde beschreven zijn. Al deze onderdelen
voegen zich wonderwel in een geheel, dat grote en kleine gevolgtrekkingen tot een
prachtig mozaïek heeft samengevoegd. Op enkele bijzonder belangrijke partijen
daarvan moge hier, ten slotte, nog gewezen worden. Ten eerste is daar de vaststelling
dat de overgebleven getuigenissen uit de tweede eeuw na Christus in hoedanigheid
en hoeveelheid superieur zijn. Vervolgens de conclusie dat de derde eeuw na Christus
- en niet de haar voorafgaande - bij uitstek de periode van overgang van rol naar
codex vormt. En ten derde de constatering dat de periode van derde naar vierde eeuw
de vermindering in het aantal papyri markeert; de antieke wereld heeft zich dan naar
het Christendom gekeerd.
In de colofon van Lameeres Aperçus de paléographie homérique figureert de
uitdrukking ‘Gheluck In Druck.’ Men kan oordelen, dat zij naast een constatering
ook een wens inhoudt. In het onderhavige geval dan bovenal een gelukwens voor de
auteur, waarbij wij ons gaarne aansluiten.
November 1961
(Wordt vervolgd)

Summary
Chronicle of palaeography XI
Papyrology and Bibliology
So much appears to have changed in the study of papyrology during the last fifteen
years that we can speak of a new trend. It is now a much accepted principle that it
is necessary to see the papyri first of all in the general framework of the history of
the ancient book. In other words: in papyrology also we should go from ‘script’ to
‘book’, from ‘palaeography’ to ‘bibliology’. All this leads to pure
archaeological-bibliological research, the great importance of which for papyrology
is clearly shown in three more extensively treated publications. They are:
(1) Bataille, Papyrologie, published in L'histoire et ses méthodes;
(2) Hunger, Antikes und mittelalterliches Buch- und Schriftwesen, published in
Geschichte der Textüberlieferung;
(3) Lameere, Aperçus de paléographie homérique.
The expositions by Bataille and Hunger bear an encyclopaedic character and have
the theory as a starting-point. In Lameere's book it is the reverse; he starts from the
practice: the study, description and edition of a small number of Homeric papyri
forming part of the collections at Ghent, Brussels and Louvain. In this research it
appeared that nearly all the examined papyri (nine in number) could serve as
specimens to prove the essential relation between bibliology, papyrology and
philology.
As a result of this Lameere's book has become a standardwork in the field of
papyrology, in which the connection and the necessity of cooperation of these three
disciplines is very clearly explained.
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Uit de tijdschriften
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. XXIX. (1961). Nr. 1.
P. Tentori, La ‘Tipografia Elvetica’. - G. Cecchini, L'origine della Biblioteca
Augusta di Perugia. - G. Tinazzo, Biblioteche olandesi. - R. Frattarolo,
Centenario di Leo S. Olschi. - G. Bonaventura, I venti anni dell' Istituto di
Patologia del Libro.
Nr. 2.
A.S. Revignas, La raccolta Praga di manoscritti e libri liturgici in
caratteri cirillici. - M.E. Alaimo, Il bicentenario della Comunale di
Palermo.
Nr. 3-4.
A.S. Revignas, La riproduzione dei manoscritti nelle biblioteche
pubbliche statali. - B. Maracchi Biagiarelli, Gli incunabuli della
Biblioteca Riccardiana. - E. Jahier, Il ‘Répertoire international des
sources musicales’ (RISM). - T. Bulgarelli, La battaglia di Lepanto
e il giornalismo romano del Cinquecento.
Nr. 6.
R. Frattarolo, Anonimi e pseudonimi. - M. Parenti, Una lettera di
Pierantonio Serassi a Don Gaetano Volpi. - G. Aliprandi, La
‘Gazzetta Veneta’ di Gasparo Gozzi.
AMOR DI LIBRO. IX. (1961). Nr. 3.
T. Barbieri, Giosue Carducci e la stamperia livornese di Francesco Vigo. I. E. Quaranta, Legature cesellate d'orafi italiani a Mogoscioaia. - M.L. Scuricini
Greco, Una bella biblioteca inglese: la Rylands. IV. (fine).
Nr. 4.
T. Barbieri, Giosue Carducci e la stamperia livornese di Francesco
Vigo. II. (fine).
LA BIBLIOFILÍA. LXIII. (1961). Nr. 2.
T. Lodi, Il ‘Catalogus scriptorum florentinorum’ di Giambattista Doni. - A.M.
Crinò, Privilegio non concesso di ‘Saggi morali’. - A. Petrucci, Sulla legatoria
romana del XVIII sec.
THE BIBLIOTHECK. A SCOTTISH JOURNAL OF BIBLIOGRAPHY AND ALLIED
TOPICS. 3. (1961). Nr. 2.
C.P. Finlayson, Notes on C.R. Borland's ‘A descriptive catalogue of the Western
mediaeval manuscripts in Edinburgh University Library, 1916’. - R.H. Carnie,
Stationers and bookbinders in the records of the Hammermen of St. Andrews.
Nr. 3.
D.W. Doughty, Notes on the provenance of books belonging to Lord
James Stewart ... - R. Donaldson, The engraved title-pages of the
‘Fabrica’ of Vesalius (1543 and 1555) ... - J. Durkan, The library
of St. Salvator's College, St. Andrews. - H.M. Black, An Irish
parliamentary binding... - R. Donaldson, Two block-books in the
Hunterian Library, Glasgow University.
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L. Elaut, De vakbibliotheek van een Gents hoogleraar in de medicijnen uit de
19de eeuw.
Nr. 2.
R. Puraanen, De Finse Vereniging voor Letterkunde en haar
bibliotheek.
BIBLOS. 10. (1961). Nr. 3.
G. Otruba, Medizinische Literatur der Barockzeit (1680-1750) aus den
Stiftsbibliotheken Klosterneuburg, Melk und Schotten in Wien. - A. Fackelmann,
Das Pergament. Seine Herstellung und Betreuung in den Bibliotheken. - R.
Schindler, Ein Mandl-Kalender für 1654.
Nr. 4.
A. Krause, Ein deutscher Kalender aus der Mitte des 15.
Jahrhunderts. Cod. 757 der Admonter Stiftsbibliothek.
THE BODLEIAN LIBRARY RECORD. VI. (1961). Nr. 6.
H.J. Davis, The Strickland Gibson collection. - M.B. Parkes, A fifteenth-century
scribe: Henry Mere. - C. Roth, An additional note on the Kennicott Bible.
BOKVÄNNEN. XVI. (1961). Nr. 12.
B. Olsson, Gustaf Berghman och hans elzeviersamling.
THE BOOK COLLECTOR. 10. (1961). Nr. 3.
G. Whalley, Portrait of a bibliophile. Samuel Taylor Coleridge. - B. Penrose,
Contemporary collectors: The library at Barbados Hill, Devon, Pennsylvania.
Nr. 4.
J. Carter, After ten years. - S.A. Klepikov, Russian bookbinding
from the 11th to the middle of the 17th century. - W. Rees-Mogg,
Contemporary collectors. A collection of 18th century literature.
BULLETIN DU BIBLIOPHILE ET DU BIBLIOTHÉCAIRE. 1961. Nr. 1.
J. Bonnerot, Au service du livre: Louis Giraud-Badin et H.E. Paul. - J. Hutton,
Gilles Corrozet, François Sagon et la Resjouissance de la paix de 1559. - L.
Thévenin, Un libraire de Port-Royal, André Pralard. - J. Marchand, Contribution
à la bibliographie de Daphnis et Chloé; les éditions de 1716 et 1717. - M. Brun,
Contribution bibliographique à l'étude des éditions des Liaisons dangereuses
portant le millésime 1782. - J. Bonnerot, Bibliographie de Henri Focillon.
BULLETIN DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE. 6. (1961). Nr. 7.
G. Ouy, Projet d'un catalogue de manuscrits médiévaux adapté aux exigences
de la recherche moderne.
Nr. 11.
P. Josserand, La Bibliographie de la France a 150 ans. Regard en
arrière. - M.T. Dougnac, Evolution technique de la Bibliographie
de la France de 1938-39 à 1961. - H.F. Raux, La restauration des
journaux par ‘séricollage’.
Nr. 12.
N.N., Cent cinquantième anniversaire de la Bibliographie de la
France. - N.N., Deuxième Congrès international des sociétés de
bibliophiles.
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7. (1962). Nr. 1.
N.N., Journées d'étude des bibliothèques universitaires (30 nov.-1er déc. 1961).
- A. Masson, Le décor des bibliothèques anciennes au Portugal et en Espagne.
BULLETIN OF THE JOHN RYLANDS LIBRARY, MANCHESTER. 44. (1961). Nr. 1.
K. Speight, The John Rylands Library Dante collection.
BULLETIN OF THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY. 65. (1961). Nr. 5.
M.T. Hills, The English Bible in America.
Nr. 6.
R.J. Wolfe, Parthenia in-violata. A seventeenth-century folio-form
quarto.
Nr. 9.
D. Kaser, About a directory of the St. Louis book and printing trades
to 1850.
66. (1962). Nr. 2.
Ch.E. Armstrong, Copies of Ptolemy's Geography in American libraries.
DE GULDEN PASSER. 39. (1961). Nr. 1-2.
L. Baekelmans, Aan Mejuffer Dr. M.E.
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Kronenberg. - H. de la Fontaine Verwey, Bij de tachtigste verjaardag van Dr.
M.E. Kronenberg. - M. Parker, K. Melis, H.D.L. Vervliet, Typographica
plantiniana. III. Ameet Tavernier, punchcutter (ca. 1522-1570). - M.
Risselin-Steenebrugen, Les débuts de l'industrie dentellière - Martine et Catherine
Plantin. - L. Elaut, Nog meer bibliografische kanttekeningen bij het enig bekende
Nederlandse eksemplaar van A. Vesalius ‘Epitome’ 1569. - C. de Clercq,
Oeuvres imprimées des minimes de la province belge (suite). - E. Roobaert, A.
Moerman, Libraires et imprimeurs à Anvers du XVIe siècle. I. Jean de Laet. L. Indestege, Opschriften in afzonderlijke letterstempels op Vlaamse boekbanden
uit de 15de eeuw. N.N., Bibliografie van de geschiedenis van het boek in België.
1960.
Nr. 3-4.
J. Deschamps, De catalogus van de Middelnederlandse handschriften
van de Koninklijke Bibliotheek van België. - Fr. de Vrieze, De
Nederlandse boek- en bibliotheekterminologie. - H. de la Fontaine
Verwey, Typografische schrijfboeken. Een hoofdstuk uit de
geschiedenis van de civilité-letter. - H.D.L. Vervliet,
Zestiende-eeuwse lettertypes. - K.G. van Acker, Viglius en de Librije
van Sint-Baafs te Gent. - L. Voet, Lexicon der boekdrukkers en
-verkopers in België (15e-16e eeuw).
LIBRARIUM. 4. (1961). Nr. 1.
L. Forrer, Die Zürcher Zentralbibliothek und ihre Vorgeschichte. - J.P. Sydler,
La bibliothèque de l'Ecole Polytechnique Fédérale, la théorie de l'information
et la bibliophilie. - E. Holzscheiter, Zu meiner Miniaturensammlung. - J.D.
Candaux, Trois éditions inconnues de... T. Boccalini. - R. Adolph, Bibliophiler
Brief aus Deutschland. - R.A., Gründung eines Archivs für die Geschichte der
Bibliophilie. - W. Hörmann, Kirchliche Handschriften aus Altbayern. - A.
Bouvier, La bibliophilie en France et en Suisse romande (1960).
THE LIBRARY. XVI. (1961). Nr. 1.
L. Voet, The printers' chapel in the Plantinian house. - M.H. Black, The evolution
of a book form: the octavo Bible from manuscript to the Geneva version. - G.N.
Ray, H.G. Wells's contributions to the Saturday Review. - R.G. Lawrence, A
bibliographical study of Middleton and Rowley's The Changeling. - D.E. Rhodes,
Two Estienne dictionaries. - B. Juel-Jensen, An Oxford variant of Drayton's
Polyolbion. - R.J. Durling, Unsigned editions of Galen and Hippocrates (1527).
Nr. 2.
J.R. Barker, John McCreery: a radical printer, 1768-1832. - W.B.
Todd, A bibliographical account of The Annual Register, 1758-1825.
- M. Crum, Notes on the physical characteristics of some manuscripts
of the poems of Donne and of Henry King. - D.E. Rhodes, The
annotations to copies of Thomas Milles's books in the British
Museum and Bodleian libraries.
Nr. 3.
F. Bowers, A bibliographical history of the Fletcher-Betterton play,
The Prophetess, 1690. - L.M. Goldstein, An account of the Faustus
ballad. - V. Salmon, An ambitious printing project of the early
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seventeenth century. - W.A. Jackson, An English printed
sheet-number of 1579.
Nr. 4.
J. Moran, William Blades. - G. Barber, Galignani's and the
publication of English books in France from 1800 to 1852. - D.F.
Foxon and W.B. Todd, Thomas J. Wise... A supplement. - E. Veevers,
‘Albions Triumph’... A.G. Watson, Two unrecorded items of 1603.
LIBRI. 11. (1961). Nr. 1.
R.O. Meisezahl, Alttibetische Handschriften im Reiss-Museum, Mannheim. Th. Kiener, Berufsethos und Berufsfunktion. - M. Kovács, Livres et bibliothèques
en Hongrie après la Seconde Guerre Mondiale.
Nr. 2.
G. Leyh, Das Handbuch der Bibliothekswissenschaft.
Nr. 3.
M.S. Khan, William Carey and the Serampore Books. (1800-1834).
- D.J. Foskett, Marc-Antoine Jullien: a pioneer of documentation.
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Nr. 4.
J. Strachan, The story of Luther's blocks. - R. Eriksson, Notes on
medical manuscripts of the Royal Library, Stockholm. - A. Lomholt,
Captain F.L. Norden's Journey to Egypt and Nubia 1737-38.
NORDISK TIDSKRIFT FÖR BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN. 48. (1961). Nr. 1.
T.J. Oleson, Book donors in mediaeval Iceland. II.
Nr. 2.
S.E. Bring, De äldsta kända bokauktionerna i Uppsala efter tryckta
kataloger. - A. Steinnes, Om ei gammal bok og eit gammalt dikt. H. Sallander, Nya bidrag till Danmarks 1500-talsbibliografi. - T.
Nyberg, Två skrifttraditioner i Syon Abbey. - E. Gawrys, Die
Strängnäs-Dubletten in der Stifts- und Landesbibliothek in Västerås.
- (Met samenvattingen in het Duits en Engels).
Nr. 3.
G. Engström, Petrus Rudbeckius' ‘Enchiridion eller then swnska
psalmboken’ tryckt hos Christopher Günther i Kalmar 1630-1631.
(Met samenvatting in het Engels). - H. Biezais, Neugefundenes
einziges Exemplar eines lettischen Gebetbuches aus Riga.
TRANSACTIONS OF THE CAMBRIDGE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY. III. (1961).
Nr. III.
B.L. Ullman, Abecedaria and their purpose. - J.M. Fletcher and J.K. McConica,
A sixteenth-century inventory of the library of Corpus Christi College,
Cambridge. - B. Dickins, Henry Gostling's library in 1674. - N.H. Russell,
Addenda to ‘The library of William Cowper’. - P.E. Easterling, Two Greek
manuscripts of Spanish provenance..
ZEITSCHRIFT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE. VIII. (1961). Nr.
4.
Zum 300 jährigen Bestehen der Preussischen Staatsbibliothek. W. Schmidt,
Bericht... H. Landahl, Ansprache... - H. Knaus, Hochmittelalterliche
Koperteinbände. - A. Dühr, Die Text- und Druckgeschichte des
‘Soldaten-Katechismus’ E.M. Arndts. - G. Bock, Die neue Ergänzungsband zu
Arnims Internationaler Personalbibliographie.
ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN. 75. (1961). Nr. 9.
N.N., Von der Churfürstlichen Bibliothek zu Cölln an der Spree zur Deutschen
Staatsbibliothek.
Nr. 10.
H. Deckert und W. Thamm, Aufbau und Methodik der
Buchrestaurierung an der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden.
Nr. 11.
B. Nuska, Die Beziehungen des böhmischen
Renaissance-Bucheinbandes zu den Nachbarländern.
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Boekbespreking
R.L. Munter, A hand-list of Irish newspapers 1685-1750. London, Bowes
and Bowes, 1960. 36 blz.
Deze lijst verschijnt als Monograph no. 4 van de Cambridge Bibliographical Society.
In zijn ‘Introduction’ geeft de samensteller een schets van de oudste sporen van
periodiek nieuws in Ierland, eerst in verband met politieke situaties omstreeks 1650,
1660, 1663. Maar vóór 1685 is er geen eigenlijke geregelde journalistieke
bedrijvigheid. Met de dan twee maal in de week in Dublin verschijnende News-Letter,
opent Munter's lijst. Hijzelf noemt zijn werkstuk (p. XI) een bijproduct van een
grondige studie van de Ierse periodieke pers vóór 1750, dat hij dus nu vooruit in het
licht zendt als overzicht van het hem bekende materiaal. Natuurlijk verklaart hij zich
bij voorbaat dankbaar voor mogelijke aanvullingen. Alle bewaarde reeksen en
nummers, of alleen in de literatuur gesignaleerde titels, heeft hij in chronologische
volgorde opgenomen, maar wel naar de plaats van uitgave onderscheiden. Van zijn
totaal aantal van 172 titels horen de eerste 157 in Dublin thuis; daarna volgen er 3
uit Belfast, 8 uit Cork, 2 uit Limerick en nog 2 uit Waterford. Bij elke titel geeft de
bewerker volledig verslag van alle bijzonderheden, naam van drukker-uitgever, data
en wijze van verschijnen, veranderingen van titels, bewaarde exemplaren met opgave
van de vindplaatssen. Indien hij geen exemplaren heeft kunnen opsporen, vermeldt
hij de literaire bron waar hij de titel heeft aangetroffen. Aan het slot volgt een register
van de drukkers-uitgevers, en een ‘index of altered titles’. Het was wellicht met
weinig moeite en kosten mogelijk geweest deze laatste index uit te breiden tot een
volledig alfabetisch titel-register, waarvan het ontbreken in een dergelijke
bibliografische hand-list toch eigenlijk bevreemdend is.
Rotterdam.
F.K.

Aloys Ruppel, Die Technik Gutenbergs und ihre Vorstufen, Düsseldorf,
VDI-Verlag, 1961. XII + 116 pp., geill.
Deze uitgave is een herziene en vermeerderde herdruk van een gelijknamige
verhandeling uit 1940. Zij verscheen in een reeks Beiträge zur Technik-
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geschichte van de uitgeverij van de Verein Deutscher Ingenieure; hiermee is tevens
de beperking aangeduid van het doel dat de schrijver zich stelde. Het is geen
wetenschappelijke studie, maar een beknopte, algemeen begrijpelijke uiteenzetting
van de uitvinding van de druk met losse letters; ietwat stellig in de behandeling van
vraagstukken die wetenschappelijk nog sub iudice zijn, maar overzichtelijk, helder
en - gezien omvang en doel - tot een prijzenswaardige mate volledig. Het is wel
verheugend dat de nu tachtigjarige Gutenberg-expert-bij-uitstek zich met deze arbeid
heeft kunnen en willen belasten.
Door talrijke en goede illustraties gesteund, schetst Ruppel in een dertigtal
bladzijden de ontwikkeling sinds 3000 v.Chr. in het Midden-Oosten van zegels en
letterstempels, beeld- en tekstdrukvormen, giet-, preeg- en druktechnieken, inkt- en
papierbereiding. Daarop volgt een even groot hoofdstuk over Gutenbergs methoden
van letterfabricage, zetten en drukken. In zeven kortere hoofdstukken, waarvan zes
nieuw, worden dan alle producten van de Mainzer werkplaats beschreven, Gutenbergs
rechten verdedigd, zijn leven en werken nagegaan en de aanspraken van anderen
ontzenuwd. Een uitvoerige, zij het op technisch geinteresseerden toegespitste
litteratuuropgave besluit het betoog.
De auteur heeft de sinds 1940 verschenen litteratuur in deze herdruk verwerkt,
waaronder vooral de studies van Schmidt-Künsemüller en Wehmer van belang waren,
maar hij heeft zich daarbij, althans in de litteratuuropgave, grote beperkingen
opgelegd, in het bijzonder ten aanzien van de niet-Duitse publicaties. Het uitstekende
overzicht van Jacques Guignard, Gutenberg et son oeuvre (1960), is niet genoemd;
evenmin werden b.v. de latere studies van Maurice Audin en het probleem van de
doorboorde letterstaafjes verder in het betoog betrokken. In dit opzicht had Ruppel
in zijn bewerking verder kunnen gaan, zonder zich nog te diep in strijdvragen te
begeven.
Al mag men dus ten aanzien van een aantal positief gestelde verklaringen enig
voorbehoud maken, toch kan dit boekje als inleiding voor een breder publiek en als
compendium van technische gegevens goede diensten bewijzen.
G.W.O.

Dr. A.J.E.M. Smeur, De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken. With
a summary in English. 's-Gravenhage, Mart. Nijhoff, 1960. 8o. 167 blz. Prijs ingen.: fl. 20.-.
Al staat er veel in dit boek, dat vermoedelijk buiten de belangstelling der meeste
lezers van ons tijdschrift zal vallen, het mag hier niet onbesproken blijven. Want
deel I, dat ongeveer een derde van het geheel beslaat, bevat een goede, beredeneerde
Bibliografie. Een tachtigtal uitgaven der zestiende eeuw worden daarin beschreven,
zo mogelijk met de afschriften van hun titel en colophon. Met andere, minder juiste
vermeldingen wordt, goed gemotiveerd, afgerekend.
Exemplaren van gedrukte Nederlandse rekenboeken uit de 15e eeuw schijnen niet
bewaard te zijn; wel worden er enkele gesignaleerd (zie CA.
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142 en mijn Contributions). Het eerste, nog tastbare rekenboek is op 20 October
1502 te Zwolle bij Arn. Kempen verschenen. Deze Latijnse Algorismus proiectilium
van Johannes Enclen de Cusa bewijst al dadelijk, dat de benaming ‘Nederlandse’ in
de titel niet op de taal, maar op de afkomst der rekenboeken slaat. Naast Nederlandse,
Latijnse en Franse teksten, komen er zelfs een enkele Duitse (in 1560), Spaanse (in
1567) en misschien een Italiaanse (in 1578) voor. Schrijver vergist zich, als hij meent
(p. 9, noot 4), dat er in onze Nederlandsche Bibliographie onder no. 1213 ten onrechte
een ex. van de Algorismus in het British Museum wordt vermeld. Het is daar wel
degelijk aanwezig (signatuur 8548, c. 12)1. Sinds kort is me bekend, hetgeen de heer
Smeur nog niet kon weten, dat er van de Algorismus reeds een jaar later een herdruk
is verschenen bij Richard Pafraet te Deventer. Het is me tot nu toe niet gelukt een
ex. dezer editie van 1503 te achterhalen. Mijn zegsman, Dr. Jos. Benzing, noemde
er een in de Univ. bibliotheek te Kiel. Daar echter niet te vinden; zie NK. 01325.
Gaat men na in welke plaatsen de circa tachtig uitgaven zijn verschenen, dan komt
het leeuwendeel, ruim veertig stuks, aan Antwerpen toe. Zwolle en de handelsstad
Deventer, al behoorden ze dan tot de vroegste producenten, leverden er toch slechts
een viertal op. Over 't geheel hebben de Noordelijke Nederlanden een schamel aandeel
geboden: 7 stuks in Amsterdam, waarvan de eerste, de Arithmetica van Nicolaus
Petri Daventriensis pas 10 Juli 1567 is verschenen; 5 stuks in Leiden en daaronder
vier werken van Simon Stevin, beginnend in 1585 met diens Arithmetique; sporadische
uitgaven in Rotterdam en Middelburg (ieder 2) en een enkele in Delft, Alkmaar,
Haarlem en Dordrecht. Verhoudingen, die te verwachten waren, gezien de
nietgelijktijdige hoogtepunten van bloei in de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden.
Een enkele opmerking. Op blz. 12 wordt onder verwijzing naar Olthoff verhaald,
dat drukker Symon Cock ‘pas vanaf 1533 gevestigd was op die Lombaerden Veste
teghen die gulden Hand over’. Had Schrijver een jongere bron dan Olthoff
geraadpleegd, hij zou hebben kunnen vinden dat Cock daar al veel eerder gevestigd
was. Zie bv. in de Ned. Bibliographie no. 1935 van het jaar 1526. Ook kom ik
lichtelijk in verzet tegen de bewering, eveneens op p. 12, dat ik ‘zonder (mijn) mening
te motiveren’ er op heb gewezen, dat een uitgave, ten onrechte op 1514 gedateerd,
in werkelijkheid van 1545 is. Wie de moeite neemt mijn noot bij NK. 0630 te lezen,
zal bespeuren, dat die mening wel degelijk gemotiveerd is. Te veel eer acht ik voor
onze Bibliographie de uitspraak op blz. 13, dat een editie van Apianus' Arithmetica
van 1532 wel niet bestaan zal hebben, omdat ze anders in ons werk te vinden zou
moeten zijn. Zelf weet ik immers al te goed van hoeveel uitgaven geen spoor meer
te achterhalen valt. Dankbaar heb ik Schrijvers ontdekking genoteerd (op blz. 13),
dat er in Antwerpen een schoolmeester Sighers tShertogen heeft bestaan. Dit corrigeert
dus mijn vroegere opvatting, dat een Boeckxken van cyfren in 's-Hertogenbosch door
zekere Zegher zou zijn gedrukt (NK. 0204). Te weten, dat er van het rekenboek van
Gielis van den Hoecke, 9 Febr. 1537 te Antwerpen verschenen (zie p. 15; ons no.

1

Juist is de aanmerking blz. 10, noot 3. Inderdaad schijnt er van NK. 1482 geen ex. in het
Brit. Museum te zijn.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 35

245
3175), thans ook een ex. in de Kon. Bibliotheek berust, kan misschien voor de een
of ander waarde hebben.
Op het belangrijke eerste deel volgt dan deel II, de Systematische behandeling,
met de hoofdstukken I. Enkele inleidende Onderwerpen, II. De rekenkundige
Bewerkingen, III. De praktische Toepassingen, IV. Enige bijzondere Onderwerpen
en V. Algebra. Alles nadere beschouwingen over hetgeen in deze 16e eeuwse boeken
behandeld wordt. Als leek ervaart men met lichte verbazing, hoe gewone bewerkingen
gelijk vermenigvuldigen en delen, die nu voor een niet te dom kind van een jaar of
12 gemakkelijke kunstjes zijn, zich eerst moeizaam en geleidelijk hebben ontwikkeld
tot de huidige methodes en leerstof. Die echter weer dreigen verdrongen te worden
door de nimmer falende rekenmachines.
Een Engelse Summary, een uitvoerige lijst van Literatuur en een Chronologisch
Overzicht besluiten het hoogst verdienstelijke werk.
Ten slotte hier enkele correcties, niet als vitterij bedoeld, doch als bewijs van
belangstellend lezen. Lees op blz. 8, noot 3 voor Campbell, nr 124: nr 142. Verbeter
op blz. 9 r. 15... piectilium... in: iectilium. En lees op bl. 11 r. 24 voor... a Anuers:...
en Anuers.
's-Gravenhage, Dec. 1960.
M.E.K.

Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab. Udgivet af Nordisk Videnskabeligt
Bibliotekarforbund under redaktion af Svend Dahl. Tre bind. København,
Hassings Forlag, 1957-1960. Prijs 210 Deense Kronen.
De bekende Deense ‘Rijksbibliothecaris’ Svend Dahl gaf in 1912 het Håndbog i
Bibliotekskundskab uit, dat in 1916 een nieuwe oplaag beleefde om in 1924-'27
andermaal en nu in twee delen uitgegeven te worden. Ook een Zweedse editie zag
het licht. Nu thans een vierde druk in drie delen na ruim 30 jaren uitgegeven wordt,
andermaal onder redactie van Dahl, hebben wij feitelijk met een geheel nieuw werk
te doen. Niet alleen, dat het sterk is uitgebreid en op de hoogte van de huidige stand
van de wetenschap is gebracht, maar het heeft ook het duidelijke doel het handboek
te zijn voor alle vijf Scandinavische landen, waarvan het bibliotheekwezen op vele
punten overeenstemt. Derhalve zijn het nu ook niet meer voornamelijk Deense auteurs,
die eraan meegewerkt hebben, maar van de 52 medewerkers zijn 23 Denen, 7 Noren,
17 Zweden, 4 Finnen en 1 IJslander. Er zijn dan ook 23 bijdragen in het Deens, 19
in het Zweeds en 8 in het Noors geschreven. En om het interscandinavische karakter
nog eens duidelijk te onderstrepen is het werk uitgegeven door Nordisk Videnskabeligt
Bibliotekarforbund, waarvan de Bibliothecaris uit Oslo Harald L. Tveterås de
voorzitter is.
Het zijn niet alle bibliothecarissen, die aan dit merkwaardige boek hun
medewerking gegeven hebben. Men vindt onder de medewerkers een aantal uit de
wereld van de universiteiten en musea en verder specialisten van drukkerij, uitgeverij
en boekhandel. Hoewel dit boek in vele opzichten aan Milkau's Handbuch herinnert,
is het dus geenszins als een verkleinde be-
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werking daarvan te beschouwen, omdat het een aantal gebieden of zaken behandelt,
die in het Handbuch niet of beknopter ter sprake komen. Dat verder Scandinavische
toestanden uitvoeriger besproken worden, behoeft geen betoog.
Al dadelijk wijkt het eerste deel aanzienlijk van het Handbuch af, omdat het naast
de geschiedenis van het boek de wetenschapsgeschiedenis behandelt. Het Handbuch
had in zijn eerste druk alleen een hoofdstuk ‘Die Akademien der Wissenschaften’,
dat in de tweede druk terecht weggelaten is. Dat men hier nu - voor het eerst - meer
dan 150 bladzijden wijdt aan de geschiedenis der wetenschappen is dus een concessie
aan de eerwaardige historia litteraria, die vooral in Duitsland als Literarwissenschaft
op het programma voor de opleiding van aankomende wetenschappelijke
bibliothecarissen voorkwam. Vraagt men zich af, welke partij gelijk heeft, het
Handbuch, dat bewust dit gebied uitsluit of het Håndbog, dat even bewust het een
grote plaats inruimt, dan is voor mij er weinig twijfel mogelijk. Het is m.i. een
verouderd standpunt in de bibliothecaris nog de polyhistor te zien, die van de
geschiedenis der wetenschappen op de hoogte moet zijn om zich behoorlijk van zijn
taak te kwijten1. Hoezeer een algemene ‘Bildung’ voor de bibliothecaris een
aangenaam bezit is, moeten wij erkennen, dat kundigheden als
wetenschapsgeschiedenis karakteristiek zijn voor een uitgestorven type, dat plaats
gemaakt heeft voor de vakgeleerde, die naast de wetenschap, die hij van de universiteit
heeft meegekregen, zich vertrouwd zal maken met de organisatorische problemen,
die een moderne bibliotheek stelt. En verder zal hij al naar aanleg en ambitie hem
bewegen zich bezig houden met allerlei onderdelen als bibliotheekgeschiedenis,
geschiedenis van het boek, incunabelkunde of handschriftenkunde en wat dies meer
zij. Trouwens, wat is in de huidige tijd de wetenschapsgeschiedenis, die de
bibliothecaris zou moeten kennen? Het algemene overzicht van de hand van Sten
Lindroth is weinig meer dan een opsomming van namen, vooral op het gebied van
filosofie en natuurwetenschap, waarbij men in één paragraaf vermeld vindt Grotius,
von Pufendorf, Richard Simon, Pierre Bayle, Fontenelle en John Locke. Een dergelijke
kennis is geen kennis. De ‘hoofdstukken’, die de verschillende gebieden van
wetenschap behandelen, geven duidelijk blijk, dat het de schrijvers ook niet helder
voor ogen staat, wat van hen wordt verlangd. Nu eens tracht men een historisch
overzicht te geven, dan weer een classificatie, soms ook een mengsel van beide. Het
hoofdstuk over de technische vakken van Carl Björkbom houdt zich vooral met de
U.D.C. bezig, dat over de biologie is dubbel zo groot en geeft - op overigens
verdienstelijke wijze - een geschiedenis en de daaruit gegroeide systematiek. Ik kan
mij niet voorstellen, dat voor een aanstaand bibliothecaris deze materie, aldus
opgediend, veel nut hebben kan.
Meer dan 300 bladzijden van het eerste deel zijn dan verder aan de Boghistorie
gewijd. Zes hoofdstukken behandelen de geschiedenis van het schrift, van de
miniatuurkunst, van de boekdrukkunst, van de boekillustratie, van de boekband en
van de boekhandel. Men kan voor de wijze waarop deze traditionele onderdelen zijn
behandeld alle waardering heb-

1

Eerlijkheidshalve zij hieraan echter toegevoegd, dat de Marxistische bibliotheekwetenschap
ook de wetenschapsgeschiedenis als onderdeel opneemt.
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ben. Een autoriteit als Carl Nordenfalk is natuurlijk een bijzonder gelukkige keuze
als auteur van het hoofdstuk over de miniatuurkunst. Maar ook het uitvoerige artikel
over de boekband, bijzonder goed geïllustreerd met weinig bekende specimina, is
een waardevolle bijdrage. Voor de niet-Scandinaviër is het een attractie, dat in dit
laatste hoofdstuk, evenals in die over de boekdrukkunst, de boekillustratie en de
boekhandel de Scandinavische landen bijzondere aandacht krijgen.
Het tweede deel van dit werk is gewijd aan de ‘Bibliotekernes og bibliofiliens
historie’. De algemene bibliotheekgeschiedenis, die door drie Zweedse
bibliothecarissen is behandeld, geeft in 118 bladzijden een beknopt overzicht, dat
stellig betrouwbaar is, maar dat naar mijn smaak toch wat al te veel zich tot jaren,
namen en feiten bepaalt. Men zou gaarne wat meer over de nationale karakteristieke
verschillen gehoord hebben, al ben ik mij bewust, dat bij de beperkte plaatsruimte
de mogelijkheden in dit opzicht niet groot waren. Een paar opmerkingen over de
Nederlandse bibliotheken: Op blz. 94 heeft P.A. Tiele een h te veel in zijn naam, op
blz. 126 had bij de literatuur voor Amsterdam gewezen moeten worden op Theissen's
bijdrage in het gedenkboek der Universiteit, zoals voor Utrecht niet voorbijgegaan
mag worden aan hetgeen Kernkamp schreef in het gedenkboek der Utrechtse
Universiteit.
Zeer bijzonder zijn natuurlijk de bibliotheekgeschiedenissen der vijf afzonderlijke
Scandinavische landen, door bibliothecarissen uit die landen geschreven. Deze
bijdragen, waarin de grote bibliotheken ieder haar eigen beschrijving gekregen
hebben, zijn ook voor de niet-Scandinavische bibliothecarissen waardevol, niet in
de laatste plaats door de goede literatuuropgaven. Doordat men hiervoor bijna 200
bladzijden beschikbaar heeft gesteld, kon in dit geval ook wat dieper op de lotgevallen
en achtergronden ingegaan worden.
De plaats, die aan de geschiedenis der openbare bibliotheken is ingeruimd is heel
wat geringer, hetgeen voor een veel jongere instelling begrijpelijk is. Bijna de helft
van de 50 bladzijden over dit onderwerp is door de Scandinavische landen ingenomen.
Er is hier meer aandacht gewijd aan de karakteristieke verschillen in de afzonderlijke
landen, zodat men wel enig denkbeeld krijgt van de toestanden in Zwitserland,
Nederland en België. De aandachtige lezer van de paar bladzijden over Nederland
en België kan dus de cijfers van resp. 149 en 2515 volksbibliotheken in deze landen
naar waarde beoordelen. Het is jammer, dat bij de literatuurlijst naast het boek van
Greve het gedenkboekje 1908-1958 blijkbaar geen plaats meer heeft kunnen vinden.
Twee merkwaardige hoofdstukken in dit deel, die in zekere zin bij elkaar horen,
zijn die over de geschiedenis van de bibliofilie en het ex-libris. Men vindt dergelijke
onderwerpen niet in het ‘Handbuch’ behandeld en men kan zich afvragen of zij strikt
genomen wel in een handboek voor bibliotheekwetenschap behoren. Het eerste vult
echter de algemene bibliotheekgeschiedenis in dit deel aan en het is begrijpelijk, dat
men in een handboek voor Scandinavië, waar de collectioneurs nog zo talrijk zijn,
aan dit onderwerp een afzonderlijk hoofdstuk wijdt. In dat licht moet men dan ook
het hoofdstuk over het ex-libris maar zien.
Kan men van de twee eerste delen zeggen, dat de inhoud, voor zover niet
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typisch Scandinavisch, in vele opzichten een samenvatting is van hetgeen Milkau's
Handbuch brengt, in het derde deel, dat a.h.w. de theorie van de praktijk behandelt,
ziet men een opzet, die zeer sterk van die van het Handbuch afwijkt. Dit laatste vangt
aan met de uitvoerige beschouwingen van Leyh in het hoofdstuk ‘Der Bibliothekar
und sein Beruf’ om daarna de verschillende fasen, die het boek in de bibliotheek
doormaakt, te behandelen: de aanschaffing, de catalogisering, het gebruik. Eerst
daarna volgen hoofdstukken over het binden, over de speciale bibliotheken, de
opstelling in het magazijn, de statistiek, het bibliotheeksrecht en het gebouw.
Daartegenover opent het Håndbog met een afdeling, waarin de totstandkoming van
het boek besproken wordt. Achtereenvolgens passeren daar in korte, meestal door
niet-bibliothecarissen geschreven hoofdstukken de revue: het papier, de techniek van
de boekdruk, de illustratietechniek, het binden, de conservering en de restaurering
van handschriften en boeken, de uitgeverij en de boekhandel. Een aantal van deze
onderwerpen zijn in het Handbuch ook wel behandeld, maar dan toch meer als
onderdeel van de geschiedenis van het boek, terwijl men in Scandinavië de nadruk
op de praktijk legt. Voor de aankomende bibliothecaris is deze wijze van behandeling
stellig een voordeel en de literatuuropgaven geven de mogelijkheid de kennis te
verdiepen.
Hetzelfde kan men zeggen van de afdeling, waarin de bibliotheeksadministratie
en -organisatie behandeld wordt. Hierin vindt het zeer instructieve hoofdstuk van
Dr. Gierow (Lund) over bibliotheekbouw een plaats. Het hoofdstuk over
Biblioteksadministration van de hand van Palle Birkelund (Kopenhagen) heeft tot
taak een belangrijk gedeelte van hetgeen in het derde deel van Milkau's Handbuch
een plaats gevonden heeft, samen te vatten. Dat dit mogelijk was vindt vooral zijn
reden in het streven al deze hoofdstukken een duidelijk inleidend karakter te geven.
Zeer goed is in dit opzicht het stuk over catalogisering en classificatie van de hand
van Mogens Bledvad. Bevreemdend is het echter, dat de centrale catalogi hier
volkomen ontbreken. Het hoofdstuk over handschriftenverzameling van Solveig
Tunold (Oslo) onderscheidt zich door een opsomming van de belangrijkste collecties
in het Noorden, waaraan dan een vermelding van de voornaamste buitenlandse
bibliotheken met verzamelingen op dit gebied is toegevoegd. Eenzelfde opzet vertoont
het stuk over incunabelcollecties van Hans Sallander (Uppsala) met dien verstande,
dat particuliere collecties hier niet worden genoemd. In de literatuuropgave staat de
catalogus van het Museum Meermanno-Westreenianum ten onrechte op naam van
pater Bonaventura Kruitwagen alleen: één van de twee delen is door mej. dr. R.
Pennink bewerkt.
Hoofdstukken over verzamelingen van kaarten en afbeeldingen, van muziek, van
orientalia, over bibliotheek en onderzoekers, over industriebibliotheken, over de
organisatie en methoden van openbare bibliotheken, over documentatie en over
bibliografie (dit laatste met een selectieve lijst van bibliografieën) besluiten deze
afdeling. De zaken- en personenregisters op de drie delen zijn voor een
niet-Scandinaviër niet zo gemakkelijk te gebruiken, omdat men daarbij het
Scandinavische alfabet toepast: men zal er niet zo dadelijk op bedacht zijn woorden
als Börsenverein, Caesarea, Haag en Haarlem aan het eind van de B, C en H te zoeken,
zomin als Aarau aan het eind van het alfabet.
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De uitvoering van deze drie delen is bijzonder goed. Op het half glanzende papier
komen de illustraties, die talrijk zijn en goed gekozen (Josef Stummvoll heeft in Libri
11, p. 91 al op de hardnekkigheid gewezen, waarmede de fantasie-afbeelding van de
vroegere Hofbibliothek in Wenen zich handhaaft), waarbij een extra-vermelding der
plattegronden zowel van antieke als moderne bibliotheken op zijn plaats is. Daarmede
heeft de uitgever, die het bij mij verkorven had door de verspreiding van een
prospectus in de Engelse taal, waaruit ieder zou opmaken, dat dit boek in het Engels
ging verschijnen, weer veel goed gemaakt! Hij en alle medewerkers zijn geluk te
wensen met dit boek!
L.B.

Transactions of the Cambridge Bibliographical Society Vol.. III, part I,
1959.
In dit nummer geeft M.R. James in zijn History of Lambeth Palace Library de
geschiedenis en beschrijving van de zeven groepen waarin deze collectie verdeeld
wordt.
Sir Geoffrey Keynes heeft uit een aantal bronnen een catalogus samengesteld van
de bibliotheek van de dichter William Cowper waaruit wel blijkt dat deze schandelijk
overdreef toen hij, vijf jaar voor zijn dood, schreef dat boeken voor hem waren ‘an
article with which I am heinously unprovided’, want bij zijn dood liet hij enkele
honderden delen na.
Nigel Glendinning's artikel: Spanish books in England: 1800-1850 behandelt de
periode waarin de interesse voor Spaanse boeken, mede door de komst van vele
vluchtelingen, in hoge mate toenam. Deze belangstelling zowel van letterkundige
als van bibliofiele zijde, bereikte haar hoogtepunt omstreeks 1820.
Het belangrijkste en meest interessante artikel in deze aflevering is van de hand
van de Nieuw-Zeelandse bibliograaf D.F. McKenzie: ‘Press-figures: a case-history
of 1701-1703’. Voor de eerste maal wordt hier een diepgaande studie gemaakt van
het bibliografisch belang van ‘press-figures’. Hij behandelt het driedelige Lexicon
van Suidas, gedrukt door de Cambridge University Press in 1705.
M. UDINK

Gutenberg-Jahrbuch 1961. Herausgegeben von A. Ruppel. Verlag der
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4o. 352 blz. en vele afb. in de tekst. Prijs geb.: DM. 45.-.
Mijn bespreking begint bij het verheugende slot, de mededeling op pagina 351, dat
nu heus in 1962 het beloofde register op de reeks Jahrbücher zal verschijnen bij
gelegenheid van het ‘2000-Jahrfeier’ der stad Mainz. Al is het logisch verband tussen
beide gebeurtenissen niet treffend, het bericht zelf stemt tot vreugde.
Gelijk gewoonlijk ziet de verslaggeefster zich weer voor de ondankbare taak
gesteld uit 52 opstellen een keuze te doen en vele andere, hoe verdienstelijk op
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werkte studie van Lotte en Wytze G. Hellinga, The edition of Augustinus Confessiones
by Richard Pafraet (1483) met 2 afbeeldingen gaat uit van een verzamelband in
Gloucester Cathedral Library, waarin een Keulse editie van Augustinus, De doctrina
christiana en genoemde Deventer druk der Confessiones (CA. 195, GW. 2896) samen
voorkomen. Over de Nederlandse vroege Augustinus-uitgave worden in breed
buitenlands verband belangrijke beschouwingen gegeven. Terwijl deze Nederlanders
zich van de Engelse taal hebben bediend, schreef Zuiderbroeder Luc Indestege een
Duits opstel over Das Bild Karls V. auf flämischen Einbänden des XVI. Jahrhunderts.
Bij 6 afbeeldingen worden verschillende typen van die herhaaldelijk voorkomende
banden beschreven. Met de onjuiste veronderstelling, af en toe nog in catalogi
opduikend, dat dergelijke banden uit de bibliotheek van Karel V afkomstig zouden
zijn, wordt hier weer eens grondig afgerekend (p. 313, noot 25). Heinz Vogel schrijft
over Der niederländische Bibeldruck in Emden 1556-1568 en vermeldt niet minder
dan 23 dezer bijbels, te Emden gedrukt, de wijkplaats van menig Nederlander, die
om den gelove vervolgd werd. Van H.D.L. Vervliet zijn de Rectifications et additions
à la bibliographie d'Aimé Tavernier, etc. Elfriede Leskien behandelt Zwei spätgotische
Einbände niederländischer Herkunft, die zich in de Landesbibliothek te Hannover
bevinden. De een toegeschreven aan Maastricht of omgeving, de ander aan de
Zuidelijke Nederlanden. Acht stempels ervan zijn gereproduceerd.
Van de bijdragen zonder Nederlandse associaties noem ik die van Lamberto Donati,
Del ‘Fasciculus medicinae’ (Venezia: 26 Luglio 1491-5 Febbraio 1493) bij vier
afbeeldingen. Een aardige iconografische studie. Speciale aandacht wordt gewijd
aan een voorwerp met hengsel, meestal van een gevlochten materiaal, te aanschouwen
op enkele houtsneden van de Fasciculus. Het doel ervan is wel eens verkeerd
verklaard. Maar het wordt hier gedefinieerd als het omhulsel, waarin men een pot
de chambre met urine, die basis van veel medische onderzoekingen, transporteerde.
Ik kan er nog aan toevoegen, dat een soortgelijk voorwerp, gedragen door een knaap,
mede voorkomt op een der houtsneden in de Nederlandse editie van de Fasciculus
medicinae, 26 Mei 1512 te Antwerpen bij Claes de Grave verschenen (NK. 1223 en
daaruit afgebeeld in Nijhoff's Art typographique, De Grave pl. IV. 10). Van de
Lutherkenner Hans Volz is er een uitnemend opstel Aus der Wittenberger Druckpraxis
der Lutherbibel (1522/46). Uiteengezet worden de technische overgang van
manuscript tot druk, de bijzonderheid, of een dan wel meer persen aan het werk
hebben deelgenomen, de eventuële medewerking van Luther zelf aan het drukken,
enz. De korte bijdrage van Victor Scholderer, Red ink and Rolewinck brengt ons in
de wereld der Keulse incunabelen en in 't bijzonder van Arnold ter Hoernen's drukken.
Dennis E. Rhodes schrijft over Some rare Milanese editions of Virgil, waarbij men
het alleen betreurt, dat geen reproducties van de onbekende typen en initialen der
zeldzame editie van 1508 (met het onjuiste jaartal 1580!) zijn gegeven. Als gewoonlijk
is het weer een genoegen de voortreffelijke, goed gecomponeerde bijdrage van Marie
Chèvre te lezen. Dit keer gaat het over Imitation et originalité. Quelques illustrations
de Térence du XVème au XVIème siècle. Uit het oeuvre van Terentius zijn de vroege
Andria-uitgaven en hun illustraties ter vergelijking gekozen. Daarbij wordt de erepalm
toegekend aan de editie van Grüninger in Straatsburg van 1496.
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Jean Vial schrijft over Illustration d'une légende populaire au XVIème siècle. Dat is
La vie des trois Maries, een Frans gedicht uit de 14e eeuw, waarvan pas in 1511 de
eerste gedrukte uitgave is verschenen. Curt F. Bühler behandelt A new Guillaume
Alexis incunable, een editie van Les faintises du monde, c. 1495 bij Caillaut te Parijs
uitgegeven. De druk komt niet in de GW. voor; een blijkbaar uniek exemplaar is
onlangs door de Pierpont Morgan library verworven. Carlo de Frede's opstel gaat
over Biblioteche e cultura di medicifilosofi Napoletani del' 400. Bekend geworden
uit testamenten en processtukken bieden deze documenten uiterst belangrijke gegevens
over vroeg boekenbezit. Van het viertal behandelde is de bibliotheek van de Napelse
medicus Antonio Solimene de omvangrijkste; zijn testament van Nov. 1486 bevatte
een lijst van 71 titels.
Spaanse geregelde contribuante Luisa Cuesta Gutiérrez schrijft dit keer over El
enigma de la imprenta del humanista Elio Antonio de Nebrija y sus sucesores. Een
boeiend opstel, waarin niet alleen het leven van deze humanist wordt verhaald, maar
tevens welk een belangrijk aandeel hijzelf heeft gehad bij het drukken van vele zijner
werken te Salamanca. In de GW. - zie bij voorbeeld de nos. 2217, 2219-2220, etc. vindt men deze op naam van een anoniem drukker vermeld. Van Frederick R. Goff
More calligraphic initials found in Basel incunabula, bij negen mooie afbeeldingen
een welkome aanvulling van zijn artikel in het Jahrbuch van 1956.
Mooi zijn ook de illustraties bij het goede opstel van Robert Ranc, La présentation
des manuscrits à Philippe le Bon. Van de bijdragen over banden trof mij, behalve
de reeds vermelde, nog in 't bijzonder die van Ernst Kyriss over Vorgotische verzierte
Einbände der Landesbibliothek Karlsruhe met reproducties van deze Karolingische
en Romaanse banden en van hun stempels.
Zo hoop ik een flauwe indruk te hebben gegeven van veel goeds, dat het Jahrbuch
1961 bevat, met mijn verontschuldigingen aan hen, wier bijdragen, noodgedwongen,
onbesproken zijn gebleven.
's-Gravenhage, November 1961.
M.E.K.

Renate Lennartz. Abstrakte Kunst. Eine Einführung. Besprechendes
Auswahlverzeichnis für Leser. Köln, Greven Verlag, 1960. XIII; 19 p.
Dit geschrift, een Veröffentlichung des Bibliothekar-Lehrinstituts des Landes
Nordrhein-Westfalen bevat een catalogus van twintig boeken in het duits over
abstracte beeldende kunst, die kunnen worden aanbevolen aan de lezers van een
Volksbücherei in een grote stad. De schrijfster geeft eerst een uiteenzetting, hoe zij
te werk is gegaan bij de keuze van de boeken en bij de indeling van haar catalogus.
Daarna volgt de beschrijving van de boeken, voorzien van een toelichting van elk
werk in eenvoudige of vakkundige taal naar gelang van de inhoud van het boek. De
indeling van de catalogus is met zorg ontworpen en het is volgens schrijfster
aanbevelenswaardig bij de lectuur de volgorde van de boeken in de catalogus in acht
te nemen. Hierin is namelijk een systeem uitgewerkt van inleidende werken en
plaatwerken
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naar kunsthistorische werken en theoretische werken over de problemen van de
abstracte kunst. Voor intelligente lezers zullen dergelijke kleine catalogi ongetwijfeld
zeer nuttig kunnen zijn.
's Gravenhage
E. DE LA FONTAINE VERWEY

Verzameling Kostbare Werken. Ontstaan en Ontwikkeling van een
Afdeling van de Koninklijke Bibliotheek. Brussel, Albert I-Bibliotheek,
1961. 4o. XIV + 250 blz. + platen I-XXX en vele afbeeldingen in de tekst.
- Prijs ingen., na de tentoonstelling: fr. 250.Zelden zal een mooier huldiging aan een scheidend ambtenaar zijn geboden dan dr.
F. Schauwers op de Brusselse bibliotheek ten deel is gevallen. Wie als ik talloze
malen profijt heeft mogen trekken van zijn grote kennis en allerbeminnelijkste
hulpvaardigheid, stemt dit feestelijk slotaccoord tot voldoening.
Men heeft dan op de Kon. Bibliotheek te zijner eer een tentoonstelling ingericht,
die ‘tracht het levenswerk van een conservator op te roepen’, gelijk Hoofdconservator,
de heer Herman Liebaers, in zijn warm en voortreffelijk Woord vooraf het uitdrukt.
Zo is er een keur van honderd selecte boeken bijeengebracht, alle behorende tot de
Afdeling Kostbare Werken. Dit is op de Brusselse bibliotheek een vrij recente
afdeling, feitelijk een oorlogskind. Ze stamt uit de tweede wereldoorlog, toen het
allerkostbaarste bezit der bibliotheek, uitgezocht door de heer Schauwers, naar de
kelders van de Nationale Bank is overgebracht. In 1944 veilig teruggekeerd, zijn
deze boeken niet weer als tevoren verspreid, maar in een speciale afdeling blijvend
verenigd. Sinds dien nog vermeerderd met veel moois en zeldzaams, bevat de afdeling
nu een 35.000 gedrukte werken.
Terwijl de expositie van het honderdtal van beperkte duur zal zijn (tot 11 Febr.
1962), is de catalogus ervan een werk van blijvende waarde. Gelijk de tweetaligheid
van België het eist, bestaat er naast de Nederlandse ook een Franse uitgave. Niet
minder dan acht-en-twintig collega's en boekenkenners hebben hun bijdragen
geschonken, bestaande uit hoogst deskundige en merendeels uitvoerige toelichtingen
bij elk der geëxposeerde boeken.
De indeling is chronologisch, lopend van een Lactantius, Romeinse druk van
Sweynheim en Pannartz (1468), tot de Visages van Pierre Reverdy, met lithographieën
van Henri Matisse, van 1946.
Al bladerend in de fraaie catalogus, lezend en lerend, en ook weer geboeid door
een reproductie, word ik even herinnerd aan de vreugde, die een Alpenwei in de
Junimaand biedt, met zijn uitbundige, altijd verrassende bloemenweelde.
Bij de vroege drukken zijn er verscheidene, die ikzelf in handen heb gehad. Dikwijls
unica en, dank zij de aanwijzingen van de heer Schauwers, thans in onze
Nederlandsche Bibliographie opgenomen. En wat een keur van andere zeldzaamheden
verder. Een Venetiaanse druk (1503) met een mis van onze Nederlandse Obrecht;
van Petrus Apianus, Astronomicum caesareum (Ingolstadt 1540), hier genoemd ‘het
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houtsnede, over de ge-
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neeskracht van petroleum, ook gereproduceerd en vermoedelijk omtrent 1550 te
Antwerpen gedrukt. Een verzamelband, bestaande uit 83 bladen, in handschrift en
in druk, die betrekking hebben op het Landjuweel van 1561 in Antwerpen. Het Album
amicorum van een Brusselse jonge dame uit de jaren 1573-78 vult de blanke bladen
van Claude Paradin, Les devises héroïques (Anvers 1567). Een werk van Orlando
de Lasso met fraaie muziekdruk, van 1587, te München verschenen. Dan een ex. in
elf banden van de grote Blaeu atlas (1662-65). Uit de 18e eeuw zijn er tal van die
verfijnde geïllustreerde werken over vogels, vlinders, bloemen, fossielen. De 4e druk
(1745) van Voltaire's Bataille de Fontenoye met eigenhandige correcties van de
auteur. Een Baskerville druk van Terentius (1772). Het ex. van Redouté's Choix des
plus belles fleurs (1827), dat eens aan Louis-Philippe heeft toebehoord. Ook menig
fraaie band wordt er vertoond. En feitelijk zijn het alle honderd zeldzaam belangrijke
boeken.
Heeft het zin bij zoveel moois en voortreffelijks een enkele critische opmerking
te maken? Uit overnauwkeurigheid dan de vraag, waarom er bij no. 14, de Elckerlyck
(Delft, Snellaert, circa 1496) wel twee latere drukken, NK. 754 en 755, zijn vermeld
en niet is gezegd, dat deze Delftse druk zelf beschreven wordt CA. 302a = 301a
(Suppl. 2-3) en GW. 9275? Is verder het Brusselse ex. van de Fasciculus myrre,
Antwerpen 1540, genoemd op p. 109, wel het ‘enig bekend ex.? Zo het identiek is
met NK. 3021, de ed. van Peetersen van Middelburch, zijn er ook te Gent en te
Antwerpen exx. van te vinden.
Het verheugde mij hier een Donatus-fragment aan te treffen (no. 9), dat noch bij
Campbell, noch in mijn Contributions tot een nieuwe Campbell genoemd wordt. Het
is een druk van Math. van der Goes, Antwerpen, omtrent 1482-83 te dateren. Eerst
in 1949 verworven, is het natuurlijk ook aan Polain onbekend gebleven. De verwijzing
naar CA. 2e Suppl. 261a, een geheel ander werk van dezelfde drukker, heeft weinig
zin.
Maar reeds te veel aanmerkingen op een werk, dat mij uitsluitend vreugde heeft
verschaft. Diverse registers aan het slot maken het gebruik gemakkelijk. Het is een
waardig geschenk voor een hoogst bekwaam ambtenaar, wiens scheiden te betreuren
valt. Doch wiens activiteit stellig nog niet zal zijn afgesloten.
's-Gravenhage, Jan. 1962.
M.E.K.

I. Alberto Serra-Zanetti, L'Arte della stampa in Bologna nel primo
ventennio del Cinquecento. Con prefazione di Lamberto Donati. Bologna,
a spese del Comune, 1959. Esclusività di vendita Leo S. Olschki, Firenze.
8o. XVI en 478 blz. - Prijs ingen.: Lire 5.000.II. Marina Bersano Begey, Le cinquecentine Piemontesi. Torino. Tipografia
Torinese editrice, 1961. Esclusività di vendita Leo S. Olschki, Firenze. 4o.
549 blz. met vele afbeeldingen. - Prijs gebonden: Lire 25.000.-
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Deze twee bibliographieën zijn kostbare aanwinsten voor de kennis der Italiaanse
drukken uit de 16e eeuw. De eerste, gewijd aan Bologna, behandelt slechts het korte
tijdperk van 1500-1520. De tweede over de Turijn-
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se drukken omvat de gehele 16e eeuw en kondigt bovendien de publicatie aan van
soortgelijke werken over andere Piemontese steden.
I. Aldus is de inhoud van het eerste werk. Na een goede en beknopte voorrede van
Lamberto Donati en een zakelijke Avvertenza over de samenstelling volgen uitvoerige
lijsten van abbreviaties en van de vele geciteerde werken. Daarna een wel zeer
breedsprakige Introduzione van niet minder dan 139 blz., waarin wat maar denkbaar
is wordt verhaald over het studiecentrum Bologna, zijn drukkers en hun uitgaven,
de illustraties, enz. Zo komt men eindelijk tot de kern van het werk, de wat summiere
beschrijving der 545 + 10 Bolognese uitgaven. Hierbij zal men moeten wennen aan
de enigszins ongewone wijze van beschrijven: eerst de tekst van de titel en daarachter,
cursief, tussen haakjes (c. 1r.), 't geen ‘carta 1 recto’ betekent. Dan meestal reeds
dadelijk de tekst van de colophon en opnieuw een soortgelijke assignatie er tussen
haakjes op volgend, bv. (c. 33v., l. 14), d.i. ‘carta 33 verso, linea 14’. Het was dunkt
me gelukkiger en duidelijker geweest in plaats van deze eigen methode de meer
universele te volgen en de denominatie der bladen aan hun tekst te laten voorafgaan.
Na de 555 beschrijvingen komt nog een waardevolle chronologische index der edities,
een index naar de drukkers en een alfabetische index van namen, materie en
onderwerpen, benevens een lijst van correcties en aanvullingen. Het is jammer, dat
koptitels ontbreken.
Natuurlijk zijn er bij de beschreven drukken in verband met de beroemde faculteit
der Universiteit heel wat werken over juridische onderwerpen. Vergeleken met
hetgeen in hetzelfde tijdperk in de Nederlanden gedrukt werd, treft het hoe weinig
klassieken er te Bologna verschenen zijn. Slechts een enkele Horatius, geen Ovidius,
geen Terentius, geen Vergilius. Griekse werken ontbreken totaal; slechts een enkele
vertaling in het Latijn (zie daarover uitvoeriger in de voorrede, p. 31). Van belang
voor Zuid-Nederland is no. 341, de Oratio pro confirmatione electionis Erardi de
Marcha in episcopum leodiensem van 1516, door Eustachius Nivarius uitgesproken.
Bij de noot van no. 96, waar drie brieven van Paulus Bombasius aan Erasmus worden
genoemd onder verwijzing naar de Londense ed. van Erasmus' ‘Opere’ van 1562 (=
diens Epistolarum libri XXXI, Londen, 1642?), had beter verwezen kunnen worden
naar het Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, het standaardwerk der Allens
(1906-'47). In uitzicht wordt een vervolgdeel gesteld met reproducties, hier wegens
te hoge kosten nog niet toegevoegd (p. XV). Het zal een welkome aanvulling op het
werk kunnen worden.
Een enkele correctie. Bij no. 43, een Baptista Mantuanus geschrift, wordt een
uitgave van 1515 aan Richardus Pafraet toegeschreven. Deze was toen echter al
overleden; het is een ed. van zijn zoon Albertus (Nijh.-Kron. 212). In de noot van
no. 45, Baptista Mantuanus, De fortuna, wordt een ed. Deventer, de Borne, 1510
genoemd. Lees: s.a. (c. 1510), terwijl een volgende van 1515 bij dezelfde drukker
er nog aan toegevoegd kan worden (zie Nijh.-Kron. 2339-2340). Verkeerd gespelde
namen zijn hinderlijk. De Amerikaanse bibliograaf heet niet Margareth Bingham
Stilvell (p. 471), maar Margaret Bingham Stillwell.
Men kan er Schrijver geen verwijt van maken, dat hij Dr. R. Pennink's Catalogus
der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540, aanwezig in de Kon. Biblio-
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theek 's-Gravenhage (1955) niet heeft geraadpleegd. Toch blijkt het jammer te zijn.
Want onder no. 457 wordt daar een Bolognese druk vermeld, die bij hem ontbreekt:
Callimachus, Hymni a Jacobo Crucio... latinitate donati (Bologna, B. Hectoris Faelli,
c. 1515?). 4o, waarover ook GW. VI, kol. 63-64 bijzonderheden geeft. En Pennink
no. 262, Ph. Beroaldus, Commentarii conditi in Asinum aureum, etc. Bononiae, B.
Hectoris Faelli, 1500. 2o, ook beschreven GW. 2305 i.v. Apuleius, ontbreekt eveneens.
Bovendien zijn er in de Haagse Kon. Bibliotheek 7 der beschreven drukken aanwezig,
nl. de nos. 22, 42, 80, 111, 320, 419 en 512, bij Pennink vermeld onder de nos. 52
(2 exx.), 1489, 268, 459, 1876, 1809 en 576.
Ten slotte kan ik, ondanks mijn volle erkenning van veel goeds in het werk, niet
nalaten lichte ergernis te uiten over de critiek op een der baanbrekers van het moderne
typenonderzoek, Proctor (p. 107). Alsof bv. zijn systeem zou vallen door het feit,
dat de maat van 20 regels wegens interlinie niet altijd constant is. En alsof Frank
Isaac, hier hemelhoog verheven, niet geheel Proctor's bescheiden leerling is geweest.
Ook over Haebler wordt daar zonder de nodige waardering en met weinig inzicht
geschreven.
II. En nu het werk over de Turijnse drukken van 1501-1599. Als typografisch
product is het een ware lust voor het oog. Papier, druk, indeling, alles even
voortreffelijk. Dan de talrijke reproducties, een uitgelezen collectie statige titelbladen,
mooie houtsneden en initialen, drukkersmerken, randen met bekoorlijke dartelende
putti. Er zijn geen kosten voor gespaard en terecht wordt grote dankbaarheid betuigd
aan maecenas, Conte Andrea Bocca.
Ook hier zijn de beschrijvingen der 642 drukken wel zeer beknopt en bepalen zich
in de regel tot die van het titelblad. Een enkele keer slechts is de colophon
weergegeven. In de collatie worden zelfs de katernen en hun indeling niet vermeld.
Terwijl de bibliographie der Bolognese drukken veel verwijzingen naar oudere
litteratuur geeft, zijn deze hier schaars. Gewoonlijk wordt er maar een enkel exemplaar
van de beschreven druk genoemd. Wat betekent hier verder een asterisk? Het wordt,
als ik goed gezocht heb, nergens verklaard. Ik vermoed, dat het, vóór een titel
geplaatst, wil zeggen, dat de uitgave wel op de geciteerde plaats genoemd wordt,
doch een exemplaar niet is gevonden (zie bv. bij de nos. 348, 349, 366, etc.). Als
echter het teken bij no. 547 niet alleen vóór de titel, maar ook na de vindplaats ‘Torino
Nazionale’ staat, dan twijfel ik toch weer aan de eigen verklaring. En evenzo bij no.
548, waar het vóór de titel staat, terwijl verwezen wordt naar de vermelding van
‘Short Title Catalogue’ (hier de wat misleidende afkorting voor de catalogus van
Italiaanse drukken, aanwezig in het British Museum, van 1958), p. 631, en dus een
ex. wel bekend zal zijn.
Een inhoudsopgave ontbreekt en ook hier mist men koptitels node. De naamloze
inleiding is gelukkig minder breedsprakig dan in het vorige boek en bevat gewenste
en zakelijke mededelingen. O.a. op p. 8 een systematische indeling der drukken.
Daarbij blijken de juridische werken aan de spits te staan. Nadere bijzonderheden
over de drukkers vindt men aan het slot, telkens voorafgaand aan de lijst hunner
uitgaven. De zeer nuttige Indice cronologico is samengesteld door Giuseppe Dondi,
evenals de volgende Indice dei nomi. Als ik de mededeling op p. 459 goed interpreteer,
is ook de Index der drukkers van hem.
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Meer dan eens blijkt Turijn misbruikt te zijn als een schijnadres voor verboden
boeken. De lijst van een twaalftal, waaronder negen in het Frans, is te vinden op p.
535. Hierbij o.a. een Nouveau Testament in de vertaling van Jacq. Lefèvre d'Étaples
(s.a. no. 106), de Summaire et briefue declaration, etc. van Guill. Farel, 1525, in
werkelijkheid een druk van S. Dubois te Alençon (no. 252) en L'Ombre et tombeau
de treshaute et trespuissante Dame Marguarite de France van 17 Oct. 1574, par
Baptiste d'Almeida, Thurin (no. 385). Dit is klaarblijkelijk een druk van de Veuve
Berton in La Rochelle. Belang voor de Nederlanden heeft een Turijnse druk, in 1569
bij Giov. Criegher verschenen (no. 606), Alfonso Ulloa, Commentari... della guerra,
che il... Duca d'Alva... ha fatto contra Guglielmo di Nansau (sic)... & contra il Conte
Ludovico suo fratello, & altri ribelli di sua Maesta Catolica in Fiandra. L'anno 1568.
Was het verder niet gewenst geweest bij de twee werken van Albertus Magnus,
de nos. 10-12 en 13, vertalingen van zijn Liber aggregationis sive secretorum de
virtutibus herbarum, etc. en zijn Secreta mulierum et virorum, te vermelden, dat geen
van beide authentiek is? De GW. had daar uitsluitsel over kunnen geven. Van een
der drukken, no. 524, een werk van Sedulius, bezit onze Kon. Bibliotheek ook een
exemplaar (zie bovengenoemde catalogus van Dr. Pennink, no. 2060).
Met bijzondere belangstelling heb ik hier op p. 193 en 433 de titelrand
teruggevonden, door Nijhoff in zijn Art typographique gereproduceerd onder
Imprimeurs inconnus IV. 12. Daar gelijk die voorkomt op Hutten's Dialogi, met het
gefingeerde adres ‘Lovanij per Petrum Achestan impensis Erachel Volphgrant’, van
Oct. 1521. Oorspronkelijk is deze druk, op voorgang van Van Iseghem, doch reeds
met een vraagteken, in onze Ned. Bibliographie onder no. 3221 aan Theod. Martinus
in Leuven toegeschreven. Echter werd in deel III.II op p. XXVII een verbeterde
verklaring van dit schijnadres gegeven. Volgens Dr. J. Benzing (zie zijn Ulrich von
Hutten und seine Drucker van 1956, no. 124) zou het een druk zijn van Giovanni da
Castelliono te Milaan, bij wie dezelfde rand voorkomt. Nu deze echter eveneens
blijkt te zijn gebruikt in twee uitgaven van Franc. da Sylva, impensis Andreae Calvi
in Turijn van Sept. 1521 (zie de nos. 266 en 618) is de mogelijkheid niet uitgesloten
dat onze quasi-Leuvense druk van Turijnse oorsprong is. Ik ben niet in de gelegenheid
de Milanese drukken, waarnaar Dr. Benzing zijn diagnose heeft gemaakt, te
onderzoeken. Maar wel heeft het mij getroffen, dat de rand, door pseudo-Petrus
Achestan gebruikt, te oordelen naar de reproducties, blijkbaar van hetzelfde blok is
als in beide Turijnse drukken. Een mankementje in de rand, in alle voorkomend,
wijst dat aan. Ook de typen op het titelblad zijn in de drie gelijk.
Om thans mijn hoofdindruk van het werk over de Turijnse drukken samen te vatten,
het is dat dit, wat de beschrijvingen aangaat, minder biedt dan men van een
bibliographie mag eisen. Maar zijn grote waarde ontleent het aan de prachtige
illustraties, die kostelijk vergelijkingsmateriaal vormen.
's-Gravenhage, Jan. 1962.
M.E.K.
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