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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Het Boek, jaargang 1963-1964]
Bij het afscheid van Prof Dr. L. Brummel als bibliothecaris der
Koninklijke Bibliotheek
De redactie van ‘Het Boek’ acht het een aangename plicht op deze plaats haar
erkentelijkheid uit te spreken jegens haar mede-redacteur Prof. Dr. L. Brummel, die
op 4 september 1962 ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek op zo treffende en hartelijke wijze gehuldigd is, wegens het
vele en verdienstelijke werk door hem verricht ten bate van het vaderlandse boeken bibliotheekwezen.
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M.E. Kronenberg
o
Luther-uitgaven a . 1531 in het bezit van kanunnik mr. Jan Dircsz.
van der Haer te Gorkum
Reeds twee keer heb ik iets geschreven over het boekenbezit van de Gorkumse
1
kanunnik, in de volksmond zo typerend ‘Jan met de boecken’ genoemd . Daarheen
2
en mede naar het opstel van J.L. van der Gouw, De librye van den Hove van Holland
verwijs ik voor nadere bijzonderheden omtrent deze geestelijke, die in September
1531 zijn bibliotheek overdroeg aan het Hof van Holland, in ruil voor een prebende
en een woning in Den Haag. De inventaris van de collectie, 3849 titels bevattend,
werd door hem in Maart 1534 bij het Hof ingeleverd. Het is een gelukkige
3
omstandigheid, dat dit document bewaard is gebleven . Het geeft een beeld van de
omvangrijke bibliotheek, die een kanunnik ruim vier eeuwen geleden heeft weten
op te bouwen.
Een vorige keer heb ik de werken van Erasmus uit de inventaris gelicht, thans is
de beurt aan die van Luther. Misschien zal men er zich enigszins over verbazen,
dat een geestelijk heer zoveel ‘verboden’ boeken bezat. Maar reeds vroeger heb ik
opgemerkt, dat hetgeen de overheid tot ongeoorloofde lectuur voor Jan en alleman
decreteerde, vermoedelijk door de hoge geestelijkheid wel mocht worden gelezen.
Ook in de bibliotheek van kardinaal Girolamo Aleandro kwam menig geschrift van
4
Luther en andere ketters voor . Om Luther's leer met goede argumenten te kunnen
bestrijden moest een ontwikkeld kanunnik die toch zelf bestudeerd hebben. Echter
is er in dit speciale

1

2
3
4

Nederlandse drukken in de catalogus der Librye van het Hof van Holland (1533/34) in dit
tijdschrift XXXI.22-40 en 121 en Erasmus-uitgaven ao. 1531 in het bezit van Kanunnik Mr.
Jan Dircsz. van der Haer te Gorkum in Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan
Dr. F.K.H. Kossmann, enz. ('s-Grav. 1958), 99-117.
Zie dit tijdschrift XXIX. 117-130.
Alg. Rijksarchief, Inventarissen, Derde Afd. no. 10.
Zie over diens bibliotheek L. Dorez in Revue des bibliothèques II (Paris 1892), 49 ss.
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geval een andere en bedenkelijker zijde van de kwestie. Zolang de werken van
Luther daar te Gorkum in Jan van der Haer's huis rustig stonden, boden ze weinig
gevaren. Doch hoe verschillend werd de toestand van het ogenblik af, dat ze deel
gingen uitmaken van een bibliotheek in Den Haag en ter beschikking van velen
kwamen. Zou onze kanunnik dat niet overwogen hebben? Immers, indien hij
gehandeld had volgens de voorschriften ten opzichte van verboden boeken, zou
het nodig zijn geweest al dit gevaarlijke goedje vóór de overdracht uit de collectie
te verwijderen. Nu wordt er in de inventaris alleen af en toe enige afkeurende critiek
bij de titel van een ketters boek gegeven. Zo leest men na De captiuitate babilonica
ecclesie preludium mar luth: ‘scatet illa captiuitas vere inuertionem omnium
fundamentorum totius christianissimi’ (lijst no. 6). Dit zal wel moeten betekenen, dat
het werk wemelt van verdraaiingen aller fundamenten van de gehele christelijke
leer. Aan no. 21, de Enarrationes mar. luth. in epistolas D. petri duas et iude vnam,
is toegevoegd: ‘in quibus multa digessit vere impia’. Na de titel van no. 40, Ad librum
ambrosij catherini defensoris siluestri pieratis (sic) mar. luth. responsio cum exposita
visione danielis octauo de antichristo, staat: ‘scatet fedis erroribus’. Bij no. 47, De
votis monasticis mar. luth. iuditium, wordt gezegd: ‘vere improbum impium et
confutatum a multis’. Na no. 5, Assertio omnium articulorum M. lutheri per bullam
leonis pape nouissime damnatorum, volgt als critiek: ‘in omnibus istis ostendit se
pertinacem et illis assertionibus et alijs suis respondetur per anglie regem per
roffensem per Ioannem fabri’. Inderdaad bezat Van der Haer zelf enige werken,
waarin koning Hendrik VIII, bisschop Johannes Fisher Roffensis en Johannes Fabri
1
dit en andere geschriften van Luther bestreden hebben .
Wat kunnen dergelijke toevoegingen in de Inventaris ondertussen voor nut hebben
gehad? Zouden zo'n vijftal opmerkingen, verspreid tussen de 3849 titels, niet verloren
zijn geraakt als de naald in de hooiberg? Effect heeft zijn critiek dan ook blijkbaar
niet gehad. Want toen in 1547 op hoog bevel een hele collectie boeken van het Hof
2
van Holland naar censor Tapper te Leuven werd gezonden , kwamen op de
3
begeleidende lijst de vier eerste van de hiergenoemde werken nog voor . Een
duidelijk bewijs, dat het Hof ze rustig had aanvaard. Heeft Jan van der Haer zijn
critiek misschien alleen bij enkele titels gevoegd om het eigen geweten te sussen?
En moet men uit dit alles soms afleiden, dat hij minder vijandig tegenover de nieuwe
leer stond dan uit hoofde van zijn geestelijke waardigheid te verwachten viel? Zelfs
mogelijk de verspreiding ervan niet zo heel bedenkelijk vond?

1
2
3

Vgl. de nos. 104, 99-101 en 98.
Zie daarover o.a. mijn opstel in dit tijdschrift XXXI. 29 v.
Op die lijst genoemd fol. 9a, 8a, 9a en 10a.
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Een jeugdige bevlieging kan men zijn belangstelling in Luther's geschriften moeilijk
noemen. Want sinds hij in de correspondentie aangaande de overdracht in 1531
1
‘een oudt man’ werd genoemd , moet hij bij de opkomst van het Lutheranisme toch
reeds van middelbare leeftijd zijn geweest. En nog in 1531 heeft hij zich een
Luther-druk aangeschaft (no. 64). Een andere kan hij op zijn vroegst in 1529 gekocht
hebben (no. 61).
Heeft onze kanunnik dus niet geschroomd tal van werken van Luther, in 't geheel
71 stuks, in zijn bibliotheek op te nemen, tot zijn verontschuldiging dient vermeld te
worden, dat hij ook heel wat andere, tegen Luther gericht, bezat. Deze heb ik
eveneens uit de Inventaris gelicht en hier vermeld (de nos. 72-125). Ten slotte leek
het wenselijk tevens de pro-Hervorming geschriften op te nemen (de nos. 126-142).
Eerst op die wijze krijgt men een zuiver beeld van Jan van der Haer's lectuur ten
opzichte van de nieuwe stroming.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat de bovengenoemde lijst van boeken, in
1547 aan inquisiteur Tapper gezonden, mede op het Algemeen Rijksarchief bewaard
2
wordt . Meer dan eens zijn daar de titels nauwkeuriger beschreven dan in de
Inventaris. Herhaaldelijk was het mogelijk hierdoor vast te stellen, welke editie de
kanunnik bezeten heeft. Zou men bv. uit de Inventaris menen, dat hij eenvoudigweg
Leo X's Bulla contra errores Lutheri et sequacium had, uit de toevoeging in de lijst
3
voor Tapper ‘cum vlrici de hutten equitis prefatione adiectis scolijs, etc.’ (zie bij no.
138) blijkt, dat het niet ging om de oorspronkelijke uitgave van de bul, maar om een
pro-Luther editie, met de toegevoegde critiek op 's pausen uitspraak. Ben ik al te
argwanend, wanneer ik de veronderstelling op werp, of Van der Haer soms die titel
in zijn Inventaris opzettelijk zo geredigeerd heeft om de indruk te wekken, dat het
een onschadelijk boek was? Een soortgelijk voorbeeld biedt de onvolledige titel van
het werk van Prierias, in de lijst voor Tapper eerst als een verboden uitgave te
4
herkennen door de toevoeging ‘habet lutheri prefationem’ (ons no. 142).
Vrij merkwaardig is, dat no. 117, een geschrift tegen Luther gericht, door onjuist
begrip van de titel, later bij de boeken ter zuivering naar Leuven is gestuurd, onder
de werken van Luther (ald. fol. 10a). Zouden de heren censoren de vergissing
hebben ontdekt en is het boek toen weer netjes naar Den Haag teruggezonden?
Weinig valt toe te voegen aan de volgende lijsten, waarvan de indeling voor
zichzelf spreekt. Wat de titels betreft, het zijn geen letter-

1
2
3
4

Vgl. het opstel van J.L. van der Gouw in dit tijdschrift XXIX. 119.
Gebonden achter de Inventaris van Jan van der Haer's bibliotheek.
Ald. fol. 7a.
Zie ald. fol. 14b.
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lijke afschriften van die in de Inventaris, maar de correctere, meer gangbare titels.
Te dikwijls zou ik anders raadseltjes hebben opgegeven, die ik soms zelf met enige
moeite heb moeten oplossen. De verwijzingen naar het oorspronkelijke handschrift
bieden een ieder, die het naadje van de kous wil weten, de gelegenheid daar de
gebruikte redactie na te gaan.
Ik heb getracht bij elke titel eventuële uitgaven te vermelden. Slechts twee keer
is me dat niet gelukt (bij de nos. 3 en 37). Van de laatste, de Propositiones cuiusdam
insignis theologi, etc., ben ik zelfs niet zeker, of die wel op zijn plaats is in de lijst
van Luther's werken en soms eer thuis behoort in die zijner voor- of tegenstanders.
Ten slotte vertrouw ik, dat deze bijdrage er weer eens de aandacht op zal vestigen,
hoe gecompliceerd de meningen in bewogen tijden naast en tussen en tegenover
elkaar staan. Natuurlijk is er altijd een felwitte en een pikzwarte schare geweest.
Maar ook een zacht genuanceerde middenlaag heeft zelden ontbroken. Zou Jan
van der Haer tot de laatste hebben behoord?

Gebruikte afkortingen
Borchling-Claussen - C. Borchling und B. Claussen, Niederdeutsche
Bibliographie. Bd. I-III.I. Neumünster 1931-1957.
Hurter-H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae. T. II. Oeniponte
1906.
NK. - Wouter Nijhoff en M.E. Kronenberg, Nederlandsche Bibliographie van
1500 tot 1540. Dl. I-III.III. 's-Grav. 1923-1961.
Panzer-G.W. Panzer, Annales typographici ab anno MDI ad annum MDXXXVI
continuati. T. VI-XI. Norimb. 1798-1803.
Pennink-R. Pennink, Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540
aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage. 's-Grav. 1955.
Proctor II - R. Proctor, An Index to the early printed books in the British Museum.
P. II. MDI-MDXX. Sect. I. Lond. 1903.
Spahn - M. Spahn, Johannes Cochläus. Ein Lebensbild aus der Zeit der
Kirchenspaltung. Berl. 1898.
W. - Luther, Werke. Bd. I -. Weimar 1883 -.
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I. Werken van Luther

a. Latijn
De abroganda missa. Zie no. 42.
1. Acta Wormatie in comitiis imperialibus (74a).
In de lijst, aan Tapper gezonden, is op fol. 8b toegevoegd: ‘anno 1521’. Zie
verder W. 7. 818-819. De titel stemt het meest overeen met die ald. vermeld
onder F, Hagenau, Anshelm, 1521 en onder G, s.n.l. 1521.
2. Adversus execrabilem antichristi bullam (3a).
Eerste uitgave Wittenberg, Lotter, 1520; zie W. 6.596. Ald. ontbreekt de
Antwerpse uitgave van Hillen van Hoochstraten, 1520, NK. 3449.
3. Apologia qua fidei suę atque doctrinę circa christi coenam quantum ipse tum
alij ecclesiaste Argentoratenses profitentur et ibidem alia varia, etc. (4b).
Geen uitgaven mij bekend. Volgens de lijst, aan Tapper gezonden (fol.
7b), toen samengebonden met Bugenhagen's Confessio (‘iungitur
pomerani confessioni’). Dit werk van Bugenhagen is in de Inventaris op
fol. 59b vermeld.
4. De servo arbitrio ad Erasmum (101b).
Eerste uitgave Wittenberg, Lufft, Dec. 1525; zie W. 18.597 ss.
5. Assertio omnium articulorum... per bullam Leonis X novissimam damnatorum
(10a-b).
Toegevoegd is aan de titel: ‘in omnibus istis ostendit se pertinacem et
illis assertionibus et alijs suis respondetur per anglie regem per roffensem
per Iohannem fabri’. Zie voor enige uitgaven W. 7. 92; de eerste
Wittenberg, Lotter, 1520.
6. De captivitate Babylonica ecclesie preludium (26b).
Aan de titel is toegevoegd: ‘scatet illa captiuitas vere inuertionem (sic) omnium
fundamentorum totius christianissimi’. - Eerste uitgave Wittenberg, Lotter,
(1520). Zie voor twee Ned. edities NK. 3450-3451 en vgl. W. 6.489 s.
7. Catechismus lectu dignissimus latinus factus per Vinc. Obsopeum, ad huc alii
gemini catechismi Ioannis Brentii eodem interprete (74a).
Vermoedelijk de uitgave Hagenau, Secer, 1529; W. 30.I.508.
8. Parvus cathecismus pro pueris (202a).
Naar de titel te oordelen vermoedelijk de uitgave Wittenberg, Grünenberg,
1529; zie W. 30.I.672.
9. De christo Iesu puero nato ex nono Iesaię capite vaticinium cum annotationibus
(27a).
In de lijst, aan Tapper gezonden, is op fol. 9b toegevoegd: habet prefixam
epistolam ioannis loniceri’. Dus klaarblijkelijk de uitgave Straatsburg,
Hervagius, 1527, in W. 19.128 s. als enige Latijnse editie, vertaald door
Lonicerus, vermeld.
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10. Commentarius in Ionam prophetam, latine per Vincentium Obsopeium et cum
nova praefatione (21a).
Klaarblijkelijk de uitgave Hagenau, Secer, 1526; W. 19.174.
11. In epistolam D. Pauli apost. ad Galatas commentarius (42a).
In de lijst, aan Tapper gezonden, is op fol. 10a nog toegevoegd: ‘habet othonis
germani confixam epistolam’. Klaarblijkelijk dus de ‘erste Bearbeitung’ met
‘Vorwort’ van Otho Germanus; zie W. 2.438-439, A-F. De eerste uitgave, daar
vermeld, is Leipzig, Lotter, (1519).
12. Super magnificat commentarii, latine per Ioann. Lonicerum (71b).
Eerste uitgave Straatsburg, Hervagius, 1525; W. 7.541.
13. Conclusiones sedecim de fide et ceremoniis, De fide et operibus (declaratio).
Conclusiones quinquaginta pro timoratis conscientiis consolandis (20a).
Blijkbaar de uitgave Wittenberg, s.a., vermeld W. 1.629, B. De eerste,
minder volledige, is van 1518.
14. Conclusiones, Varie, pro divine gratie commendatione contra scolasticos in
Wittenberga disputate, Insignium theologorum Mart. Lutheri, D. Andr.
Carolostadii, Phil. Melanchthonis (57b).
Panzer IX. 77.86, bij drukken Wittenberg. Blijkbaar de eerste uitgave,
W.1.222, A, vermoedelijk van 1520 of de soortgelijke, vermeld W.9.768.
De editie van 1530, W.1.222, B, heeft als titel Proposiciones a Mart.
Luthero subinde disputatae. W.1.221 s. noemt het werk Disputatio contra
scholasticam theologiam. Vgl. de aant. bij no. 38.
15. Lutheriana confutatio rationis Latomiane pro incendiariis Lovaniensis scholę
sophistis reddite (95b).
Eerste uitgave Wittenberg, Lotter, (1521); zie W. 8.41 s.
16. Contra Henricum regem Anglie (22b).
Eerste uitgave Wittenberg, Grünenberg, 1522; W.10.II.179. Ald. onder C
ook een Deventer uitgave vermeld van Theod. de Borne. Dit bleek echter
een druk te zijn van Wessel Zuseler te Deventer, van Maart 1523; zie NK.
4445.
17. In Genesim declamationes (49b).
Klaarblijkelijk de uitgave Hagenau, Secer, Aug. 1527, de enige Latijnse
vermeld in W.24.XVIII.
18. Deuteronomios Mose cum annotationibus (31b).
De eerste uitgave is verschenen, Wittenberg, Lufft, 1525; zie W.14.490
ss. - Ter herkenning van het ex. zou kunnen dienen de noot in de
Inventaris: ‘primus quaternio perperam positus est in calce libelli’.

Disputatio contra scholasticam theologiam. Zie no. 14.
19. Enarrationes epistolarum et evangeliorum quas postillas vocant (37a).
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De eerste uitgave is van Wittenberg, Grünenberg, 7 Maart 1521; zie
W.7.459 ss.
20. Enarrationum in epistolas et evangelia... quae in missa festis diebus recitari
solent tomi I-VI (85a, 102a, 111a, 92a, 102a).
Uitgaven Straatsburg, Hervagius van 1 Febr. 1525, Maart 1525, Maart
1526, Juli 1526, April 1527 en Aug. 1527; zie W.10.1.2. XXXVII s.
21. Enarrationes in epistolas D. Petri duas et Iude unam (38b).
De eerste uitgave in de Lat. vertaling van Mart. Butzer is van Straatsburg,
Hervagius, Juli 1524; zie W.12.251 s. - Toegevoegd is aan de titel: ‘in quibus
multa digessit vere impia’.
22. Ad serenissimum principem Carolum quintum... hyspaniarum regem... epistola
(100b).
De titel kan worden aangevuld met: ‘et eiusdem Lutheri oblatio sive
protestatio. Wittenberge DMXX’; zie W.6.479, waar vermoed wordt, dat
het een druk is van Froschauer te Augsburg. Bij Panzer IX.77.93 op
Wittenberg, s.n. 1520.
23. Epistola ad D. Henricum Anglie regem, eiusdem serenissimi regis ad eandem
Mart. Lutheri epistolam responsio, admonitio Ioann. Cochlei in utramque,
responsio Lutheri contra regis epistolam cum Ioann. Cochlei annotationibus,
discussio responsionis Lutheri (151b).
In W.23.24 twee Keulse uitgaven, beide van Quentell, van April 1527 en
van Mei 1527. Spahn 46 vermeldt de eerste, Panzer VI. 400.474 de
tweede.
24. Epistola ad Leonem X, Tr. de libertate christiana (36b).
De eerste uitgave is van Wittenberg, Grünenberg, 1520. Zie voor uitgaven in
de Nederlanden verschenen NK. 1415-1416, 3453 en 4256 en vgl. W.7.39 s.
25. Explanatio dominicae orationis in latinum versa (42a).
De eerste uitgave is van Leipzig, Lotter, 1520. Zie verder voor twee Antwerpse
uitgaven NK. 3454 en 4257 en vgl. W.2.79 s.
26. Epistolarum farrago cum psalmorum aliquot interpretatione in quibus multa
saluberrima praecepta ceu symbola indicantur. Latine per Vinc. Obsopeum
(71b).
Vermoedelijk de uitgave Hagenau, Secer, 1525; W.12.77; Pennink 1442.

Insignium theologorum... conclusiones. Zie no. 14.
27. De instituendis ecclesie ministris ad senatum Pragensem Bohemie, Formula
misse (59a).
Eerste uitgave Wittenberg, Cranach en Döring, (1523); zie W.12.163 s. De titel
stemt echter meer overeen met de tweede, s.n.l.a., ald. onder B vermeld;
Pennink 1416.
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Iudicium de votis monasticis. Zie no. 47.
28. Adversus falso nominatum ordinem episcoporum libellus et adv. Bennonem
episc. nuper apud Misnios in divorum numerum referendum (4a).
Blijkens de titelredactie vermoedelijk de tweede uitgave, Bazel, Wolff, s.a. Zie
W.10.II.100. De eerste is van 1523.
29. Libellus Christum Iesum verum iudeum et semen esse Abrahe, latine per Iustum
Ionam (66a).
Zie W.11.309 voor twee soortgelijke uitgaven, s.n.l.a. en Wittenberg, Lufft,
1524.

De libertate christiana. Zie no. 24.
30. Mandatum traditum Dom. Gregorio Chalesio (sic, is Chaselio) quemadmodum
respondere deberet sacrimentariis qui ipsum Wittenbergam miserant (74a).
o

In de lijst, aan Tapper gezonden, is op fol. 8b vóór traditum toegevoegd: ‘a
domini 1525’. Bij Panzer IX.89.204 een uitgave Wittenberg, Rhau (Grünenberg),
1529.

Oblatio sive protestatio. Zie bij no. 22.
31. Operatio in psalmum xxi deus deus meus (81a).
Te oordelen naar de titelredactie blijkbaar de uitgave Wittenberg, Grünenberg,
Oct. 1523; W.2.15,E.
32. Operationes in duas psalmorum decades (71a).
De toevoeging aan de titel in de lijst voor Tapper (op fol. 10a): ‘inuenies hoc
tomo de impiorum nominibus de vanitatum doctoribus de spe et passionibus,
etc.’. maakt het waarschijnlijk, dat dit de uitgave Bazel, Petri, 1521 is; zie
W.5.14,C.
33. De bonis operibus liber (17a).
Eerste uitgave Leipzig, Lotter, 1521. Zie W.6.199, waar verder niet vermeld
wordt de uitgave Zwolle, (Corver, c. 1521), NK. 1417. Over de vertaling zie de
aant. ald.
34. Operum partes I-II (88b en 106a).
De redactie van de uitvoerige titel in de inventaris, waaraan bij pars II nog is
toegevoegd: ‘et alia multiiuga que non commode hic omnia explicari possunt’
stemt overeen met die van de uitgave (Bazel, Cratander), 1520. Een ex.
's-Gravenhage, KB.; Pennink 1396.
35. Passio manu scripta (83b).
Soms hetzelfde hs. als Passio domini manuscripta cum opostillis (sic) (84b)?
Vgl. voor gissingen naar het werk dit tijdschrift 31.29, noot 1.
36. De sublimiore mundi potestate, latine per Ioann. Lonicerum (266b).
Eerste uitgave Straatsburg, Hervagius, 1525; W. 11.232.
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Pro veritate inquirenda et timoratis conscientiis consolandis. Zie no. 39.
37. Propositiones cuiusdam insignis theologi additio Lutheri in priorem eiusque
appellationem iuditia (of: inditia?) de Luthero (83b).
Geen uitgaven mij bekend. Soms een werk van een partijgenoot of een
tegenstander met een toevoeging van Luther?
38. Propositiones subinde disputate (90a).
Te oordelen naar de titel vermoedelijk de uitgave Wittenberg, Klug, 1531; zie
W.30.II.416. Blijkbaar hetzelfde werk als no. 14; zie ald. en vgl. W.1.222, C.
39. Propositiones (Lutheri, Melanchthonis, Carolostadii, etc.) Wittembergae viva
voce recitate... sunt autem de missa, etc. (71b).
De titel van de eerste uitgave van 1518 luidt: Pro veritate inquirenda et timoratis
conscientiis consolandis. De onze stemt overeen met die van de derde, Bazel,
1522. Zie de nog veel uitvoeriger titel daarvan W.1.629 s. en vgl. ook W.7.233,
B.
40. Ad librum Ambrosii Catherini defensoris Silvestri Prieratis Responsio cum
exposita visione Danielis octavo, De antichristo (68b).
Toegevoegd is: ‘scatet fedis erroribus’. De eerste uitgave is Wittenberg, Lotter,
April (1521); zie W.7.701 s.
41. De constituendis scholis liber et pueris instituendis latinitate donatus (138b).
Waarschijnlijk de uitgave Hagenau, Secer, s.a. (1524?); W.15.20.
42. (Sententia) de abroganda missa (6a).
Eerste uitgave Wittenberg, Lotter, Jan. 1522; zie W.8.410.
43. Sermo de praeparatione ad moriendum e vernaculo in latinum versus (100b).
Eerste uitgave Leipzig, Lotter, 1520; zie W.2.683. Vgl. ook de Antwerpse uitgave
van Hillen van Hoochstraten, c. 1520; NK. 3456.
44. Sermo elegantissimus super sacramento corporis et sanguinis Christi et alia
quedam, etc. (71b).
De eerste uitgave is Hagenau, Secer, 1527; zie W. 19.469.
45. Sermones aliquot sane quam pii vernacula lingua prescripti latinitate donati
quorum elencum videas prima ipsa pagella (102a).
De eerste uitgave is Straatsburg, Hervagius, Maart 1526; zie W. 10..III. XX.
46. Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis (110a).
Eerste uitgave Wittenberg, Grünenberg, 1520; zie W.6.101. Ald. niet vermeld
de uitgave (Zwolle, Corver, 1520), NK. 1418.

Vaticinium de christo Iesu puero. Zie no. 9.
47. De votis monasticis iudicium (117a).
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Toegevoegd is aan de titel: ‘vere improbum impium et confutatum a multis’.
Eerste uitgave Wittenberg, Lotter, (1521); W.8.570.

b-d. Nederlands, Nederduits en Hoogduits
b. Nederlands
48. Bedeboxken wt die h. schrifttuer ghetrocken (38b).
Zie NK. 3457, een uitgave s.n.l.a. (Wittenberg, Lufft, c. 1525?) en vgl. dit
tijdschrift 31.33(12). Zie ook W.10.II.361, l.
49. Expositie, Costelycke, vp dat magnificat te weeten o. vrouwen Marie ere zeer
profitelick (38b).
Zie NK. 01330 en dit tijdschrift 31.34(15). Vermoedelijk de vertaling van Das
Magnificat vorteutschet und auszgelegt van 1521. In W.7.540 s. geen
Nederlandse uitgave.
50. Expositie, Nuttige, des evangelijs van den tien malaetschen (38b).
Zie NK. 3461 (Hamburg, Corver), 20 Juni 1523 en dit tijdschrift 31.33 v. (14).
Geen Nederlandse uitgave in W.8.337 s.
51. Expositie, Schoen, vpt credo in deum (109a).
Zie NK. 3462, de uitgave s.n.l.a. (Antwerpen, Van Berghen, 1522?) en dit
tijdschrift 31.35 v. (25). Deze editie niet in W.7.195 ss.
52. Van menschen leeren te schouwen andtwoert vp sommige woerden welck der
mensche leere schint tonfangen (117b).
Zie NK. 01332 en dit tijdschrift 31.36 (29). Niet in W.10.II.63 ss.
53. Sermoen vandt cruys ende lyden ende hoe men hem aldaer in houden sal
(108b).
Zie NK. 01333 en dit tijdschrift 31.35 (23). Niet in W.10.III.CLXIV s.
54. Sermoen vanden hoochwaerdighen sacrament des h. warachtigen lichaems
o.h. Ihesu Cristi, enz. (36b).
Titel volgens lijst Tapper fol. 9b. In de Inventaris staat: ‘... vanden Eerweerdigen
sacrament’... Zie NK. 4261 (Leiden, Seversz., c. 1521) en dit tijdschrift 31.31
v. (5). Niet in W.2.738 ss.
55. Sermoen, Schoen costelick,... hoe dat wy dat lyden Christi salichliken moeghen
overdencke (sic) (38b).
Zie NK. 3467 (Wittenberg, Lufft, c. 1525?) en dit tijdschrift 31.33 (13). Niet in
W.2.131 ss.
56. Sermoen, Troestelick, van dat h. dopsel, vanden sacrament des dopsels (118a).
Zie NK. 01334 en dit tijdschrift 31.36 v. (31). Niet in W.2.724 ss.
57. Uuytliginge, Christelycke schoen, vp die propheet Habacuck (37b).
Zie NK. 01336 en dit tijdschrift 31.32 (9). W.19.179 en 339.
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58. Verclaringe wyt wat oersaecken Mart. Luther des paeus ende zynen (of zynre?)
medehulpers boecken verbrandt heeft (36b).
Zie NK. 01337 en dit tijdschrift 31.32 (6). Niet in W.7.154 ss.
59. Verclaringe, Noetelick, van eeynigen wangonneren ende zyne vianden (36b).
Zie NK. 01338 en dit tijdschrift 31.32 (7). Niet in W.2.67 ss.
60. Wederroep vant vagevier (119a).
In de Inventaris staat: ‘... wegevuier’. Zie NK. 0857 en dit tijdschrift 31.37 (33).
Niet in W.30.II.362 ss.

c. Nederduits
61. Brieven, Van heymmelicke vnd gestolen, sampt einen psalm ausgelegt wider
hertzog George (221b).
In de lijst, aan Tapper gezonden, nog op fol. 9b na George: ‘zu zackschen’. Eerste uitgave Wittenberg, Lufft, 1529 en zie verder W.30.II.20 ss. Naar de
vorm van de titel te oordelen mogelijk de Nederduitse druk Wittenberg, Klug,
1529, ald. onder F; Borchling-Claussen 988.
62. Ghewalt, Van die wereltlike, vnde macht vnde hoe verre men ghehoersaemheit
sculdich is (270a).
Nederduits; zie Borchling-Claussen 740 (Hamburg, Corver, 1523).
In W.11.232, L Nederlands genoemd.

d. Hoogduits
63. Das siebenzehendt capittel ioannis von dem gebete christi ausgelegt (108b).
Eerste uitgave Wittenberg, Weiss, 1530; W.28.39 s.
64. Auf das vormeint kayserlick edict ausgangen im 1531 iairen glosa (133a).
Eerste uitgave Wittenberg, Schirlentz, 1531; W.30.III.326 ss.
65. Een heer predigt wider den turcken (43a).
Eerste uitgave Wittenberg, Schirlentz. 1529; W.30.II.151 ss.
66. Vom kriege wyder die torcken (119a).
Eerste uitgave Wittenberg, Weiss, 16 April 1529; W.30.II.97.
67. Der hundert vnd elffte psalm ausgelegt (55a).
Eerste uitgave Wittenberg, Weiss, 1530; W.31.I.387 ss.
68. Der hundert vnnd achtzehende psalm mit kurtzer auszlegung (55b).
Naar de titelredactie te oordelen blijkbaar de eerste druk, Neurenberg,
Gutknecht, 1530. Zie verder W.31.I.35 ss.
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69. Der zway vnd zwayntzigist psalm davidis von dem lyden christi, deus meus
deus meus (30b).
De titelredactie stemt het meest overeen met die van de uitgave s.n.l. van
Maart 1525; zie W.5.16, n.
70. Troestinge an die christen zu halle vber er georgen yhres predigers tod (214b).
In de lijst, aan Tapper gezonden, is na tod nog toegevoegd op fol. 9b:
‘wittenberg’. - De eerste uitgave is Wittenberg, Lufft, 1527; W.23.394 s.
71. Warnunge an seinen lieben deutschen (222a).
De eerste uitgave is Wittenberg, Lufft, 1531; W.30.III.264 ss.

II. Geschriften die in verband tot Luther staan

a. Contra
72. Adrianus Florentius (Adrianus VI), Epistola ad facultatem theologiae
Lovaniensem et eiusdem facultatis doctrinalis condemnatio super doctrina
Mart. Lutheri (39b).
Zie een uitgave Leuven, Martinus, Febr. 1520, NK. 7. Vgl. ook no. 129, de
uitgave met de Responsio van Luther.
73. Alveld, Augustinus, Libellus quo conatur ostendere divino iure romanorum
pontificem esse ecclesie caput. Responsio adv. eundem pro M. Luthero per
dom. Ioannem Veltkerck (5a-b).
Blijkbaar twee samengebonden werken, het eerste contra, het tweede
pro Luther. Zie voor 1 een uitgave Leipzig, Lotter, 1520, Panzer VII.
213.746 en een andere, waarvan de titel meer met deze overeenstemt,
z.p.n.j. (= Keulen, na 7 April 1520), bij Proctor II.10608. Zie voor 2, de
Responsio op het werk van Alveld door Joh. Veltkirch (Dolschius), een
ed. Wittenberg, Lotter, 1520, Panzer IX.76.76 en Proctor II. 11888. Vgl.
no. 133.
74. Apobolymaeus, Johannes (Findeling), Lutheri antilutherana opera congesta
assertionis lutheriane in quibus ipse Luther sibi ipsi contradicit per modum
dialogi iam excusi (67a).
Klaarblijkelijk de uitgave s.l. van 1528; zie NK. 049 en de aantt. ald. en vgl. ook
nog Hurter II.1255.

Arnoldi. Zie Bartholomeus de Usingen (no. 75).
75. Bartholomeus de Usingen (Arnoldi), Sermo de matrimonio sacerdotum et
epistola Andraee Cricii et edictum regis Polonie (Sigismundi) in Mart. Lutherum
(102a).
Vermoedelijk de eerste uitgave s.n.l.a. (c. 1520), vermeld Deutscher
Gesamtkatalog XII (Berl. 1938), 164. In de volgende ed. Erfurt,

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

14

76.

77.

78.

79.

80.

(Knapp), 1523, vermeld Panzer VII.119.4, komt klaarblijkelijk de brief van Cricius
niet voor.
Beckmannus, Otto, Precatio dominica contra impios et seditiosos lutheranorum
errores (84b).
Zie een ed. Keulen, Quentell, Juni-Juli 1525 bij Panzer VI.392.412 en vgl.
Hurter II.1238 s.
Beda, Natalis, Apologia adv. clandestinos lutheranos (15a).
Wegens de titel hier opgenomen; echter meer speciaal gericht tegen Erasmus
en Faber. Zie erover o.a. Hurter II.1300 en Opus epist. Erasmi VI.66 en VIII.70.
Een Parijse ed. van 1 Febr. 1529 bij Renouard, Badius Ascensius II.155 s.
Bernardus de Lutzenburgo, Compendiolum de laudibus aquae benedictae
eiusque primaria institutione contra lutheranos et valdenses (26a).
Bij Panzer VI.394.421 een uitgave Keulen, Quentell, 1525. Hurter II.1251 s.
noemt er een s.l. et a.
Bewijs, Een redelijck, der dolingen toeghescreven ses prochianen der
Luterscher secten, enz. (41a).
Zie NK. 321, de uitgave Antwerpen, Vorsterman, 1527-1528.
Bijns, Anna, Liber continens cantica... refutans varios Lutheri errores, latine ab
Eligio Euchario... et etiam rithmata vulgaria quibus titulis edidit in nostra materna
lingua ibidem patent (60b).
Zie NK. 424, de uitgave Antwerpen, Vorsterman, 1529, hier blijkbaar
samengebonden met de Ned. uitgave, Antwerpen, Liesvelt, 9 Aug. 1528, NK.
423.

Cajetanus. Zie Thomas de Vio (no. 122).
81. Campester, Lambertus, Heptacolon in summam scripturae sacrilegae M. Lutheri
in apologia eius contentam (25b).
Bij Panzer VIII.84.1382 een uitgave Parijs, Sim. de Colines, 1523. Vgl. ook
Hurter II.1248.
82. Catharinus, Ambrosius, O.P., Ad Carolum V apologia adv. impia Mart. Lutheri
dogmata, etc. (22a).
Uitgaven Florence, Haer. Ph. Juntae, 20 Dec. 1520 en s.l. (Wenen), 27 April
1521 worden vermeld Panzer VII.34.176 en IX.44.242.
83. Causa helvetica orthodoxae fidei, Disputatio Helvetiorum in Baden superiori...
habita contra Mart. Lutheri... perversa dogmata (19a).
Het verslag in de Latijnse versie, door Thom. Murner bezorgd, van de
Disputacie, gehouden te Baden (Zwits.) in Mei-Juni 1526, gedrukt Lucerne,
s.n. 25 Aug. 1528; zie Panzer VII.274.1. Vgl. verder o.a. Allen in Opus epist.
Erasmi VI, p. 337 s. en Hartmann in Die Amerbachkorrespondenz III, p. 191
en 254; ald. p. 191 een uitgave Lucerne, 18 Mei 1527.
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84. Clichtoveus, Judocus, Antilutherus (4a).
Bekende uitgaven Parijs, Sim. de Colines, 1524 en Keulen, Quentell, sexto
cal. Martias 1525. Zie Panzer VIII.87.1421 en VI.392.409; W.8.569 en Bibl.
Belgica C 444 en 445.
85. Clichtoveus, Judocus, Compendium veritatum ad fidem pertinentium contra
erroneas Lutheranorum assertationes, etc. (19a).
Een ed. Parijs, Sim. de Colines, 4 Sept. 1529; zie Panzer VIII.121. 1783 en
Bibl. Belgica C 451.
86. Clichtoveus, Judocus, Propugnaculum ecclesie adv. Lutheranos (83b).
Eerste uitgave Parijs, Sim. de Colines, 18 Mei 1526; zie Panzer VIII. 96. 1514
en Bibl. Belgica C 446. Een ex. 's-Gravenhage KB.; Pennink 558. Kort daarop
twee Keulse uitgaven van Quentell van Aug. 1526 en van Alopecius voor Hittorp
van 2 Sept. 1526; zie Panzer VI.398.460 en Bibl. Belgica C 447 en 448.
87. Cochlaeus, Johannes, Adversus cucullatum minotaurum Wittenbergensem de
sacramentorum gratia. Iterum criminationes Lutheri quibus ex ordine hic
respondetur (7b-8a).
Zie een uitgave (Keulen), Cervicornus, Juli 1523 bij Pennink 566. Vgl. verder
Spahn 5a-b, die deze uitgave ten onrechte houdt voor ‘Frankf.’?
88. Cochlaeus, Johannes, Articuli quingenti Mart. Lutheri ex sermonibus eius sex
et triginta quibus singulatim iam responsum est partim scripturis partim contrariis
ipsius Lutheri dictis (9a).
Spahn 34a-b noemt twee edities: Keulen, Sept. 1525 en s.l. 1526.
89. Cochlaeus, Johannes, De authoritate ecclesie et scripture ll. duo adv.
Lutheranos (8b).
Een editie Rome, 1524 bij Spahn 14a.
90. Cochlaeus, Johannes, Confutatio XCI articulorum e tribus Lutheri sermonibus
theutonicis excerptorum, etc. (25b).
Bij Spahn 26a-b twee edities, beide Keulen 1525.
91. Cochlaeus, Johannes, Ad Victricem semper germaniam consolatio contra
insolentissimos lutheranos (117a).
Bij Spahn 16 een uitgave Keulen, vóór 22 April 1524.
92. Cochlaeus, Johannes, Adversus latrocinantes et raptorias cohortes rusticorum
Mart. Lutheri responsio... CXXXII articuli excerpti ex impio libro Mart. Lutheri
contra ecclesiasticos responsio (127b).
Een uitgave Keulen, Quentell, Aug.-Sept. 1525 bij Panzer VI.393.415 en zie
ook Spahn 33.

Cochlaeus, Johannes. Zie ook bij Georgius (no. 102).
Couturier. Zie Sutor (no. 121).
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Cricius. Zie bij Bartholomeus de Usingen (no. 75).
93. Determinatio theologicae facultatis Parisiensis super doctrina lutheriana (31b).
De eerste der vele uitgaven is te Parijs in 1521 gedrukt door Badius Ascensius;
zie o.a. W.8.258 s. Ald. onder letter B ook de Antwerpse druk van Vorsterman,
1521, NK. 707.

Disputatio Helvetiorum. Zie Causa Helvetica (no. 83).
94. Eckius, Johannes, Enchiridion locorum communium adv. lutheranos (38a en
44a).
Klaarblijkelijk waren er twee exemplaren. Vele uitgaven zijn bekend; zie o.a.
in de Nederlanden vóór 1532 drie Antwerpen, Hillen van Hoochstraten van Mei
1527-Juli 1531, NK. 747-748 en 2827.
95. Erasmus, Desiderius, Hyperaspistes diatribae adv. servum arbitrium pars I
(54a) en liber II (43b en 148a).
Van het 2e deel dus twee exemplaren. Zie voor uitgaven van beide delen Bibl.
Erasmiana I.109 s. en vgl. voor uitgaven in de Nederlanden ook NK. 829, 2950
en 0431.
96. Eustachius de Zichenis, Errorum Mart. Lutheri brevis confutatio (39a).
Kan de uitgave (Antwerpen), Hillen van Hoochstraten, (c. 1521) zijn, NK. 885.
97. Eustachius de Zichenis, Sacramentorum brevis elucidatio simulque nonnulla
perversa Mart. Lutheri dogmata excludens, etc. (105a).
Kan de uitgave Antwerpen, Cock en Nicolaus, 29 Juli 1523 zijn, NK. 886.
98. Fabri, Johannes (Heigerlin), Causae rationabiles quare lutherianae hactenus
perfidie non adheserit (21a).
Bij Panzer VI.400.481 een uitgave Keulen, Quentell, 1527.

Findeling. Zie Apobolymaeus (no. 74).
99. Fisher Roffensis, Johannes, Concio quam Angliae habuit Londini eo die quo
Mart. Lutheri scripta publica apparatu in ignem coniecta sunt, latine per Rich.
Paceum (26a).
Een uitgave Cambridge, Siberch, 1521 bij Panzer VI.345.2 en vgl. Opus epist.
Erasmi IV.261, waar Allen deze druk op c. 1 Jan. 1522 plaatst.
100. Fisher Roffensis, Johannes, Defensio regie assertionis contra Babilonicam
captivitatem... ad maledicentissimum libellum Mart. Lutheri (33a).
Bij Pennink 897 een uitgave Keulen, Quentell, Juni 1525. Dezelfde, die Panzer
VI.392.413 op Juli 1525 plaatst?
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101. Fisher Roffensis, Johannes, Sacri sacerdotii defensio contra Lutherum (105b).
Kan zijn de uitgave Keulen, Quentell, Juni 1525, Pennink 898. Vgl. een
andere(?) uitgave zelfde pl. en dr. van 1525 bij Panzer VI.393.414.
102. Georgius, dux Saxonie, Responsio ad epistolam Mart. Lutheri, traducta per
Joh. Cochlaeum (207a).
Vermoedelijk Panzer VII.223.846, de Epistolae atque libelli aliquot continentes
controversiam... inter D. Georgium Saxoniae Ducem et Mart. Lutherum... recens
e Germanico in Latinum traducti, ed. Cochlaeo. Leipzig, Lotter, 1529. Vgl. ook
Spahn 60, aant. en Opus epist. Erasmi VIII, p. 468.
103. Hangestus, Hieronymus, De libero arbitrio in Lutherum (54a).
Hurter II.1275 noemt een ed. Parijs, 1523. Soms vergissing voor de uitgave
Parijs, Petit, 1528, door Panzer VIII.109.1653 vermeld?

Heigerlin. Zie Fabri (no. 98).
104. Henricus VIII, Assertio septem sacramentorum adv. Lutherum (5a).
Kan de uitgave Antwerpen, Hillen van Hoochstraten, 1 April 1522 zijn, NK.
1045.
105. Hoochstratus, Jacobus, Colloquia cum d. Augustino contra enormes Mart.
Lutheri errores P.I (105b) en P. II (60b).
Bij Panzer VI.387.371 een editie Keulen, s.n. 1522; Hurter II.1264 s. noemt
Keulse edities van 1521 en 1522.
106. Hoochstratus, Jacobus, Dialogus adv. pestiferum Mart. Lutheri tractatum qui
de christiana libertate inscribitur (12b).
Kan zijn de uitgave Antwerpen, Hillen van Hoochstraten, 1526, NK. 1112.
107. Hoochstratus, Jacobus, Epitome de fide et operibus adv. chimericam et
monstrosam Mart. Lutheri libertatem (41b).
Bij Panzer VI.393. 420, een editie Keulen, Quentell, 1525.
108. Hoochstratus, Jacobus, Aliquot veritates et disputationes contra Lutherum ad
Erardum de Marcha (36a).
Zie een uitgave s.l. van Juni 1526 in Opus epist. Erasmi VI, p. 454; Panzer
VI.399.469 noemt een Keulse uitgave van 1526.

Isolanis, Isidore de. Zie Revocatio (no. 117).
Koch. Zie Wimpina (no. 124).
109. Koellin Ulmensis, Conradus, Eversio lutheriani epithalamei (4lb).
Bij Panzer VI.402.497 o.a. een uitgave Keulen, s.n. 1527.
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110. Koellin Ulmensis, Conradus, Adversus caninas Mart. Lutheri nuptias
adversusque alia eiusdem vel gentilibus abominabilia paradoxa opus novum
(11b-12a).
Bij Panzer VIII.330.74 een uitgave Tübingen, s.n. 1530
111. Latomus, Jacobus, De primatu Romani pontificis adv. Lutherum, etc. (255a).
Zie een uitgave Antwerpen, Hillen van Hoochstraten, Mei 1526, NK. 1328.
112. Latomus, Jacobus, Articulorum doctrinae fr. Mart. Lutheri per theologos
Lovanienses damnatorum ratio (8b).
Kan de uitgave Antwerpen, Hillen van Hoochstraten, 8 Mei 1521 zijn, NK. 1329.

Leo X, Bulla. Zie no. 138.
113. Longolius, Christophorus, Orationes II pro sua defensione... una ad lutherianos,
etc. (136b).
Eerste uitgave Florence, Haeredes Phil. Juntae, Dec. 1524, Panzer VII.40.214.
Ook uitgegeven Parijs, Badius Ascensius, 13 Juni 1526 en 15 Juli 1530; zie
Renouard, Badius Ascensius III.21 s. en vgl. Pennink 1364.

Mazzolini (Silvester Prierias). Zie no. 142.
Murner, Thomas. Zie bij Causa helvetica (no. 83).
114. Netter Waldensis, Thomas, Sacramentalia, volumen doctrinalis antiquitatum
fidei ecclesie catholice contra wyckclevistas et eorum asseclas lutheranos
(108b).
Een uitgave in 3 delen Parijs, s.n. 1532 bij Panzer VIII.161.2194. Vgl. ook
Hurter II.818.

Paceus, Richardus. Zie bij Fisher (no. 99).
Prierias, Silvester (Mazzolini). Zie no. 142.
115. Radinus, Thomas, Ad illustres principes et populos Germanie in Mart.
Lutherum... oratio (111a).
In Opus epist. Erasmi IV, p. 409 s. een uitgave Rome, Mazochius, Aug. 1520.
Hurter II.1271 noemt drie uitgaven van 1520, Rome, Keulen, Leipzig.
116. Radinus, Thomas, In Phil. Melanchthonem lutheriane hereseos defensorem
oratio (112a).
Gericht tegen no. 131 van Didymus Faventinus (= Melanchthon). Een uitgave
Rome, Mazochius, 1 Mei 1522; zie Opus epist. Erasmi IV, p. 410. Vgl. ook
Hurter II.1271 s.
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117. Revocatio Mart. Lutheri ad sanctam sedem apostolicam (95b).
Anoniem verschenen 22 Nov. 1520 (= 1519). De auteur is door Fr. Lauchert
ontmaskerd als de Dominicaan Isidore de Isolanis, zie o.a. Allen in Opus epist.
Erasmi IV, p. 365 en de ald. geciteerde litteratuur. Ook vermeld W.6.486 v. Het
is een druk van Franc. Ricardus de Luere, Cremona.
118. Rixtel (Ricius), Paulus, Contra Mart. Lutherum epistola manu scripta (87a).
Bij Panzer verscheiden werken van Ricius, maar geen druk van deze Epistola
in hs. Over hem zie o.a. Opus epist. Erasmi II, p. 500.
119. Schatzger (Sasgerus), Gaspar, Unius articuli dissolubilitatem matrimonii
contingentis vera declaratio contra lutheranum dogma in eadem materia (118a).
Een uitgave Tübingen, Morhard, 1525 bij Panzer XI.508.62b.

Sigismund, rex Poloniae. Zie bij Bartholomeus de Usingen (no. 75).
120. Snoyus, Reynerius, Antilutherus dialogus super doctrina Lutherana (12a-b).
Zie een uitgave NK. 1906 (Gouda, c. 1540?). Indien Van der Haer, hetgeen
waarschijnlijk is, deze uitgave bezat, moet ze vroeger gedateerd worden dan
c. 1540; zie de Verbeteringen in NK. III.III, p. XV: ‘(c. 1530?)’.
121. Sutor, Petrus (Couturier), Apologia adv. damnatum Mart. Lutheri haeresim de
votis monasticis (12b).
Bij P. Féret, La faculté de théologie de Paris II (Paris 1901), 395 een uitgave
Parijs, 1531.
122. Thomas de Vio (Cajetanus), Liber... de divina institutione pontificatus romani
pontificis super totam ecclesiam... contra errores Mart. Lutheri (67b).
Er bestaan drie uitgaven: Rome, Silber, 22 Maart 1521; Keulen, Quentell, 4
Juni 1521 en Milaan, Io. de Castiliono, Aug. 1521. Onze titel stemt het meest
overeen met die van de Keulse. Zie erover Fr. Lauchert, Thomas de Vio
Caietanus in Corpus catholicorum 10 (Münster i.W.1925), p. XVIII-XXI.
123. Tuberinus, Johannes, capellanus Caroli V, Contra falsas Lutheri positiones
(26a).
Bij Panzer IX.139.316 een uitgave s.l.n. van 1524.

Usingen, Zie Bartholomeus de Usingen (no. 75).
124. Wimpina, Conradus de (Koch), Sectarum errorum hallucinationum et
schismatum... anacephaleosos una cum aliquantis pigardicarum, wiglefticarum
et lutheranarum haeresium confutationibus partes tres (108b).
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Panzer VII.57.23 noemt een editie Frankfurt a.d.O., s.n. 1528. Vgl. ook Hurter
II.1241.
125. Zwinglius, Udalricus, Amica exegesis eucharistiae negotii ad Mart. Lutherum
(5b).
Een uitgave Zürich, Froschauer, 1527 bij Panzer VIII.310.31 en zie vooral H.
Zwingli, Sämtliche Werke V (Leipz. 1934), 548-758. Deze uitgave ald. 560.

b. Pro
126. Acta Academie Lovaniensis contra Lutherum (6a).
Vermoedelijk door Erasmus geschreven. Zie een uitgave NK. 3 (= Bazel,
Cratander, c. 1520) en vooral NK. 2227 (Leiden, Seversz., c. 1521) en de aantt.
ald.

Adrianus Florentius (Adrianus VI). Zie Condemnatio (no. 129).
127. Briesmann, Johannes, Ad Casp. Schatzgeyri plicas responsio pro lutherano
libello de missis et votis monasticis cum Lutheri prefacione (21a).
Eerste uitgave Wittenberg, (Grünenberg), 1523; zie W.11.282 ss.
128. Commentarius in Apocalypsim ante centum annos editus cum epistola
praeliminari Lutheri (26b).
Vgl. erover W.26.121-124. Ald. een uitgave Wittenberg, (Schirlentz), 1528 en
de veronderstelling, dat John Purvey de auteur is. Een ex. bij Pennink 1895.
129. Condemnatio doctrinalis librorum Mart. Lutheri per quosdam magistros nostros
Lovanienses et Colonienses facta (20a).
Te oordelen naar de titelredactie en de vermelding in de lijst aan Tapper
(op fol. 8b) blijkbaar de Condemnatio met de aangehangen Responsio
Lutheriana ad eandem condemnationem. Eerste uitgave Wittenberg,
Lotter, 1520; zie W.6.172. Zie ook de Antwerpse uitgave van Claes de
Grave, 1520 met het schijnadres Wittenberg, Lotter; NK. 2231. Vgl. voor
een rechtzinnige uitgave no. 72.
130. Confutatio determinationum doctorum Parisiensium contra Mart. Lutherum ex
ecclesiasticis doctoribus desumta, adiecta est disputatio Groninge habita cum
duabus epistolis et indice (21a).
Te oordelen naar de titel blijkbaar de uitgave Bazel, (Petri), 1523; Panzer
VI.241.517. Uitgegeven Bibl. Reform. Neerl. VI ('s-Grav. 1910), 389-586.
Zie erover ook P.F. Wolfs, Das Groninger ‘Religionsgespräch’ (1523) und
seine Hintergründe (Nijm. 1959). Voor een vroegere druk van de Disputatio
zie NK. 2789 (Zwolle of Hamburg, S. Corver, na 12 Maart 1523).
131. Didymus Faventinus (= Phil. Melanchthon), Adversus Thomam Placentinum
pro Mart. Luthero oratio (30a).
o

o

Panzer IX.79.104 noemt een 4 en een 8 editie Wittenberg, 1521 en
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o

IX.101.336 een 4 editie Wittenberg, s.a. Vgl. no. 116 (Radinus). Zie ook bij
no. 138.
132. Dolschius Veltkirchensis, Johannes, Contra doctrinalem quorundam
magistrorum nostrorum damnationem Lovaniensis et Coloniensis studii defensio
pro Mart. Luthero (20a).
Zie een uitgave met het schijnadres Wittenberg, in werkelijkheid van Claes de
Grave, Antwerpen, (1520), bij Panzer IX.76.78 en NK. 2794.
133. Dolschius Veltkirchensis, Johannes, Responsio adv. Augustinum Alveldensem
pro Mart. Luthero (5b).
Samengebonden met het werk van Aug. Alveld; zie erover bij no. 73.

Erasmus, Desiderius. Zie Acta Academie Lovaniensis contra Lutherum en de aant.
ald. (no. 126).
134. Hessus, Simon (= Urbanus Regius?), Quare lutherana opuscula a Coloniensibus
et Lovaniensibus sint combusta (100a).
Vgl. NK. 1068, echter (zie correctie) geen Nederlandse, maar een Bazelse
druk van Cratander (c. 1521?). Zie voor verdere drukken O. Clemen, Das
Pseudonym Symon Hessus in Centralbl. f. Bibl. 17 (Leipz. 1900), 566 ss.
135. Huss, Johannes, Locorum aliquot Osee et Zacharie circa sexto et octavo de
abhorrenda sacerdotum et monachorum in ecclesia christi abominatione. Vita
item et antichristo regno commendatitia brevis Mart. Lutheri de vita doctrina et
martyre Joannis Huyss (61a).
Blijkbaar to. II der werken van Huss, genoemd Panzer IX.180.196, een
uitgave s.n.l.a., met een Epistola ad editorem van Luther van 17 Oct.
1524. Volgens de lijst van Tapper (fol. 5b) was to. III ermede
samengebonden.
136. Hutten, Ulrich de, In Hieronymum Aleandrum in cardinales, episcopos et
sacerdotes Lutherum Wormatie impugnantes invectiva (219b).
De titel stemt het meest overeen met de uitgave (Straatsburg, Schott, na
1 Mei 1521), als 2e vermeld door Boeking in Hutten, Opera I (Lips. 1859),
p. 73*, no. XXXVII. Zie ook J. Benzing, Ulrich von Hutten u. seine Drucker
in Beiträge zum Buch- u. Bibliothekswesen 6 (Wiesb. 1956), no. 174.
137. Jonas, Justus, Adversus Ioannem Fabrum Constantiensem vicarium scortationis
patronem pro coniugio sacerdotali defensio et Mart. Luther, Ad eundem Jonam
epistola (59a).
Eerste uitgave Wittenberg, Schirlentz, 1523. Onze titel met de
aangehangen brief van Luther stemt overeen met de 2e uitgave,
(Straatsburg, Flach), 1523. Vgl. W.12.83 s. en Pennink 1213.
138. Leo X, Bulla contra errores Lutheri et sequacium (15a).
De vollediger titel in de lijst aan Tapper (fol. 7a) met de toevoeging ‘...
cum vlrici de hutten equitis prefatione adiectis scolijs in bullam
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iunguntur dydimi faventini’ (= Phil. Melanchthonis) ‘orationi pro luthero’
(= no. 131) bewijst, dat het hier om een geschrift ten gunste van Luther
gaat. Zie een uitgave s.n.l.a. (1520) bij Panzer IX.124.166a en bij Böcking
in Hutten, Opera I (Lips. 1859), p. 61*, no. XXXII.1. Door Proctor II. 10290
toegeschreven aan Schott, Straatsburg. Evenzo door Benzing (zie titel
bij no. 136), no. 222.

Mazzolini. Zie Prierias (no. 142).
139. Melanchthon, Philippus, Adversus furiosum Parisiensium theologastrorum
decretum pro Luthero apologia (3a).
Kan de uitgave NK. 3513 zijn, (Antwerpen, De Grave, c. 1522).

Melanchthon, Philippus. Zie ook Didymus Faventinus en Leo X, de nos. 131 en 138.
140. Menius, Justus, Oeconomia christiana an die hoichgeboeren furstyn fraw Sibilla
hertzogyn zu sachsen, met voereden Mart. Lutheri (3b).
Zie verscheiden uitgaven W.30.11.52, de eerste gedrukt te Wittenberg, Lufft,
1529.
141. (Nesen, Guilielmus), Epistola de magistris nostris Lovaniensibus quot et quales
sint quibus debemus magistralem illam damnationem lutherianam cum vita S.
Nicolai s. Stulticiae exemplar (37a).
Kan zijn de uitgave NK. 1590 (Leuven? Bazel? c. 1520).
142. (Prierias, Silvester [Mazzolini]), Epitoma responsionis ad Mart. Lutherum (36b).
Dit werk komt in de lijst aan Tapper voor met de toevoeging: ‘habet lutheri
prefationem’ (fol. 14b). Dus niet de oorspronkelijke editie der Epitoma,
Perugia, 1519, genoemd bij Hurter II. 1345 s., maar de latere met Luther's
voorrede. De eerste uitgave daarvan Wittenberg, Lotter, 1520;
W.6.325-348.

Purvey, John. Zie bij Commentarius in Apocalypsim (no. 128).
Regius, Urbanus. Zie Simon Hessus (no. 134).
Veltkirch, Johannes. Zie Dolschius (nos. 132-133).
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Summary
A list is given of the books written by Luther and of those made by his opponents
and adherents which once were inserted in the important library of Canon Jan van
der Haer at Gorkum. In 1531 he transmitted his whole collection - consisting of 3849
volumes - to the Court of Holland, in exchange of a prebend and a house at The
Hague. The manuscript of the Inventary is still kept at the General Archives, The
Hague. The question is raised if the said Canon perhaps has had some sympathies
with the new religion.
's-Gravenhage, April 1962.
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M.E. Kronenberg
Het Latijnse formulier voor verlening van broederschap met
dominicanenkloosters van 1524
1

Het verheugt mij aan dit opstel te kunnen toevoegen, dat ook de overige exemplaren
van de Litterae confraternitatis, welgeteld 37 stuks, thans te Zutphen gevonden zijn.
Archivaris Mevrouw Doornink-Hoogenraad was zo vriendelijk mij mee te delen, dat
die zich bevinden in het Archief van de Ned. Herv. Kerk, nu in beheer overgedragen
aan het Gemeente Archief. Bovendien trof zij daarin aan fragmenten van een
Juvenalis en een Erasmus, beide van 1523 en mede door Zuseler gedrukt (dus NK.
1244 en 2936). Deze zijn precies op hetzelfde formaat afgesneden als de
broederschapsbrieven en hebben ongetwijfeld ook in boekbanden gezeten. Alles
vermoedelijk afval uit Zuseler's voorraad.
's-Gravenhage, Juli 1962.

1

Zie dit tijdschrift XXV. 128-133.
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Keetje Rozemond
Een aanwinst van de Leidse Universiteitsbibliotheek
Orthodoxa confessio catholicae et apostolicae ecclesiae orientalis
‘Want wat is 'er.... loflyker, voor alle levendige leden van 't Gemeene
beste, (die het zelve met hunne wysheit, dapperheit, en andere gaven
des gemoedts, begeeren 't onderstutten,) dan de kennis der Historien?
Door haar springt men eenige eeuwen te rugge, tot vergeldinge van de
1
kortheit en onervarentheit des menschelyken levens’ .
Dr. JOAN BLAEU

De eerste druk
Het was reeds lang bekend, dat de Griekse versie van de belijdenis van Petrus
Mogilas, metropoliet van Kiev († 1646), in de zeventiende eeuw in Nederland gedrukt
2
was . Panagiotis Nikousios, eerste tolk van de Turkse grootvizier, had voor de druk
zorg gedragen. In 1662 - zo blijkt uit de inleiding op het gedrukte boek van patriarch
3
Nektarios van Jeruzalem - had Panagiotis het plan de oplage op zijn kosten te laten
verspreiden onder de Grieks-orthodoxe gelovigen van Constantinopel. De gegevens,
die tot nu toe ter beschikking stonden, vermeldden echter, dat de boeken gedrukt
waren op kosten van de Staten-Generaal der Nederlanden.
In het eind van de negentiende eeuw deed Legrand een poging, de druk te dateren,
uitgaande van het feit, dat Justinus Colyer, resident namens de Staten-Generaal in
Constantinopel, de eerste oplage in 1668 bij zijn aankomst had meegebracht. Zo
4
kwam de Franse bibliograaf tot de conclusie, dat de belijdenis in 1667 gedrukt was .
Deze datering wordt op het ogenblik algemeen aanvaard. De ware toedracht kende
Legrand echter niet.
Het archief van de Levantse Handel, bewaard in het Algemeen Rijksarchief,
behelst de volgende gegevens.
Op dinsdag 6 april 1666 wordt een vergadering van directeuren van

1
2

3
4

P.C. Hoofts Vervolgh der Neederlandsche Historien, Amsterdam 1654, Joan Blaeu aan
den Leezer.
Emile Legrand, Bibliographie hellénique, ou description raisonnée des ouvrages publiés par
des grecs, XVIIe siècle, Tome II, Paris 1894, p. 203-208. Op de problematiek van de herkomst
van de belijdenis hoop ik binnenkort elders nader in te gaan.
E. Legrand, op. cit., p. 208-211.
E. Legrand, op. cit., p. 204.
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de Levantse Handel gehouden. De notulen vermelden onder andere: ‘Is gelesen
een missive van de Heer Joris Croock, gedesigneerden Resident van wegen desen
staet aen 't Hof tot Constantinopolis, gesc. in den Hage den 4 deses, meldende
desselfs wedervaren aldaer met de Heer professor Gool, nopende een Caert van
't gansche Osmannische Rijck en seeckere Globus met Turckse figuren en Letters,
r

mitsgaders het drucken van seker boeck van Sig . Panaiotti, eersten Tolck van den
t

Groten Visier, behelsende de Griecksche Confessie, allebij sijn ed. mede te nemen
t

met of onder de presenten, waer op sijnde gedelibereert, is goet gevonden sijn ed.
1
te rescriberen soo als in 't missiveboeck onder dat. deses can werden naegesien’ .
Diezelfde dag gaat een brief uit naar Joris Croock: ‘UE. missive van den 4 deses
ons door onsen Secretaris sijnde behandight, en desen dagh in onse vergaderinge
gelesen, hebben wij daer uijt verstaen desselfs wedervaeren met de heer Professor
Gool, bedanckende UEd. voor desselfs gecommuniceerde, dan hadden evenwel
wel gewenscht dat wij eens mede waren bericht geweest off en op hoedanige wijse
uEd. met de Heer Blauw is versproocken, waer uijt wij afnemen of uEd. geen
gelegentheijt daer toe moet gehadt hebben, versoeckende derhalven als nogh of
Ued. gelieve de moeijte te nemen, en de gelegentheijt waer te nemen, om met sijn
Ed. en de heer Gool voorn.t te communiceren over tgene waerover wij alhier
gesamentlijck hebben geconfereert, namentlijck belangende de bewuste Caerte en
Globus, en ons te adviseren wat van sijn E. sentiment in dien deele is, alsoo den
gemelten heer Blauw morgen of overmorgen weder in den Hage meent te wesen.
r

Oock wenschten wij wel eens te mogen weten of het boeck van S Panaiotti
eersten Tolck van den Grooten Visier, behelsende de Griecksche Confessie, moet
wesen nae de grootste of kleynste griecksche letter vant model in den brief van de
mi

heer Warnerus r. ingesloten en ons daer nevens toegesonden, alsoo uEd. missive
r

dicteert van de kleijnste, en die van den voorn. h. Warnerus van de grootste letter,
gelijck mede of wij vant origineel of copie vandien, tot onse speculatie niet souden
connen werden gedient om tselve eens te sien, en soo neen, geadverteert van de
groote vandien of van hoe veel vellen tselve is, en offer 2000. exemplaren souden
van node wesen, om op 't een en 't ander als dan met meerder fondament te connen
2
resolveren...’ .
Op woensdag 21 april staat in de notulen der vergadering van directeuren: ‘Is
gecompareert de heer schepen blaeuw, relaterende sijn wedervaren met den heer
r

proffessor gooi in den hage wegen het drucken vant boeck van S . Paniottj,
mitsgaders op wat maniere de globij en atlas moet werden gemaekt, heeft onder
alle oock verthoont een

1
2

Resolutieboek van de directeuren van de Levantse Handel, Levantse Handel 2, 6 april 1666.
Missivenboek van de directeuren van de Levantse Handel, Levantse Handel 27, 6 april 1666.
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monster gout laecken om daer mede de boecken van den atlas te becleden, waerover
sijnde gedelibereert is goet gevonden, de voorn. heer blau te versoecken, dat met
het formeren en toestellen van den atlas opt Cierlijckste vergult gelieft voort te varen,
als mede met den druck vant voors. griecks boeckje van panaiottij, mitsgaders hem
versocht de moeijte te nemen om naer seecker arrabisch boeck met figuren, om op
1
de globus te stellen te vernemen, twelcke hij aengenomen heeft te doen’ .
Op woensdag 28 april: ‘Is nogh ter vergaderinge voorgelesen den missive van
den resident Croock, uijt sgravenhage in dato 18 april laestleden en geresolveert
te rescriberen in conformité als hier onder van woort tot woorde gecopieert.

aen de heer Resident Mr Joris Kroock den 28 april 1666
Mijnheere,
over eenige dagen is ons wel geworden uE. missive gedateert 18 deser, uijt dewelcke
verstaen hebben tgepasseerde, nopende de bewuste saecke, met den heer
proffessor gool, en den heer schepen blaeuw, denwelcken ons van alles heeft
rapport gedaen, ingevolge hebben wij aen de voors. heer blauw versocht dat het
sijn geliefte sij, met den druck vant griecks boeckie van paniottij, mitsgaders met
het toestellen van den atlas, opt Cierlijcxt vergult voort te varen, alsmede naer een
seecker arrabisch boeck met figuren om op de globus te stellen te verneemen,
twelck den gemelten heer, aengenomen heeft te doen, ende alsoo denselven ons
heeden heeft bericht dat hij op morgen in den hage moet verschijnen, soo hebben
d

wij goet gedacht uE . daervan advertentie te doen, ten eijnde dat uE. gelieve
(aengaende de gemelte dingen) met hem te spreecken en alsoo de letters tot het
drucken van gedachte boeckje van paniottij wat Clijnder vallen ast model, oft sulcx
2
soude hinderlijck wesen, gelijck wij oordeelen niet en is’ .
h

1 mei schrijft Joris Croock aan de directeuren: ‘Ut u.Ed. missive van den 28
passato voor 3 dagen bij mij ontfangen, hebbe gesien den Heere Schepen Blaw
u.Edh. nopende het gebesongieerde met den professor golius hadde geraporteert;
ir

ende dae op goet gevonden, den voors. Heer Blaw met het drucken van S. Paniottij
sijn Ed. boeck, en de bewuste andere saecken soude voortgaen, gelijck in conformité
van u.Ed. aenschrijven, sijn Ed. op gisteren begroetende mij heeft bekent gemaeckt,
en laten sien hoe wijnigh de grixse letteren sijn differerende, soodat ick (onder
3
Reverentie) ben mijnende u.Edh. met die letter seer wel sult kennen bastendigen’ .

1
2
3

Resolutieboek, L.H. 2, 21 april 1666.
Resolutieboek, L.H. 2, 28 april 1666.
Ingekomen brieven binnenland, L.H. 193.
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3 mei schrijft Croock opnieuw. ‘T' sedert mijnen laesten hebbe met den Heer
Professor Golius gesproocken den welcken mij communiceerde een nader Missive
r

van den Sig Paniottij, versoeckende als nogh het bewuste boeck soude mogen
werden gedruct dogh voor al met geen klijnder letter, als de klijnste van het
hiernevens gaende bewuste format, het welcke u: Ed.h wt de mede nevens gaende
1
proef van den Heer Blaw sullen kennen sien, hoe veel sijn difererende...’ .
Beide brieven worden op de vergadering van directeuren van dinsdag 4 mei
voorgelezen. ‘Sijn nogh ter vergaderinge voorgelesen 2 missiven van den heer
mo

resident croock, den eersten van den p. en den tweden van den 3 deser, wekkers
2
beijde door de heer momme sijn gesocht, ten eijnde om met de heer schepen
blaeuw wegens die materie te spreken en ten naeste vergaderinge rapport te doen,
3
middelerwijlen heeft de heer duijts aengenomen om naer de letter te vernemen
wegens den druck vant grieckx boeckje van paniottij in conformiteijt vant model dat
4
gemelte heer resident Croock heeft overgesonden’ .
Donderdag 27 mei is Croock op de vergadering van directeuren aanwezig. ‘De
heer resident Croock rapporteert mede gesproken te hebben met de heer scheepen
blau, wegens den druck vant griecx boeckje van paniottij, heeft onder alle ter
vergaderinge verthoont een formaet van een grieckse letter, naer welckers model
sijns oordeels het voors. boeckje soude mogen gedruckt werden soo is aen gemelte
heer resident versocht dat hij aen de voors. heer blauw den druck gelieft te
ordonneeren in soo veel exemplaren als hem bewust gerequireert wert, sijnde
5
namentlijck het getal van 1500’ .
Onder vrijdag 13 augustus vermeldende notulen: ‘Is aen den boeckebinder
geordonneert om 30 boeckjes van paniottij, in soodanige banden te binden gelijck
de monsters sijn die hij heden tonser vergaderinge heeft verthoont, waer voor
s

6

geconditionneert is hem te betale 42 stuyv. voor yder stuck’ .
De notulen van woensdag 11 november brengen het laatste gegeven over de
druk. ‘Is ter vergaderinge verschenen theodorus petrus versoeckende een recognitie
voor het corrigeren vant boeck Liturgia greca waerop gedelibereert en geconsidereert
dat hij supliant daer mede veel moeijten heeft gehadt, is dierhalve goetgevonden
ende verstaen dat hem voor sijn voors. moeijte sal werden betaelt 16 ducatons
7
sijnde f 50-8-. welcke penn. hem aenstonts uijt de cassa sijn betaelt’ .
Levinus Warner, resident namens de Staten-Generaal in Constan-

1
2
3
4
5
6
7

Ingekomen brieven binnenland, L.H. 193.
een der directeuren.
een der directeuren.
Resolutieboek, L.H. 2, 4 mei 1666.
Resolutieboek, L.H. 2, 27 mei 1666.
Resolutieboek, L.H. 2, 13 augustus 1666.
Resolutieboek, L.H. 2, 11 november 1666.
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tinopel, heeft dus het handschrift van de Griekse confessie naar Nederland
1
2
gezonden , niet, zoals later bekend werd, zijn secretaris François de Brosses .
Waarschijnlijk heeft de Brosses zelf, die geneigd was zijn plaats te overschatten,
zich deze rol toebedeeld, toen hij de nieuwe resident, Justinus Colyer, inwerkte en
hem daarbij ‘in den beginne alles heeft wijsgemaakt, dat sijn klijn begrip te denken
3
heeft gegeven’ . Justinus Colyer heeft de Brosses' versie van het verhaal
doorgegeven aan de tolk van de Franse ambassadeur en langs deze weg is zij
4
wereldkundig geworden .
Het is begrijpelijk, dat Panagiotis zich tot Warner heeft gewend met de vraag, de
belijdenis te laten drukken. Indertijd had de Nederlandse gezant Haga zich belast
5
met het laten drukken van het Nieuwe Testament in het oud- en Nieuwgrieks en
dit feit was zonder twijfel bekend gebleven. Bovendien had Warner een uitgesproken
belangstelling voor de Grieks-orthodoxe Kerk. In het legaat van zijn boeken en
6
handschriften, die hij in 1665 vermaakte aan de Leidse Universiteitsbibliotheek ,
bevinden zich aantekeningen van zijn hand over Griekse godsdienstige riten en
7
8
gewoonten , copieën van o.a. liturgische fragmenten en losse notities van
9
waarnemingen betreffende de Griekse Kerk . Ook heeft hij aan de Leidse bibliotheek
Griekse codices geschonken, die gedeeltelijk licht werpen op de meest recente
geschiedenis van zijn tijd. Daaronder komt een fragment voor van de Confessio
10
11
Orthodoxa . In een verzameling papieren van Warner bevindt zich een concept
voor een brief van zijn hand, dat op de aantekeningen een nieuw licht werpt. In dit
ontwerp komen vele doorhalingen, verbeteringen, afkortingen en andere
onleesbaarheden voor. Aan wie de brief gericht is, is niet bekend. Gereconstrueerd
luidt hij als volgt:
‘Vir illustris, Cum omnibus modis allaborare debeam et cupiam, ut officia quae a
me in hisce locis desiderari possint, Illustri Amplitudini Tuae et libenter praestem et
diligenter, iam per longum tempus sollicite expecti, ut denuo aliquid praescribatur,
in quo obsequium demon-

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

Zie blz. 26.
E. Legrand, Bibliographie hellénique, XVIIe S., II, p. 203-204.
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel, verzameld door Dr. K. Heeringa,
tweede deel, 1661-1726, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 34, 's-Gravenhage 1917, blz.
143 noot 2.
Zie beneden, blz. 38.
Chr. Sepp, Bibliographische Mededeelingen, Leiden 1883, blz. 202-204.
Levini Warneri de rebus turcicis epistolae ineditae, edidit G.N. du Rieu, Lugduni Batavorum
1883, p. XII.
Cod. Or. 1167.
Cod. Or. 1160.
Cod. Or. 1173.
Cod. B.P.G. 46, 47, 60 C (= Conf. Orth.), 63A, 64A, 65A, 73G, 76. Zie Codices Manuscripti
VII, Codices Bibliothecae Publicae Graecae, ed. Dr. K.A. de Meyier, Lugd. Batavorum,
verschijnt binnenkort.
Cod. Or. 381.
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1

strare queam. Interim nunc excerpta haec ex libris vulgatae linguae Graecae
transmitto, unde ex parte cognoscere liceat, quid hisce temporibus Ecclesia Graeca
sentiat. Extant quidem alia scripta, quae in quibusdam dogmatibus veritatem
Evangelicam clare asserant, sed quibus communis Ecclesiae consensus calculum
non adiecit. Reperiuntur etiam privati aliquot, iidemque ex doctioribus (si qui mini
sint inter Graecos docti) qui in multis a genuino Scripturae sensu non recedant, et
in primis in coena dominica, spiritualia omnia esse agnoscant, in quo numen et ipse
nuperrimus Patriarcha erat, uti voce et scripto testabatur, cum me aliquando inviseret.
Verum ut dicitur veteri verbo: “Athenienses sciunt quae recta sunt sed facere nolunt”,
sic et inter illos sunt qui sciant quae vera sint, sed sequi aperte non audeant nec
talia in vulgus proferre...’. Het volgende gedeelte is niet letterlijk te ontcijferen, maar
de inhoud is de volgende: het volk wordt in bijgelovigheid gevangen gehouden en,
hoewel de leiders der Kerk dit inzien, willen zij daarin toch geen verandering brengen.
Het gevolg is, dat een zeer groot aantal christenen tot de islam overgaat. Van de
Nieuwe Testamenten, in de oude en de nieuwere taal, in de tijd van Cornelius Haga
gedrukt, was een groot deel uitgedeeld, voordat de verspreiding aan Warner was
toevertrouwd. Warner geeft aan privé-personen alleen nog exemplaren, als hun
2
integriteit vaststaat , aangezien vele malen na onderzoek gebleken is, dat de Grieken
2
exemplaren gevraagd hebben, om die later te verkopen . Wel heeft hij boeken aan
priesters gegeven, die ze in de kerken voortdurend gebruiken. De brief eindigt:
‘Caeterum optime mecum agi putabo, si Illustri Amplitudini Tuae singularem illum
erga me affectum, (cujusque Dominus Golius locuples est testis) conservari tantum
putet’. De datum is 30 december 1657.
De brief schenkt ons verschillende belangrijke gegevens. Warner acht het zich
een plicht, de geleerde wereld in het westen, en waarschijnlijk in de eerste plaats
zijn eigen Universiteitsstad Leiden - immers de geadresseerde is een bekende van
Gool - te dienen door zijn verblijf in Constantinopel. Hij beschouwt zichzelf als een
uitkijkpost om èn over de Turken èn over de Griekse Kerk materiaal uit de eerste
hand aan zijn vrienden te verschaffen. Dit feit stelt de vele losse aantekeningen, die
van Warners hand bewaard zijn, in een nieuw licht. Het is niet verwonderlijk, dat de
grote orientalist Gool er voor gevochten heeft, dat Warner in het Nabije Oosten zou
blijven, toen curatoren hem wilden bewegen naar Leiden terug te keren om zijn
3
kennis als hoogleraar mede te delen . Warners brief toont een heel ander
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de laatste vijf woorden zijn doorgestreept.
dit laatste is doorgestreept.
dit laatste is doorgestreept.
Joh. Fredericus Gronovius, Laudatio funebris... Jacobi Golii..., Lugduni Batavorum 1668, p.
24.
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man, dan de ‘studiosus linguarum Orientalium’, overgegaan ‘in mercatorum castra’,
1
die du Rieu uit zijn wens, in de Levant te blijven, distilleerde . Warner zendt excerpten
uit waarschijnlijk Nieuwgriekse boeken, die de officiële mening van de Griekse Kerk
- in tegenstelling tot de later genoemde ‘privati’ - weergeven. Waarschijnlijk komen
er gedeelten in voor over de eucharistie, immers Warner beklemtoont de geestelijke
opvattingen over het avondmaal der ‘doctiores’ waarschijnlijk tegenover de gegevens,
die hij zelf zendt. In dat geval is het niet onmogelijk, dat wij hier reeds te maken
hebben met een doorgeven naar het westen van passages uit de Confessio van
2
Petrus Mogilas, die de transsubstantiatie bij de eucharistische viering leerde .
Merkwaardig is het, te zien, dat opnieuw, evenals indertijd Kyrillos Lukaris ten
opzichte van de Nederlandse gezant Haga, een patriarch, waarschijnlijk Theophanes
3
(1657) , zijn vertrouwen schenkt aan een resident van de Staten-Generaal inzake
zijn geloofsopvattingen.
Aan wie heeft Warner het manuscript, dat hij van Panagiotis ontvangen had,
toegezonden? In geen geval aan de directeuren van de Levantse Handel, immers
deze hebben het, als het in hun vergadering voor het eerst ter sprake komt, nog
4
niet gezien . Waarschijnlijk ook niet aan de Staten-Generaal. Deze zouden het de
directeuren op officiële wijze hebben toegezonden. Het meest waarschijnlijk lijkt mij,
dat Warner het aan zijn leermeester Gool doorgegeven heeft, immers in een later
5
stadium wendt ook Panagiotis zelf zich tot Gool . Bovendien is het bekend, dat
6
Warner en Gool regelmatig gecorrespondeerd hebben . Ik vermoed, dat Warner het
7
stuk naar Leiden gezonden heeft, om het, zoals de oorspronkelijke opzet was , op
kosten van Panagiotis te laten drukken. Nadat Warner op 22 juni 1665 overleden
was, heeft Gool waarschijnlijk de op 30 september 1665 nieuw benoemde resident
Croock aangeraden, het boekje op kosten van de Levantse Handel te laten drukken
en als geschenk mee te nemen. Immers het is ook Professor Gool, die aan de
directeuren van de Levantse Handel suggereert, dat de Nieuwe Testamenten, die
nog achtergebleven zijn in Genève ‘... een seer aengenaem present soude wesen
om mede gegeven te worden aen den heere resident Croock voor eenige Griecksche
Christenen tot Constantinopolis, Smirna etc., in aensien synde en goede dienst
8
connende doen...’ . Door de dood van Warner zal de druk vertraagd zijn. Gool heeft
dus waarschijnlijk naar
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Levini Warneri de rebus Turcicis epistolae ineditae, edidit G.N. du Rieu, p. VIII.
Confessio Orthodoxa, I, quaestio 107.
A.M. Ammann, S.J., Abriss der Ostslawischen Kirchengeschichte, Wien 1950, S. 680.
zie boven, blz. 26.
zie boven, blz. 28.
Joh. Fredericus Gronovius, Laudatio funebris... Jacobi Golii..., p. 24.
zie boven, blz. 25.
Chr. Sepp, Bibliographische Mededeelingen, p. 220-221.
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Panagiotis geschreven en deze heeft geantwoord, dat hij alsnog prijs stelde op de
1
druk van de belijdenis. Tevens gaf hij aanwijzingen voor het lettertype .
De drukker van de Confessio is Dr. Joan Blaeu, zoon van Willem Janszoon Blaeu,
schepen van Amsterdam en de vermaardste Nederlandse drukker van zijn tijd. Niet
alleen om zijn bekwaamheid zal de keus op Blaeu gevallen zijn om de confessie te
drukken. Niet alleen omdat hij de andere geschenken voor de directeuren van de
Levantse Handel gereed moest maken, heeft hij ook deze opdracht ontvangen. Het
drukken van een belijdenis, die op zeer vele punten niet met de gereformeerde
opvattingen overeenkwam, moet een delicate zaak geweest zijn. Het is niet
verwonderlijk, dat het gedrukte boekje geen enkele aanwijzing over de herkomst
van de druk vermeldt. Ook in verband met deze kant van de zaak was men echter
bij Blaeu aan een goed adres. Hij was een wijs en ruimdenkend man. De bollandist
2
Daniel van Papenbroeck, die Blaeu persoonlijk kende , schrijft van hem ‘... externa
quidem professione Acatholicus (ut sunt ibi multi, cetera viri per omnia laudatissimi)
3
sed Catholicis ab insigni gravitate, modestia, aequitate passim perquam aestimatus’ .
Vele rooms-katholieke liturgische boeken had hij gedrukt. In de ‘Proeve der Drukkerye
r

van d'Erfgenamen van de Hr. Joan Blaeu, zal .... Welke verkocht zal worden tot
Amsterdam, op Donderdag, zynde den 7 April, 1695...’ komen ‘Noten tot de Missale
Romanum’ voor, en in 1672 had Blaeu een deel der Acta Sanctorum van de
4
bollandisten op de pers . Blaeu zou misschien van de Grieks-orthodoxe confessie
hebben kunnen zeggen wat hij schreef in zijn inleiding op P.C. Hoofts
Neederlandsche Historien: ‘Lees met een onzijdigh oordeel, gebruik alles t'uwen
5
beste, en vaar wel’ .
In de kamer der correctoren achteraan op de eerste verdieping van de beroemde
6
drukkerij werkte in de zomer van 1666 Theodorus Petraeus aan de correctie van
7
de Confessio Orthodoxa .
Hij was afkomstig uit Flensburg, had in Leiden Oosterse talen gestudeerd en daar
samen met Joannes Georgius Nisselius, met subsidie van de Universiteit een
8
drukkerij opgericht , niet zoals A. Rahlfs
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zie blz. 28.
Dr. I.H. van Eeghen, De Acta Sanctorum en het drukken van katholieke boeken te Antwerpen
en Amsterdam in de 17e eeuw, De Gulden Passer, 31e jaargang 1953, p. 49-58.
Daniel Papebrochius, Responsio... ad exhibitionem errorum per Adm. R.P. Sebastianum a
S. Paulo... evulgatam..., Antverpiae 1696, p. 105.
loc. cit.
P.C. Hoofts Vervolgh der Neederlandsche Historien, Amsterdam 1654, Joan Blaeu aan den
Leezer.
Filips von Zesen, Beschreibung der Stadt Amsterdam, Amsterdam 1664, S. 216.
zie blz. 28.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P.C. Molhuysen,
derde deel 8 Febr. 1647-18 Febr. 1682, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 38, 's-Gravenhage
1918, p. 87 en 90.
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heeft trachten te bewijzen en Dr. W.M.C. Juynboll van hem heeft overgenomen,
1
met letters van Elsevier , maar met eigen nieuw vervaardigde letters.
Nisselius was echter in 1662 overleden en in de ‘Rolle van de Recensie, gedaen
bij den Heer Magnificus Rector, D. Florentius Schuijl, begonnen den 9 februarij
1666, en gesloten den... Martij daer aenvolgende’, bewaard in de Leidse
Universiteitsbibliotheek wordt ‘Theodorus Petreus’, 37 jaar oud, wonende bij Abraham
2
Dulamis, voor het laatst als ingeschrevene aan de Leidse Universiteit vermeld .
Tussen februari en augustus 1666 moet hij dus Leiden verlaten hebben en naar
Amsterdam getrokken zijn, niet eerder, zoals A. Rahlfs veronderstelde, en zoals
3
W.M.C. Juynboll op grond van Rahlfs' artikel als vaststaand mededeelde .
Petraeus had Warner gekend. Hij had hem op een reis door het Nabije Oosten
4
in Constantinopel ontmoet en hem, na zijn terugkeer van de reis in Leiden, in 1662
5
met warme erkentelijkheid geschreven . Petraeus was het ook, die in 1668 van
curatoren in Leiden de opdracht zou ontvangen een catalogus en beschrijving te
maken van de boeken, die Warner aan de Leidse Universiteitsbibliotheek geschonken
6
had .
De confessie, die hij corrigeerde, moet de orientalist geboeid hebben. Immers als
Petraeus in 1669 arm en berooid is, en zijn vriend de theoloog Johannes Werner
7
een reis door Duitsland onderneemt om geld voor hem te verzamelen , komt op de
lijst van voorgenomen uitgaven, waarvoor Werner namens Petraeus ondersteuning
vraagt, voor: ‘Graecorum Confessio modernorum, Graeca vulgari, cui ipse Latinam
8
versionem adjecit’ .
De Griekse belijdenis, die in 1666 bij Blaeu van de pers kwam is een boek in
octavo. De titel luidt: Ὀρϑόδοξος Ὁμολογία τῆς καϑολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
τῆς ἀνατολικῆς. Het boek heeft 252 bladzijden en 2 onbedrukte bladen. De eerste
16 bladzijden zijn niet genummerd. Op de bladzijden 3-10 is de brief van patriarch
Nektarios van Jeruzalem afgedrukt met een grotere letter, dan die van de rest
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Alfred Rahlfs, Nissel und Petraeus, ihre äthiopischen Textausgaben und Typen, Nachrichten
von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische
Klasse, aus dem Jahre 1917, S. 327-335; Dr. W.M.C. Juynboll, Zeventiende-eeuwsche
Beoefenaars van het Arabisch in Nederland, diss. Utrecht 1931, blz. 159 en 212.
Archieven van Senaat en Faculteiten der Leidsche Universiteit, 36.
Alfred Rahlfs, Nissel und Petraeus, ihre äthiopischen Textausgaben und Typen, S. 306;
W.M.C. Juynboll, Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars van het Arabisch in Nederland, blz.
213.
A. Rahlfs, Nissel und Petraeus, ihre äthiopischen Textausgaben und Typen, S. 295.
De Boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw, Biographische en
Geschiedkundige Aantekeningen, verzameld door M.M. Kleerkoper, aangevuld en uitgegeven
door W.P. van Stockum Jr., Tweede deel, 's-Gravenhage 1914-16, blz. 1236-1237.
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P.C. Molhuysen,
derde deel, blz. 222.
A. Rahlfs, Nissel und Petraeus, S. 311-316.
A. Rahlfs, art. cit., S. 322, Anm. 4.
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van het boekje. Deze brief vermeldt, dat het plan bestaat, de belijdenis in het Grieks
en het Latijn te laten drukken. Het boek behelst echter alleen de Griekse tekst. De
1
brief is gedateerd: 20 november 1662 . De bladzijden 11-14 bevatten de goedkeuring
van patriarch Parthenios I van Constantinopel en drie andere patriarchen tezamen
2
met de leden van de synode, die Parthenios in 1643 vergaderde . De druk van het
Grieks is helder en gelijkmatig en vertoont weinig fouten.

De lotgevallen van een boekje
Op 16 september 1666 begon Joris Croock zijn reis naar Constantinopel, samen
met Jacob van Dam, die was aangesteld als consul in Smyrna. Van deze laatste is
het verhaal van de reis. Deze ging over land - met een omweg, omdat in de Rijnstreek
de pest heerste - tot Venetië. Daar was enig oponthoud. Er waren geen schepen
beschikbaar in het winterseizoen en bovendien moest de vrouw van Joris Croock
eerst bevallen. Op 8 januari 1667 werd een dochtertje geboren. Na vele pogingen
bleek het mogelijk een schip te krijgen, maar slechts tot dichtbij Ragusa aan de
oostkust van de Adriatische Zee. Op 27 maart ging de groep Nederlanders scheep,
op 1 april was de aankomst in S. Croce, een haven op een uur afstand van Ragusa.
‘Door de groote embarras’, zo schrijft Jacob van Dam ‘van de balen met presenten,
honden, bagage, etc. die wy by ons hadden, konden wy niet eer gereet worden met
aen Landt te varen, als des anderen daegs, zijnde den tweeden April, 'twelck met
kleyn vaertuygh gheschiede tot aen S. Croce, van waer wy met overdecte stoelen
door twee personen over de steenachtighe berghen wierden gedraghen, ende
quamen des namiddaeghs ten twaelf uyren, Godt lof, gesont tot Ragousa, zijnde
een sterck, net ende dicht betimmert Stedeken, omtrent soo groot als Vyanen,
ghebout op een rotssteen, ende gelegen aen een zijde vlack aen de Zee, en aen
de andere syde aen een seer hogen Bergh, welcx fortificatien extraordinaris regulier
ende curieus van levendige steen zijn opgemaect...’. De regering van de republiek
liet de bagage gratis lossen en stond de Nederlanders zelfs toe, gewapend het
stadje binnen te gaan. Het onthaal voor de resident en zijn gezelschap was bijzonder
rijk en gastvrij. De tijd verstreek met bezoeken over en weer, totdat ‘Woonsdach
den sesden April s'morghens omtrent tusschen derthien en veerthien uyren Italiaens,
of acht en negen uyren Hollandts by schoon sonne schijn en stil weder, sonder
eenige voorgaende teeckenen van windt of anders, in een oogenblijck den tijdt
gheduerende dat men Onsen Vader soude hebben gelesen, seer onverwacht soo-
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E. Legrand, Bibliographie hellénique, XVIIe S., p. 208-211.
E. Legrand, op. cit., p. 211-213.
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daenighen schrickelijcken ende onghehoorden aertbevinghe quam, dat daer door
niet alleen ons huys, soo als wy eerst meenden, maer selfs de gansche Stadt, het
Casteel, en alle de huysen, tuynen en wijnbergen, die ettelijcke uyren in 't ront daer
by en ontrent laghen t'eenemael, als het onderste boven wierden ghekeert, sonder
datter een eenich huys onbeschadicht of bewoonlijck bleef staen, met welcke hem
den Heer Resident met zijn Edele Huys-Vrouw en kint als noch te bedde, mitsgaders
de Staet-Juffrouw ende Dienst-Meyt in de selve Kamer zijnde, neffens den Predicant
en noch twee andere mannelijke Domestcijquen seer schielijck wierden overvallen
ende jammerlijck verplettert...’. Jacob van Dam, die behouden bleef, vluchtte nog
in zijn onderkleren en op zijn muilen de stad uit. De aardschokken bleven voortduren,
een storm was opgestoken en op verschillende plaatsen in de stad woedde brand.
De ellende van de vele vluchtelingen buiten de stad was ‘niet sonder tranen aen te
sien’. In de stad zelf werd op onbeschaamde wijze geplunderd. Met de vijftien
geredde Nederlanders probeerde van Dam op een Venetiaans schip te ontkomen,
maar door schoten van land werd de schipper gedwongen terug te keren, om een
gedeelte van zijn lading af te staan. Ook kwam over de bergen een leger Turken,
om de stad te plunderen. Op de elfde april hoorde Jacob van Dam, dat de toestand
in de stad rustiger was geworden, maar dat rondom het huis van de resident
plunderaars aan het werk waren. Zijn verantwoordelijkheid, nu de resident overleden
was, beseffend, begaf hij zich naar de puinhopen van het huis, ‘alwaer ick de selve
arbeyders seer besig vont met alderhande instrumenten, om te hacken, kerven,
sagen, en alles het onderste boven te halen, in 't eerst warense qualijck te geseggen,
en wilden alles voor haer als roofgoet behouden, doch kreegh haer eyndelijck met
goede woorden so verre, dat wy half en half souden deelen van 't geene by haer
wiert gevonden, waer toe ick my genootsaect vont te treden en van de noot een
deucht te maken, alsoo door de Magistraet noch gans geen ordre op 't een of 't
andere was gestelt, so dat ick oordeelde, dat het beter was een half ey als een legen
dop’. De plunderaars werkten na deze belofte met verdubbeld animo verder. In twee
dagen werd al het goed, dat opgegraven kon worden, geborgen en bij de verdeling
zag Jacob van Dam zelfs kans deze mannen een vierde deel af te staan en zelf de
rest te behouden. Toch had hij nog de grootste moeite met alle presenten de stad
uit te komen ‘alsoo de poorten van binnen en van buyten vol gepropt stont van die
Rovers’. Op woensdag 13 april ging de consul nogmaals in alle vroegte naar de
stad, maar de brand, die daar woedde was tot aan het huis van de resident gekomen
en het bleek niet meer mogelijk, verdere reddingspogingen te doen. Van Dam besloot
via Venetië terug te keren naar Nederland, om daar aan de Staten-Generaal rapport
uit te brengen en een nieuwe opdracht te ontvangen. Op 24 april kwam
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1

hij in Venetië aan . Daar schreef hij zijn rapport aan de Staten-Generaal en sloot hij
een lijst in van de geredde goederen. De bagage liet hij voorlopig bij de Nederlander
Druyvesteyn achter en reisde zelf verder. In het archief der directeuren van de
Levantse Handel bevindt zich de lijst van de geredde presenten met een aantekening
2
van Druyvesteyn, dat hij de goederen op 4 mei 1667 in bewaring ontvangen heeft .
Deze lijst bevat onder andere:
‘32 gebonde boecken van de griecksche confessie. te weten
In fransche bant 9
In hoorn 23
Een pack van de selve boecken ongebonden
de geschreven minute van de grieckse confessie van Panotti’.
Terloops zij opgemerkt, dat op de lijst ook een aantal Nieuwe Testamenten voorkomt
van de oplage, die in 1638 te Genève op last van de Staten-Generaal was gedrukt.
Sepp, die een bibliografische studie aan dit Nieuwe Testament wijdde, heeft zich
verbaasd, dat zijn naspeuringen ertoe leidden, dat eerst in 1733 de tweede zending
van deze boeken naar Constantinopel zou zijn gezonden, terwijl in 1666 de plannen
3
voor de verzending gereed waren . Het blijkt echter uit onze gegevens, dat een
gedeelte reeds in 1666 met Joris Croock verzonden was.
Het was dus Justinus Colyer, de opvolger van Joris Croock, die de geschenken,
en daaronder de Griekse confessie, meenam naar Constantinopel. Zich baserend
4
op dit feit, dateerde E. Legrand, zoals wij gezien hebben , de druk in 1667. De ware
loop der gebeurtenissen kon hij immers onmogelijk vermoeden.
Op 25 mei 1668 arriveerde Justinus Colyer ‘voor de groote vermaerde Stadt
Constantinopolen’. In het sappig verslag van zijn eerste officiële contacten wordt
geen melding gemaakt van een overhandiging van geschenken aan Panagiotis
5
Nikousios , maar op 15 december 1668 schrijft Colyer aan de directeuren van de
Levantse Handel: ‘Ick houw nauwe correspondentie so aen het hoff van den Coninck,
als aen dat van den Grooten Visier in Candia, daer toe het present van de grijcxe
6
boucken mij bequame toeganck heeft gegeven’ .
In het Westen waren, sinds het vertrek van Colyer vrijwel geen exemplaren van de
belijdenis meer te vinden. In de bibliotheek van
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Relaes, ofte generale beschrijvinge door den Heer Jacob van Dam, Consul tot Smirna, van
de schrickelijcke destructie van Ragousa, Lieuwe van Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh,
VI, 1, 's-Gravenhage 1672, blz. 103-107.
Ingekomen brieven Venetië, L.H. 190.
Chr. Sepp, Bibliographische Mededeelingen, p. 226-230.
blz. 25.
Iohan Coljer, Oprecht Iournael van 't geene de Heere Justinus Coljer, Resident wegens de
Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in sijne intrede tot
Constantinopolen is ontmoet; enz., 's-Gravenhage 1668.
Brieven van Constantinopel, 1630-1675, L.H. 97.
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Jacob Gool, die na zijn dood in 1668 verkocht werd, bevond zich een exemplaar .
Theodorus Petraeus moet er een bezeten hebben, met behulp waarvan hij zijn
2
Latijnse vertaling maakte .
In de theologische wereld ontwaakte echter een grote belangstelling voor het
werk. De anglicaan Isaac Basire vermeldt het, bij mijn weten, voor het eerst. Als
‘chaplain’ van koning Karel I werd Basire in 1646 gedwongen Engeland te verlaten.
In de zomer van 1647 begon hij zijn reizen door Europa en het Nabije Oosten. Zijn
doel was het anglokatholieke geloof te verspreiden en de eenheid van de
Grieks-orthodoxe met de anglicaanse Kerk tot stand te brengen. Na veel avonturen
3
keerde deze vurige apostel in 1661 naar Engeland terug . Op 6 december 1668
schrijft hij aan de Franse predikant Jean Claude, dat hij vele Griekse symbolische
geschriften heeft gezien, maar dat hij daarin de term μετουσιώσις (=
transsubstantiatio) niet heeft gevonden. Waarschijnlijk is deze brief een antwoord
op een desbetreffende vraag van Claude. Basire voegt echter toe: ‘Privatos eorum
Doctores nil moror, quoniam non sum nescius quemdam ipsorum pseudo-Graecorum
hieromonachum in suam Catechesim quam mihi videre licuit Constantinopoli, illam
4
vocem μετουσιώσεως intrusisse, qui vel ideo verorum Graecorum censuram haud
5
effugit’ . Aangezien Basire het Nabije Oosten in 1661 verlaten heeft moet hem in
Constantinopel het handschrift van de belijdenis getoond zijn. Jean Claude drukte
de brief van de anglicaanse theoloog af in zijn antwoord op de argumenten van
6
Antoine Arnauld . Het doel van Arnaulds boek was, te bewijzen, dat het geloof in
de eucharistie van de rooms-katholieke Kerk zichzelf vanaf de oorsprong der Kerk
gelijk gebleven was en dat het met de belijdenissen van de oosterse Kerken
overeenstemde.
Arnauld had nieuwe, sterkere bewijzen nodig om de protestantse opvattingen te
bestrijden. Zo werd aan de nieuwe ambassadeur van Lodewijk XIV, de markies de
Nointel, de opdracht gegeven in Constantinopel alle mogelijke getuigenissen te
verzamelen, die het standpunt van Port-Royal inzake de eucharistie tegenover de
Protestanten konden bevestigen. De theoloog en orientalist Antoine Galland zou
hem begeleiden met het oog op deze opdracht. Aan de ijver, waarmede deze beide
mannen zich van hun taak gekweten hebben, danken wij
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Catalogus Instructissimae in omni facultate materia ac lingua Bibliothecae, Doctissimi
Clarissimique Viri, D. Jacobi Golii, enz., Lugduni Batavorum 1668, p. 5, Libri Theologici in
Octavo, no. 2.
zie boven, blz. 33.
Dictionary of national biography, vol. III, London 1885, p. 356-358, J.H. Overton, Basire, Isaac
(1607-1676).
zie Confessio Orthodoxa, I, quaestio 107.
Over de vraag van deze ‘censura’ zie O. Barlea, De Confessione Orthodoxa Petri Mohilae,
p. 104-105.
Réponse au livre de Mr Arnaud intitulé La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant
l'Eucharistie défendue, I, Quevilly 1671, p. 260.
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een zeer kostbaar aantal documenten over de Griekse Kerk en in het bijzonder over
1
de belijdenis van Mogilas , ook al zal voor de Grieken het feit, dat zij hun
getuigenissen aflegden tegenover de ambassadeur van de machtige
2
rooms-katholieke koning van Frankrijk hun woorden wel beinvloed hebben .
Het bleek zeer moeilijk te zijn, in Constantinopel over de druk van de Confessio
iets te weten te komen. De Grieken wilden of konden daarover niets mededelen.
Een toevallige omstandigheid bracht de onderzoekers op het spoor. De custos der
capucijners dineerde op 15 februari 1672 bij de resident der Staten-Generaal. Toen
de conversatie op de Griekse godsdienst kwam, deelde Colyer zijn gast het land
van oorsprong van de gedrukte boeken mede. Nog diezelfde dag bracht de capucijner
3
pater zijn ontdekking aan de Nointel over . Op 4 maart daaraanvolgend vond de
Nointel een diplomatieke aanleiding om zijn tolk Fontaine naar de Nederlandse
resident te zenden. Galland tekent in zijn dagboek aan: ‘M. l'Ambassadeur, ayant
envoyé le sieur Fontaine chés le Résident d'Hollande pour luy demander un
exemplaire de la confession orthodoxe de l'Eglise d'Orient, et pour s'enquérir de luy
r

touchant l'impression de ce livre, il luy en donna deux et luy dit que M Desbrosses
r

ayant esté prié du temps de M. Varner par le S Panaiotti de luy faire imprimer ce
4
livre en Hollande, il l'envoya . Messieurs les Estats en ayant eu nouvelle, ils en firent
la despense qui monta à quatre mille francs, et que, quand il vint pour résider à
Constantinople, il apporta six caisses remplies d'exemplaires qui furent données
r

r

au S Panaiotti. Les deux exemplaires que M l'Ambassadeur receut estoient couverts
5
de vélin à la manière d'Hollande’ .
De twee exemplaren, die de markies de Nointel bij deze gelegenheid van de
Nederlandse resident ontving, zijn waarschijnlijk dezelfde twee, die zich enige jaren
later in de bibliotheek der jezuïeten in Parijs bevonden. In het geheel is een uiterst
6
gering aantal exemplaren in Frankrijk aangekomen . Van de Nointel, die de hem
toevertrouwde documenten met de grootste zorg aan zijn Franse opdrachtgevers
doorgaf, is niet bekend, dat hij de twee exemplaren, die hij van Colyer gekregen
had, naar Frankrijk verzonden heeft. Anderzijds weten wij, dat Jean Garnier,
bibliothecaris van de bibliotheek der Societas Jesu,
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La Perpétuité de la Foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, défendue contre les livres
du Sieur Claude, III, Paris 1781, p. 509-719.
zie b.v. Journal d'Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople (1672-1673) publié
et annoté par Charles Schefer, II, Paris 1881, p. 53-54.
Journal d'Antoine Galland, I, p. 48-49.
zie boven, blz. 29.
Journal d'Antoine Galland, I, p. 65; zie ook het niet geheel gelijkluidende verslag van de
Nointel, in La Perpétuité de la Foi de l'Eglise catholique etc., III, Paris 1781, p. 611.
La Confession orthodoxe de Pierre Moghila, Texte latin inédit publié par Antoine Malvy et
Marcel Viller, Orientalia Christiana, vol. X, Num. 39, Paris 1927, p. LXXVIII.
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1

zijn twee exemplaren in Constantinopel heeft ontvangen . Waarschijnlijk heeft dus
de Franse ambassadeur de twee hem geschonken boekjes aan de Parijse geleerde
toevertrouwd. Als dit juist is, betekent het, dat de reis van Garnier naar het Nabije
Oosten, waarover overigens niets bekend is, voor het vertrek van de Nointel uit
Constantinopel in 1679 moet hebben plaats gehad.
Garnier, uitstekend kenner van het Grieks en patristicus van de eerste rang,
2
tevens zeer goed bibliothecaris , was op zijn aanwinst met recht trots. Tegen het
eind der zeventiger jaren bevond zich de jonge Antwerpenaar Emmanuel Schelstrate
in Parijs. Hij was bezig gegevens over de oosterse Kerk te verzamelen voor een
bestrijding van het lutheranisme en het calvinisme. Hij ontdekte de twee boekjes in
de bibliotheek van Garnier en raadpleegde ze daar gedurende enige tijd. Een hechte
vriendschap groeide tussen de beide mannen, die Garnier na enige tijd een van de
kostbare boekjes aan Schelstrate deed afstaan. ‘... quamvis ea magni faceret’,
schrijft Schelstrate, ‘pro singulari tamen suo erga me affectu, unum ex duobus
3
obtulit...’ . Met vreugde nam de jonge theoloog zijn geschenk mee naar Antwerpen.
Daar vertaalde hij, samen met zijn leermeester voor de Griekse taal, Konstantinos
4
Rodokanakis, afkomstig van het eiland Chios in de Egeische Zee , het werk in het
Latijn. Op 16 februari 1680 schrijft Schelstrate aan Garnier: ‘Caeterum, cum unum
nobis sit studium, unum quero sit mutuae charitatis vinculum: dumque aliqua in
belgio occurrent studiis profutura, quam libertissime prout parisiis existens promisi
5
R.V. indicabo’ .
De vertaling van de Confessio Orthodoxa is waarschijnlijk voor het eind van 1681
tot stand gekomen. Immers, in een brief van 23 november 1681, bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in 's Gravenhage, spreekt de Griekse leermeester
Rodokanakis zijn grote droefheid uit tegen Schelstrate, die hij ‘τὴν τιμίαν καὶ ἐρασμίαν
ἐμοὶ κεφαλὴν’ noemt, over de verwijdering die tussen hen beide ontstaan is ‘... μετὰ
6
τοσαύτας καὶ τοιαύτας εὐφήμους ἐπ᾽ ἔργοις ϑεοπρεπέσι συναναστροφὰς...’ .
In diezelfde dagen ontving Schelstrate een brief uit Rome van kardinaal Casanate,
die een nieuwe richting aan zijn leven zou geven. De kardinaal sprak hem over de
plaats van tweede custos aan de Bibliotheca Vaticana, die binnenkort vrij zou komen,
en polste Schel-
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Em. a. Schelstrate, Acta Orientalis Ecclesiae contra Lutheri haeresim, I, Romae 1739, p. 107.
Ioannes Garnerius, Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis Societatis Iesu, Parisiis 1678.
Em. a. Schelstrate, Acta orientalis ecclesiae contra Lutheri haeresim, I, p. 107.
zie Cornelius Schrevelius, Lexicon Manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, Lugduni
Batavorum 1670, p. 877-888, Constantinus Rhodocanacis Chiensis, Tractatus de resolutione
verborum, Tractatus alter de articulis.
Koninklijke Bibliotheek, MS. 75 J 42, brief 22; zie beneden, blz. 43.
idem, brief 17.
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strate over zijn gevoelens, om deze plaats te bezetten. Schelstrate antwoordde
positief en reeds op 3 januari 1682 schreef Casanate, dat paus Innocentius XI de
Antwerpse geleerde als custos aan de bibliotheek had benoemd. Op 31 maart begaf
Schelstrate zich voor een eerste oriënterende tijd naar Rome. Daar aangekomen,
raakte hij onmiddellijk verwikkeld in de strijd van de paus tegen de gallicaanse eisen
van Lodewijk XIV. In korte tijd bereidde hij een apologie van het pausdom voor. In
het voorjaar van 1683 keerde hij terug naar Antwerpen, om zijn zaken definitief te
regelen. Daar bereikte hem het bericht, dat de eerste custos van de Vaticana
overleden was, en dat de paus hem, Schelstrate, in diens plaats had benoemd. Met
schroom aanvaardde hij deze nieuwe taak. In de herfst van hetzelfde jaar vertrok
1
hij voorgoed naar Rome .
Reeds in een brief van 15 december 1683 schrijft de nieuwe custos aan Vincent
Mignon, dat hij de voorgenomen uitgave van de stukken tegen het lutheranisme en
het calvinisme weer heeft opgenomen. Hij hoopt het werk, dat getiteld is ‘Acta
orientalis Ecclesiae contra exortas praeterito saeculo Lutheri et Calvini haereses’
2
in Rome uit te geven . Als Wilhelm Ernst Tentzel, hoogleraar aan de lutherse
Universiteit in Leipzig, een aanval tegen Schelstrate opent, schrijft deze in een brief
van 19 februari 1684 aan zijn vriend Antonio Magliabecchi, bibliothecaris in Florence,
3
dat hij binnenkort (‘brevi’) zijn Acta zal doen verschijnen . In april 1684 schrijft hij
4
naar Parijs, om enige copieën van voor zijn Acta belangrijke stukken aan te vragen .
Op 12 augustus meldt hij in een brief aan de bollandist Daniel van Papenbroeck,
5
dat hij zijn manuscript aan de Magister Sacri Palatii heeft voorgelegd . In een
schrijven aan Antonio Magliabecchi van 16 september spreekt hij de hoop uit, dat
hij de Acta, na goedkeuring van de censuur, tegelijk met zijn geschrift ‘De mysterio
arcani’ tegen Tentzel, op de pers van het Collegium de Propaganda Fide zal kunnen
6
laten drukken . Terwijl hij echter aan verschillende vrienden aan het eind van 1684
7
het verschijnen van zijn geschrift ‘De disciplina arcani’ aankondigt , zwijgt hij over
de Acta. Alleen aan de dominicaan Jacques Quétif schrijft hij bij het toezenden van
zijn ‘dissertatio De disciplina arcani’: ‘Perspicies ex ea, quam sedulo Actis orientalibus
contra Calvini et Lutheri haereses publicae luci parandis incumbam...’.
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Lucien Ceyssens, O.F.M., La correspondance d'Emmanuel Schelstrate, préfet de la
bibliothèque Vaticane (1683-1692), Bibliothèque de l'Institut historique belge de Rome, fasc.
I, Bruxelles-Rome 1949, p. 25-34.
L. Ceyssens, op. cit., p. 100.
L. Ceyssens, op. cit., p. 105.
L. Ceyssens, op. cit., p. 109.
L. Ceyssens, op. cit., p. 118.
L. Ceyssens, op. cit., p. 122.
L. Ceyssens, op. cit., p. 143, 144, 145.
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Weer hoopt hij het werk binnenkort te kunnen uitgeven . Maar de zorgen voor de
grote bibliotheek en de beantwoording van de tegen het Vaticaan gerichte polemiek
vanuit Frankrijk en Engeland hebben in de volgende jaren al zijn tijd in beslag
2
3
genomen . In september 1691 overvalt hem een ernstige ziekte . In zijn testament,
dat o.a. spreekt over de boeken, die hij gereed heeft om uit te geven, staat: ‘Et
havendo io, oltre a detti libri, composto anche un altro intitolato Acta orientalis
Ecclesiae contra exortam praeterito saeculo Lutheri haeresim’. Dit werk is
goedgekeurd door de Magister Sacri Palatii. Schelstrate vraagt aan kardinaal
Casanate, zijn weldoener en beschermer, het boek, als hij het de moeite waard
4
vindt, te laten drukken op de pers van de Congregatio de Propagande Fide .
Schelstrate herstelt echter van zijn ziekte. Op 18 maart 1692 schrijft hij aan de abt
van St.-Gallen, Celestino Sfondrati: ‘Antequam ex Belgio Romam evocarer,
collegeram ex schedis authenticis in Gallia asservatis Acta Orientalis Ecclesiae
contra exortas praeterito saeculo Lutheri et Calvini haereses, quae variis
dissertationibus et notis illustrata in duos tomos diviseram, quorum alter contra
Lutherum proelo paratus est, alter contra Calvinum secundis curis indiget, antequam
5
typis vulgari poterit’ .
Op 5 April daaraanvolgend overlijdt Schelstrate. Zijn Acta zijn eerst in 1739 in
6
Rome verschenen . Een groot deel van het werk wordt in beslag genomen door de
7
Orthodoxa Confessio . Vooraf vermeldt Schelstrate de Griekse editie ‘uitgegeven
op kosten van de Staten van Holland’ zonder vermelding van plaats of jaar, en
vervolgt: ‘Tu interim Lector aureo hoc opusculo Latine a nobis reddito utere’. Hij
heeft noten toegevoegd, waar de schismatieke dwalingen der Grieken de lezers in
8
verwarring zouden kunnen brengen . De tekst van de Confessio is in twee kolommen
in het Grieks en het Latijn afgedrukt. Voornamelijk bij bekende punten van
controverse tussen de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk heeft Schelstrate
zijn aantekeningen
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L. Ceyssens, op. cit., p. 148.
L. Ceyssens, op. cit., p. 49-54.
L. Ceyssens, op. cit., p. 40.
L. Ceyssens, op. cit., p. 340.
L. Ceyssens, op. cit., p. 322.
Acta Orientalis Ecclesiae contra Lutheri haeresim, Monumentis, Notis, ac Dissertationibus
illustrata opera, ac studio D. Emanuelis a Schelstrate, Sac. Theol. Doct., Bibliothecae Vaticanae
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1

2

toegevoegd: over het leven na de dood , het uitgaan van de Heilige Geest , de vraag
3
4
van het primaat in de Kerk , de transsubstantiatie door de epiclese , ook over
5
verschillen in kerkelijke riten en gebruiken . Deze annotaties getuigen van kennis
van de oosterse theologie en liturgie. Schelstrate citeert vooral het Florentijns concilie
van 1439. De meningen van de oosterse gedelegeerden daar gebruikt hij meermalen
om de theologie van de Confessio te weerleggen.
Het boekje, dat Schelstrate van Garnier ontvangen had en waarop hij zijn editie
van de Confessio gebaseerd heeft, is bewaard gebleven. De katernen C en G, in
dit exemplaar, die blijkbaar onklaar geraakt waren, zijn vervangen door volledige
copieën van zijn hand. Bij het begin van het eerste met de hand geschreven gedeelte
is door een latere bezitter, Carolus Major, in margine aangetekend: ‘manus propria
illustrissimi Em. a Schelstraeten’. Aan de binnenzijde van het eerste blad van het
boekje heeft dezelfde hand geschreven ‘Orthodoxa Confessio Catholicae et
mi

Apostolicae Ecclesiae Orientalis’, en daaronder ‘ex Bibliotheca illust. a
Schelstraeten’.
In zijn testament van 3 october 1691 bepaalde Schelstrate, dat de bibliotheek,
die hij in Rome had, overgebracht moest worden naar Antwerpen, om daar verenigd
te worden met de boeken, die hij nog in Antwerpen bezat. De gehele bibliotheek
vermaakte hij ‘a quel figlio che dei figlioli della Signora Maria-Catherina Mueitins
6
mia sorella, vorrà stradarsi alla via ecclesiastica secolare, non però mai regolare...’ .
Had in 1691 een van de jonge neefjes van Schelstrate de wens, seculier geestelijke
te worden? De formulering van het testament laat niet toe, hierover uitsluitsel te
geven. Maria-Catharina Muytinckx, geboren Schelstrate, had zestien kinderen,
7
8
waarvan vier zonen . De eerste, Nicolaus, werd gedoopt op 12 juli 1676 ; de tweede,
9
Emmanuel, op 10 september 1682 ; daarna kwam Engelbertus Aegidius, ten doop
10
gehouden op 25 september 1688 en tenslotte Hieronymus Engelbertus Josephus,
11
gedoopt op 22 october 1690 . Emmanuel, Engelbertus Aegidius en Hieronymus
Engelbertus Josephus stierven als kind. Nicolaus, de oudste, overleed als jonge
12
man op 26 februari 1703 . Hun vader, Engelbertus Muytinckx, stierf in 1709 en hun
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op. cit., p. 472, 474, 476, 477, 480.
op. cit., p. 482, 483.
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door Prof. dr. Fr. Blockmans, Stadsarchivaris van Antwerpen.
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moeder, Schelstrate's zuster, in 1733. Op 10 april 1733 verscheen in de Gazette
van Antwerpen een advertentie, die aankondigde, dat op 27 april 1733 en volgende
dagen, 's morgens om 10 uur door de gezworen roepers Guilielmus Willemsens en
Joannes van Lemens ten sterfhuize van Maria Catharina van der Schelstraeten in
de Reynderstraat de schone bibliotheek zou worden verkocht, nagelaten door Heer
1
Emanuel a Schelstraeten, broeder van de overledene . De catalogus van de
verkoping was te verkrijgen bij de Antwerpse boekdrukker en boekverkoper Peeter
Grangé op de Eiermarkt.
Aan wie bij deze gelegenheid Schelstrate's exemplaar van de Confessio Orthodoxa
verkocht werd, is niet bekend. De nieuwe bezitter heeft de inleidende brieven van
Nektarios en Parthenios I kennelijk vertaald. Boven de moeilijke woorden in de
Griekse tekst daarvan heeft hij kleine cijfers gezet, die gecorrespondeerd moeten
hebben met een woordenlijst. Op grond van de twee brieven schreef hij op een
dubbel blad, dat voorin het boekje ingevoegd is, een korte geschiedenis in het Latijn
van het ontstaan van de confessie. Uit deze inleiding is over zijn persoon alleen op
te maken, dat hij rooms-katholiek geweest is, n.l. aan de hand van het volgende
zinnetje: ‘omnes (sc. leden van de synode van Constantinopel in 1643 e.a.) sese
veterem et Orthodoxam Ecclesiae Graecae (nimirum Schismaticae) doctrinam in
ea recognoscere asseruerunt’.
Bij een bundel brieven van Schelstrate, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in
2
den Haag , is van deze zelfde hand een copie toegevoegd van een brief uit het jaar
1554 over de toelating der jezuïeten in België. Daarbij heeft de volgende bezitter,
Carolus Major, aangetekend: ‘Haec copia concordat de verbo ad verbum cum suo
originali quod exstat hic Mechliniae in Archiviis collegii P.P. soc. iesu. quod attestor
hac XII. men. januarii Anno millesimo septingentesimo quadragesimo sexto. Carolus
3
Major Prothonot. apost. camerae Apost. adscriptus’ . In 1746 bevonden zich dus
deze copie, de genoemde brieven van Schelstrate en waarschijnlijk daarmee ook
zijn Confessio Orthodoxa in het bezit van Carolus Major, kanunnik van Mechelen.
mi

Onder de woorden ‘ex Bibliotheca illust. a Schelstraeten’, aan de binnenzijde
van het eerste blad van de confessie, staat, in een zeer klein schrift: ‘haec notavit
Rev. D. Carolus Major, Canonus Mechliniensis, ex cujus Bibliotheca A. 1767 hoc
exemplar ad me pervenit. Catalogus monat (V. Num. 2058) deficientes paginas
mi

suppletas esse manu illust a Schelstrate’.
Over Carolus Major bestaan aantekeningen van de hand van kanunnik Em.
Steenackers († 1938), bewaard in het archief van het
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Gazette van Antwerpen, 1733, nr. 29, bl. 4.
zie beneden, blz. 45.
MS 75 J 42, brief 71.
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aartsbisdom Mechelen . Hieraan ontlenen wij de volgende gegevens.
Carolus Major, afkomstig uit Erfurt, werd op 6 juni 1710 door het kapittel van de
Sint-Romboutskerk gekozen als cantor van de kathedraal. Ook al legde hij in 1720
deze functie neer, toch bleef hij het koor leiden onder de titel ‘succentor’.
Verschillende malen worden in de Acta van het kapittel klachten over Carolus Major
vermeld: een onbehoorlijk gedrag tegenover de deken; nalatigheid in het waarnemen
van zijn religieuze plichten; het dragen van het rochet, zonder dat hij daartoe het
recht had, in de stoet, die de aartsbisschop van zijn paleis naar de kathedraal en
vandaar weer naar zijn woning begeleidde; het feit, dat hij zich in twee publicaties
‘canonicus Ecclesiae Metropolitanae S. Rumoldi Mechliniensis’ genoemd had, in
plaats van ‘Canonicus Zellariensis Fundationis Arnoldi de Zellaer in Ecclesia
2
Metropolitana’ . In 1752 ging het gerucht, dat Carolus Major op een veiling behalve
de in de goedgekeurde catalogus vermelde boeken, ook andere, verboden boeken
had laten verkopen. Toen de kanunnik in 1732 dispensatie aan de aartsbisschop
vroeg voor een reis naar Rome, won de aartsbisschop de raad in van het kapittel.
Dit adviseerde negatief.
Misschien is het goed, naast deze gegevens enkele woorden van Carolus Major
zelf te citeren uit zijn testament, opgemaakt de 5e april 1764 en gecopieërd door
kanunnik Steenackers. ‘Voor alles recommanderende op het ootmoedighste myne
arme ziele, besonderlyck als die sal comen te scheyden van myn Lichaem, aen de
grondeloose bermhertigheyt van Godt Almagtig...’ bepaalt hij o.a. ‘...men sal aen
alle de stadts gevangen geven een stuyvers wittebroodt, als oock een pint goet
bier...’. De liefde van de koorleider voor een der hoogtijden in het liturgisch jaar klinkt
door in de bepaling, dat aan de organist veertien stuivers en aan de ‘blaser’ twee
stuivers moeten worden gegeven, ‘... waer voren in festo Corporis Domini, als oock
in die Conclusionis Octavae, sal gehouden syn te spelen tusschen den Pange
Lingua, alternative met de choor tot dat het Venerabile Sacramentum, tot op de
strate sal gebracht wesen, Laudetur Jesus Christus in aeternum Amen’.
Een ander inzicht in de persoon van de kanunnik geeft de catalogus, die na zijn
dood (14 december 1765) in 1767 voor de verkoping van zijn boeken werd
uitgegeven. In zijn inleiding op deze catalogus, die bewaard wordt in het stadsarchief
van Mechelen, schrijft de drukker Jan Frans van der Elst: ‘quam potero paucissimis:
prae paginae angustia, verbis enarrabo, Virum hunc ampla tum Litterarum tum
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Dit handschrift werd aan de Leidse Universiteitsbibliotheek door het aartsbisschoppelijk archief
in Mechelen in bruikleen toegezonden.
zie Dr. J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant vanaf het begin der IVe tot in de XVIe
eeuw, dl. I, 's Hertogenbosch 1935, blz. 321.
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Librorum notitia peritiaque celebrem, in comparandis sibi Libris immensum laborem,
parem industriam et conatum contulisse: ad quorum fidem non aliud adferam, quam
crebram famam, ipsamque hanc ejus Collectionem Libris innumeris, non tantum
utilioribus, sed et rarioribus maximeque desideratis, ex omni Scientiarum et
Facultatum genere, atque etiam e cunabulis Artis Typographicae depromtis
1
monumentis apparatissimam instructissimamque’ . Met andere woorden: de
bibliotheek spreekt voor zichzelf, om de roem van de bibliothecaris te vertellen.
De catalogus bevat bijna 10.000 boeken. In de afdeling Bibliographia komen
verschillende handschriften van Carolus Major zelf voor, o.a. zijn correspondentie
met kardinaal Quirini, bibliothecaris van de Vaticana (no. 8790), met Leprotti en
Bottari, respectievelijk lijfarts en bibliothecaris van paus Clemens XII (no. 8791),
2
met Henry (waarschijnlijk Johannes Henricus ) Leich, hoogleraar in Leipzig (no.
8792).
Verschillende boeken van Emmanuel Schelstrate worden vermeld, o.a. zijn ‘De
disciplina arcani contra Tentzelium’, Rome 1685, waarin de auteur eigenhandig
aantekeningen gemaakt heeft (no. 1824); ook enkele manuscripten. Uit een daarvan,
3
dat zich thans in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage bevindt , blijkt, dat
Carolus Major zich bijzonder met de manuscripten van Schelstrate heeft bezig
gehouden. De beschrijving, nummering en inhoudsopgave van deze bundel brieven
4
is van de hand van de kanunnik .
Onder de vele boeken over de Griekse Kerk, door het bezit waarvan Carolus
Major zich een zoon van zijn tijd betoont, bevindt zich onder no. 2058 van de
catalogus: Confessio Ecclesiae Orientalis graece. Aan de titel is toegevoegd: ‘Aliquot
paginae manu illustr. a Schelstrate suppletae sunt in 8’. Onder no. 2059 wordt de
5
tweede druk van de Confessio genoemd van Leipzig 1695 .
De verkoping werd gehouden in het sterfhuis van de kanunnik aan de
6
schilderachtige Melaen (supra Milanam sita ) en duurde van 27 april-2 juni 1767.
Op maandag 4 mei werden de nummers 1831-2116 verkocht. In het exemplaar van
de catalogus uit het stadsarchief

1

2

3
4
5
6

Bibliotheca ex omni facultate librorum quos reliquit Reverendus Dominus Carolus Major, Dum
viveret Ecclesiae Metropolitanae Sancti Rumoldi Mechliniae Canonicus Zellariensis, nec non
Academiae Erfordiensis Socius etc., Monitum.
Zie Ioh. Henrici Leichii, A.M., Diatribe in Photii bibliothecam, orationi qua munus professoris
philosophiae extraordinar. in academia Lipsiensi A.D. XIX. Iunii A. MDCCXLVIII auspicabitur,
praemissa.
MS 75 J 42.
Zie L. Ceyssens, O.F.M., La correspondance d'Emmanuel Schelstrate, p. 14-16; zie ook p.
61, noot 2.
zie E. Legrand, Bibliographie hellénique, XVIIe S., tome III, 1895, p. 38-40.
Titelblad van de Catalogus.
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1

in Mechelen komen onder sommige nummers kleine streepjes voor. Door vergelijking
van het tweede deel van de catalogus met de prijslijst van dit deel, die in druk
verschenen is, bleek mij, dat de boeken tussen twee streepjes overeenkomen met
de nummers, die in de prijslijst met een accolade aangegeven worden en die
gezamenlijk voor één prijs verkocht zijn. Van het eerste deel van de verkoping
bestaat geen prijslijst. Maar blijkens de aantekeningen in margine en de vermelde
streepjes, werd de Confessio van Schelstrate, samen met no. 2059, Confessio
orthodoxa Ecclesiae Orientalis, gr. lat. interprete Laurent. Normanno: Lipsiae 1695,
in 8. v.m.; no. 2060, Opera varia modernorum Graecorum (edita in Anglia) contra
Papam et Ecclesiam Romanam, Graece: in 4 en no. 2061, Georg. Bulli defensio
fidei Nicoenae, graec. lat. Oxonii e theatro 1688. in 4. v.m., voor 10 stuivers verkocht
d

aan ‘v . Elst’, zonder twijfel de drukker van de catalogus, Jan Frans van der Elst.
2
De stadsdrukker en cartograaf , die de titel droeg van ‘Imprimeur juré et libraire
3
de Sa Majesté en la Province de Malines’ heeft de eerste druk van de Confessio,
die op deze wijze in zijn bezit kwam, met de tweede vergeleken, en daarop op het
4
dubbele blad met de voorgeschiedenis van de belijdenis toegevoegd: ‘Caeterum
editio haec est illa prima et originalis, A. 1662 sumptibus Illustr. et Praepot. Ordd.
Foed. Belgii, procurata, de qua Normannus fusius in prolegomenis ante editionem
5
suam Graeco Lat. Lips. 1695’. Bovendien gaf hij, zoals wij gezien hebben , de
herkomst van het boekje aan.
In het jaar 1830 bevond hetzelfde werk zich in het bezit van de Leidse hoogleraar
in de Staatswetenschappen en de Encyclopaedie der Rechtswetenschap Mr. Hendrik
Willem Tydeman. In de zomer van 1829 had hij met zijn veertienjarige zoon Jan
6
Willem Tydeman een reis door België gemaakt . Mogelijk had hij daar het boekje
ontdekt. Hij legde het exemplaar aan zijn vriend Dr. Jean Théodore Bergman, in die
tijd tweede onderbibliothecaris aan de Leidse Universiteitsbibliotheek, voor. Het
antwoord van Bergman aan Tydeman, die hij ‘Hooggel. Heer en Vriend’ noemt, is
voorin ingevoegd. Het briefje is gedateerd 14 juli 1830. Bergman heeft de Confessio
bibliografisch kunnen identificeren, maar vervolgt: ‘Ik twijfele of dit ex. wel com-

1
2
3
4
5
6

Dit exemplaar werd door de Archivaris-Conservator R. de Roo aan de Universiteitsbibliotheek
in Leiden ter inzage gezonden.
zie F.O. van Hammée, Mechelen, oude hoofdstad van de Nederlanden, Amsterdam 1949,
Heemschutserie, deel 65, blz. 32.
Chanoine Léopold Le Clercq, Documents inédits sur l'Histoire de l'Imprimerie à Malines
1639-1810, Malines 1934, p. 44-48.
zie boven, blz. 43.
zie boven, blz. 43.
J.W. Tydeman, Levensberigt van Mr. Hendrik Willem Tydeman, Handelingen der Jaarlijksche
Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
gehouden den 18 Junij 1863, Levensberigten der afgestorvene medeleden, p. 427.
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pleet is, en of er niet de Lat. Vert. aan ontbreekt, waarvan mede in Praef. gesproken
1
wordt . Waar het gedrukt is, kan ik niet nagaan, mogelijk te Constantinopel’. Bij dit
laatste heeft Tydeman aangetekend ‘blijkbaar in Nederland!’, dit natuurlijk op grond
van de mededeling van Jan Frans van der Elst.
De vriendschap tussen de beide mannen bleef bestaan tot het eind van Tydemans
leven. Een trekje daarvan vinden wij in het levensbericht, dat J.W. Tydeman aan
zijn vader wijdde. ‘In den zomer van het jaar 1859 kreeg zijn sterk ligchaamsgestel
eenen apoplectischen schok, die zich vooral openbaarde in toenemende verzwakking
en eindelijk bijna geheel verlies van het gezigt. Maar zijn geestvermogens bleven
even helder en tot het laatste van zijn leven toe bleef hij altijd bezig. Hij liet zich door
vrouw of dochter voorlezen, of soms ook door anderen. Zijn vriend Bergman kwam
hem elke week een middag Latijnsche werken of voor de dames moeijelijk te
2
ontcijferen handschriften voorlezen’ . Het is goed, dit kleine feit als aanvulling op
3
de verzuurde autobiografie van Jean Théodore Bergman te vermelden.
Tydeman overleed op 6 Maart 1863. In de daaraanvolgende jaren werd de
bibliotheek, die hij verzameld had, bij gedeelten door Martinus Nijhoff en E.J. Brill
verkocht. In hun inleiding op de catalogus van de eerste verkoping schreven dezen:
‘Weinig Bibliotheken in het bezit van privaat-personen genoten het voorregt meer
algemeen bekend te zijn, dan de Bibliotheek van Professor Tydeman. Sedert een
reeks van jaren door den bezitter bij zijn talrijke en veelzijdige studiën gebruikt en
door hem met eene onbegrensde welwillendheid aan honderden ter beschikking
gesteld, verkreeg zij eene vermaardheid waarvan de wedergade hier te lande zeker
4
niet te vinden is’ . Niet de zucht tot verzamelen, maar ‘de onweerstaanbare begeerte
om kennis te nemen van alles wat de menschelijke geest gedurende eeuwen heeft
5
voortgebragt’ had Tydeman bij de opbouw van zijn bibliotheek geleid. De uitgevers
van de catalogus vestigden de aandacht op de vele oude uitgaven, die zich in de
collectie bevonden. Hierover schreven zij: ‘De bronnenstudie stond op den voorgrond
en de verhalen van tijdgenooten der gebeurtenissen die hij tot het onderwerp zijner
beschouwing maakte, werden daarin door hem steeds het eerst, maar met kritischen
blik, gebezigd. Van daar die tallooze kleine boekjes,
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zie boven, blz. 34.
J.W. Tydeman, op. cit., p. 448.
Levensberichten der afgestorvene Medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van 1879, blz. 35-61.
Bibliothecae Tydemannianae pars prima, Catalogus der Bibliotheek nagelaten door den
WelEd. HoogGel. Heer Mr. H.W. Tydeman..., Eerste Deel. Waarvan de verkooping zal plaats
hebben op Maandag 24 October 1864 en volgende dagen, des avonds te 6 ure precies, onder
directie van Martinus Nijhoff en E.J. Brill... Ten huize van den eerstgenoemde, te 's
Gravenhage, Raamstraat, 49. blz. III.
loc. cit.
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brochures, pamfletten van de 16e tot de 19e eeuw, die uitgebreide verzameling
mémoires en biographiën welke zijne bibliotheek aanbiedt. Op elk gebied der
wetenschap, in de bibliotheek van Prof. Tydeman vertegenwoordigd, maken deze
kleine boekjes, meerendeels de getuigen zelve der gebeurtenissen of der feiten die
ze meedeelen, het voornaamste deel der verzameling uit. Dit is niet alleen van
toepassing op de geschiedkundige afdeelingen der bibliotheek, ook de verzamelingen
boeken van meer bespiegelenden aard dragen daarvan de onmiskenbare blijken.
De uitgebreide verzameling boeken van kerkelijkleerstelligen, van wijsgeerigen en
van paedagogischen inhoud verraden genoeg de zucht bij den verzamelaar om ook
dit gedeelte van het menschelijk zoeken in al zijne kleine onderdeelen te leeren
kennen uit de oorspronkelijke geschriften van de woordvoerders van deze of gene
1
gedachte’ .
In het vierde deel van de bibliotheek, dat in 1866 verkocht werd, bevindt zich in
de afdeling Leerstellige Godgeleerdheid, onder No. 1344: (Magila, P.,) Confessio
orthodoxa ecclesiae Anatolicae. S.l. (en Hollande) 1662. en v. Op woensdag 25
april 's avonds werden No. 1728-2082 verkocht. Het handexemplaar van de
veilingcatalogus, dat berust bij de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels in Amsterdam vermeldt dat No. 1344 voor - .50 verkocht is aan N.3.
N., zo blijkt uit de gegevens, is Nijhoff. 3 is No. 3 in de lijst van opdrachtgevers van
Nijhoff, die zich achterin een van de boeken van de verkoping, berustend in
Amsterdam, bevindt: ‘K.F. Köhler's Antiq.’.
Dit ‘Antiquarium’ bevond zich destijds in Leipzig. Het was in 1847 gesticht en ging
terug op een firma K.F. Köhler, die in 1789 opgericht was. In 1866 stond het
antiquariaat onder leiding van Franz Köhler (1805-1872). Bij een bombardement
op Leipzig van 4 december 1943 gingen echter alle archieven van het antiquariaat
2
verloren. Het spoor van ons boekje is hier dus uitgewist .
Aan de binnenzijde van de achttiende-eeuwse band ervan is echter een exlibris
aangebracht, dat het mogelijk maakt de draad van de geschiedenis weer op te
nemen. Het exlibris toont het wapen van het oude geslacht Lindsay met daaronder
Bibliotheca Lindesiana en het nummer, dat het boekje blijkbaar in die bibliotheek
had: 76 D.
De huidige graven van Crawford voeren met trots het bestaan van deze
familiebibliotheek terug tot het jaar 1323, waarin voor Christine de Lindsaye, Dame
3
de Coucy een copie gemaakt werd van de Roman de la Rose .

1
2
3

op. cit., blz. IV en V.
De bovenvermelde gegevens werden aan de Leidse Universiteitsbibliotheek ter beschikking
gesteld door K.F. Koehler's Antiquarium, dat zich thans te Stuttgart bevindt.
The ‘Bibliotheca Lindesiana’, Bulletin of the John Rylands Library, Vol. 30, 1946, p. 185; zie
ook Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun publié d'après les
manuscrits par Ernest Langlois, (Société des textes français), Tome I, Paris 1914, p. 49, note
1.
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In het begin van de twintigste eeuw had de bibliotheek een kolossale omvang
gekregen. Zij bevond zich in die tijd in het huis Haigh Hall, even buiten de stad
Wigan, in Lancashire. Door een hele staf van medewerkers werd toen een catalogus
van de collectie uitgegeven, die in 200 exemplaren gedrukt werd. De Leidse
Universiteitsbibliotheek bezit No. 50. Onder het hoofd ‘Greek Church’ staat een
twintigtal, deels achttiende-eeuwse, werken over de Griekse en de Russische Kerk
vermeld. Ons boekje wordt (ten onrechte) toegeschreven aan Nektarios, die de
geleidbrief voorin schreef. Het staat als volgt aangegeven: Nektarios, Patriarch of
Jerusalem. Ὀρϑόδοξος ὁμολογία τῆς καϑολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς
o1

ἀνατολικῆς. [? 1662], 8 .
In 1925 werd een groot deel van de Bibliotheca Lindesiana door de toenmalige
graaf van Crawford verkocht aan Bernard Quaritch Ltd., antiquarian booksellers
2
since 1847, in Londen . In juli 1927 werd ons exemplaar van de Confessio Orthodoxa
vandaar verkocht naar de firma Hiersemann in Leipzig. Deze firma werd in 1952 in
zijn geheel overgenomen door het Zentral-Antiquariat der Deutschen Demokratischen
3
Republik in Leipzig .
De Griekse belijdenis werd in februari 1961 vandaar aangekocht door de
Universiteitsbibliotheek in Leiden. Het boek ontving de signatuur 755 H 43. Het lag
voor de hand, na de aankoop de geschiedenis ervan, die in vroeger eeuwen
meermalen met Nederland, en zelfs met Leiden verweven was geweest, te
onderzoeken en aan het licht te brengen.

Summary
It is proved from sources in the Rijksarchief in the Hague, that the Confessio
Orthodoxa was printed in Amsterdam by Dr. Joan Blaeu in 1666.
On its way to Constantinople the printing was rescued from the earthquake in
Ragusa (1667).
The copy, now acquired by the Leiden University Library, was handed to Emmanuel
Schelstrate, known as librarian of the Vaticana, by Jean Garnier, librarian of the
Jesuit College in Paris. Later on the book passed through the library of Canon
Carolus Mayor, that of the Leiden professor Hendrik Willem Tydeman and through
the Bibliotheca Lindesiana.

1
2

3

Bibliotheca Lindesiana, Vol. II, Catalogue of the Printed Books, preserved at Haigh Hall,
Wigan, Co. Pal. Lancast., E-K, At the Aberdeen University Press 1910, col. 4022.
Dit gegeven werd aan de Leidse Universiteitsbibliotheek verschaft door Bernard Quaritch Ltd.
Zie: A Catalogue of Books and Manuscripts issued to commemorate the One Hundredth
Anniversary of the firm of Bernard Quaritch, 1847-1947.
Deze gegevens ontving de Universiteitsbibliotheek in Leiden van het Zentral-Antiquariat der
Deutschen Demokratischen Republik.
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Lijst van personen
Arnauld, Antoine, jansenist 37
Basire, Isaac, anglicaans theoloog 37
Bergman, Jean Théodore, onderbibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek
in Leiden 46, 47
Blaeu, Joan, drukker in Amsterdam 25, 26, 27, 28, 32, 33
Blaeu, Willem Janszoon, drukker in Amsterdam 32
Blockmans, Fr., stadsarchivaris van Antwerpen 42
Bottari, Giovanni Gaetano, bibliothecaris van paus Clemens XII 45
Brill, E.J., uitgever en boekhandelaar in Leiden 47
Brosses, François de, secretaris van de Nederlandse resident in Constantinopel
29, 38
Casanate, Girolamo, kardinaal 39, 40, 41
Ceyssens, O.F.M., Lucianus, Professor aan het Antonianum te Rome 41
Claude, Jean, predikant van Charenton 37
Clemens XII, paus 45
Collini, Josephus, drukker in Rome 41
Colyer, Justinus, resident namens de Staten-Generaal in Constantinopel 25,
29, 36, 38
Crawford, Baron Lindsay graaf van 49
Croock, Joris, aangesteld resident namens de Staten-Generaal in
Constantinopel 26, 27, 28, 31, 34, 36
Dam, Jacob van, aangesteld consul namens de Staten-Generaal in Smyrna
34, 35
Deutz, Jean, directeur van de Levantse Handel 28
Druyvesteyn, Giòvan, waarschijnlijk thesaurier van de Nederlandse natie in
Venetië 36
Dulamis, Abraham, hospes van Theodorus Petraeus, in Leiden 33
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Elst, Jan Frans van der, drukker in Mechelen 44, 46, 47
Elsevier, Johan, drukker in Leiden 33
Fontaine, tolk van de Franse ambassadeur 38
Galland, Antoine, theoloog en oriëntalist 37
Garnier, Jean, patristicus en bibliothecaris van de bibliotheek der jezuïeten in
Parijs 38, 39, 42
Gool, Jacob, hoogleraar in Leiden 26, 27, 28, 30, 31, 37
Grangé, Peeter, drukker in Antwerpen 43
Haga, Cornelis, resident namens de Staten-Generaal in Constantinopel 29,
30, 31
Hiersemann, antiquaar in Leipzig 49
Innocentius XI, paus 40
Juynboll, W.M.C., oriëntalist 33
Karel I, koning van Engeland 37
Köhler, Franz, antiquaar in Leipzig 48
Köhler, K.F., antiquaar in Leipzig 48
Kyrillos Lukaris, patriarch van Constantinopel 31
Legrand, Emile, hoogleraar aan de ‘Ecole nationale des langues orientales’
25, 36
Leich, Johannes Henricus, hoogleraar in Leipzig 45
Lemens, Joannes van, gezworen roeper in Antwerpen 43
Leprotti, lijfarts van paus Clemens XII 45
Lindsaye, Christine de, vrouwe van Coucy 48
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk 37, 40
Lukaris zie Kyrillos
Magliabecchi, Antonio, bibliothecaris van de Bibliotheca Palatina in Florence
40
Major, Carolus, kanunnik in Mechelen 42, 43, 44, 45
Mignon, Vincent, doctor in de theologie 40
Mogilas, Petrus, metropoliet van Kiev 25, 31, 48
Momma, Volckwijn, directeur van de Levantse Handel 28
Muytinckx, Emmanuel, neefje van Emmanuel Schelstrate 42
Muytinckx, Engelbertus, zwager van Emmanuel Schelstrate 42
Muytinckx, Engelbertus Aegidius, neefje van Emmanuel Schelstrate 42
Muytinckx, Hieronymus Engelbertus Josephus, neefje van Emmanuel
Schelstrate 42
Muytinckx, geboren Schelstrate, Maria-Catharina, zuster van Emmanuel
Schelstrate 42, 43
Muytinckx, Nicolaus, neef van Emmanuel Schelstrate 42
Nektarios, patriarch van Jeruzalem 25, 33, 43, 49
Nisselius, Joannes Georgius, drukker in Leiden 32, 33
Nointel, Charles-François Olier markies de, ambassadeur van Frankrijk in
Constantinopel 37, 38, 39
Normann, Laurentius, uitgever van Griekse kerkelijke geschriften 46
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Nijhoff, Martinus, uitgever en boekhandelaar in 's Gravenhage 47, 48
Panagiotis Nikousios, tolk van de grootvizier 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38
Papenbroeck, Daniel van, bollandist 32, 40
Parthenios I, patriarch van Constantinopel 34, 43
Petraeus, Theodorus, oriëntalist 28, 32, 33, 37
Petrus Mogilas, zie Mogilas
Quaritch, Bernard, antiquaar in Londen 49
Quétif, Jacques, bibliothecaris van het klooster der dominicanen in de rue
Saint-Honoré in Parijs 40
Quirini, Angelo Maria, kardinaal, bibliothecaris van de Bibliotheca Vaticana 45
Rahlfs, A., oriëntalist 32, 33
Rieu, G.N. du, bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek in Leiden 31
Rodokanakis, Konstantinos, Grieks filoloog 39
Roo, R. de, Archivaris-Conservator in Mechelen 46
Schelstrate, Emmanuel, bibliothecaris van de Bibliotheca Vaticana 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46
Schuyl, Florentius, Rector Magnificus van de Universiteit in Leiden 33
Sepp, Christiaan, doopsgezind predikant en kerkhistoricus 36
Sfondrati, Celestino, abt van St-Gallen 41
Steenackers, Emmanuel, kanunnik in Mechelen 43, 44
Tentzel, Ernst, hoogleraar in Leipzig 40
Theophanes, patriarch van Constantinopel 31
Tydeman, Mr. Hendrik Willem, hoogleraar in Leiden 46, 47, 48
Tydeman, Jan Willem, zoon van Mr. H.W. Tydeman 46, 47
Warner, Levinus, resident namens de Staten-Generaal in Constantinopel 26,
28, 29, 30, 31, 33, 38
Werner, Johannes, theoloog 33
Willemsens, Guilielmus, gezworen roeper in Antwerpen 43
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Varia
Der Rat der Stadt Leipzig hat am 4. Juni 1962 beschlossen, die wissenschaftlichen
Bestände der Leipziger Stadtbibliothek der Universitätsbibliothek der
Karl-Marx-Universität zur wissenschaftlichen Nutzung zu übergeben. Nach der
Zerstörung der historisch gewachsenen Sammlung im Dezember 1943, der 90%
des Bestandes, mit Ausnahme der ausgelagerten Handschriften und Inkunabeln,
zum Opfer fiel, ist die Stadtbibliothek seit 1951 als allgemeinbildende Bibliothek
weitergeführt worden. Um den berechtigten Forderungen von Forschung und Lehre
im Interesse unserer Gesellschaft nachkommen zu können, sind daher nunmehr
an die Universitätsbibliothek überführt worden:
die im ‘Catalogus librorum manuscriptorum, qui in Bibliotheca Senatoria Civitatis
Lipsiensis’ von Robert Naumann, Heinrich Fleischer und Franz Delitzsch
verzeichneten Handschriften, einschließlich des seit 1838 erfolgten Zuwachses, mit
1800 Einheiten;
die im Katalog von Otto Günther: Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen
und der Herzoglichen Bibliothek in Altenburg - Leipzig 1909 als Besitz der
Stadtbibliothek ausgewiesenen Inkunabeln, bei Berücksichtigung der Verluste, mit
690 Einheiten;
die Autographensammlungen u.a. von Lessing-Koberstein, Clodius, Bendemann,
Hönisch, Neu, Neumann und Taut mit 14000 Einheiten;
die Bibliothek der noch von Gottsched gegründeten Deutschen Gesellschaft mit
seltenen Drucken des 17. und 18. Jahrhunderts mit 1340 Einheiten.
Die Universitätsbibliothek erhält die Bestände als Dauerleihgabe, sie gewährleistet
die optimale wissenschaftliche Nutzung der genannten Bestände, die fachliche
Betreuung durch die Handschriftenabteilung der Bibliothek sowie die sachgemäße
Aufstellung nach den alten Signaturgruppen.
Wissenschaftlicher Forschung steht nun nach Abschluß der Überführung in der
Universitätsbibliothek eine Sammlung von 9300 griechischen, lateinischen, deutschen
und orientalischen Handschriften, von 3500 Inkunabeln und 169000 Autographen
zur Verfügung.
D. DEBES

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

54

Uit de tijdschriften
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. XXX. (1962). Nr. 1-2.
R. de Mattei: Codici e scritti a stampa di Scipione Ammirato.
AMOR DI LIBRO. X. (1962). Nr. 3.
A. Cioni: Nuove giunte e correzioni al ‘Indice generale degli incunaboli’.
ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES DE BELGIQUE. XXXII. (1961). Nr. 2.
F. Remy: Le personnel scientifique de la Bibliothèque Royale de Belgique
(1837-1962). Répertoire bio-bibliographique.
LA BIBLIOFILÍA. LXIII. (1961). Nr. 3.
D.E. Rhodes: Fra Giovanni da Firenze e i suoi tipografi veneziani. - S.B.
Chandler: Il ‘Colloquium’ di Sabadino degli Arienti. - R. Ridolfi: L'uomo
Guicciardini cento anni dopo. - L. Moranti: Contributo sull'arte tipografica
Urbinate del secolo XVI. - B. Maracchi Biagiarelli: I Sermartelli, discendenti di
Bartolomeo de'Libri.
BIBLOS. 11. (1962). Nr. 1.
O. Mazal: Einbände für französische Königen und Königinnen in der
Einbandsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
THE BODLEIAN LIBRARY RECORD. VII. (1962). Nr. 1.
A.F.L. Beeston: An Arabic hermetic manuscript. - R.W. Hunt: A manuscript
belonging to Robert Wivill, bishop of Salisbury. - W. O' Sullivan: John
Manyngham: an early Oxford humanist. - A. Diller: A Greek manuscript strayed
from the Vatican Library.
BULLETIN DU BIBLIOPHILE ET DU BIBLIOTHÉCAIRE. 1961. Nr. 2.
P. Toinet: Répertoire bibliographique et iconographique de Paul et Virginie, de
Bernardin de Saint-Pierre.
Nr. 3.
M. Kunel: Lettres de Félicien Rops à Eugène Rodrigues. Présentées
par -.
Nr. 4.
M. Kunel: Lettres de Félicien Rops à Octave Uzanne. Présentées
par -. N.N.: Emile Henriot. - J. Lagny: Saint-Amant serait-il l'auteur
de ‘La Berne Mazarine’?
LIBRARIUM. 4. (1961). Nr. 2-3.
J. Ryder: A bibliophile's letter from Great Britain. - K. Gladt: Grillparzers
Handzeichnungen. - M. Wehrli: Vom literarischen Zürich im Mittelalter. - E.
Heimeran: Aus den Anfangszeiten des Heimeran-Verlags. - C. Blondel-Cuenod
et C. Wavre-Bovet: La bibliothèque du château d'Oron. - G.A. Zischka: Der
Vorgang des Schreibens und Lesens im Mittelalter. - N.N.: Eine Miniatur aus
der Beatus-Apokalypse von Gerona. - J. Lethève: Le 2e Congrès international
des sociétés de bibliophiles. - H.P. Tschudi: Zum Schweizer Buch.
5. (1962). Nr. 1.
R. Jenny e.a.: Otto Baumberger. - L. Altermatt: Vom Reichtum....
der Zentral-
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bibliothek Solothurn. - R. Adolph: Bibliophiler Brief aus Deutschland.
- N.N.: La Bible ‘perverse’ de 1631. - W.R. Corti: Das Archiv für
genetische Philosophie. - J. Lethève: Le livre illustré à la 2e
Biennale de Paris (1961).
THE LIBRARY. XVII. (1962). Nr. 1.
G. Pollard: The construction of English twelfth-century bindings. - J.M.G.
Blakiston: Winchester College library in the eighteenth and early nineteenth
centuries. - Wm. S. Mitchell: German bindings in Aberdeen University Library:
iconographic index, and indices of initials, binders, and dates. - H.M. Nixon:
Roger Bartlett's bookbindings. - B.C. Middleton: The bookbinders case unfolded.
- N.R. Ker: The Virgin and Child binder, LVL, and William Horman. - B. van
Regemorter: Ethiopian bookbindings. - D. Rogers: A portrait of John-George
of Brandenburg on presentation bindings: a footnote to Haebler. - G. Barber:
Notes on some English centre- and corner-piece bindings c. 1600.
LIBRARY REVIEW. 1962. Nr. 142 en 143.
R.D. Macleod: Some Scottish publishers. I en II.
LE LIVRE ET L'ESTAMPE. 1962. Nr. 1.
J. Marchand: Etienne Neaulme, libraire d'Utrecht, et sa publicité littéraire en
1740.
NORDISK TIDSKRIFT FÖR BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN. 48. (1961). Nr. 4.
M. Blekastad: Das Schicksal einiger Comenius-Schriften im Norden.
49. (1962). Nr. 1.
S.E. Bring: ‘Kronprinsens barnabok’. Några anteckningar till dess
historia. (Met samenvatting in het Duits).
PHILOBIBLON. V. (1961). Nr. 3.
F.A. Schmidt-Künsemüller: T.J. Cobden-Sanderson... - R. Cave: Grandchildren
of the Kelmscott Press.
Nr. 4.
R. Wallrath: Das Stundenbuch vom Meister des Bartholomäusaltars.
- G.K. Schauer: Über den Bund Deutscher Buchkünstler.
VI. (1962). Nr. 1.
H. Tiemann: Über das öffentliche Mäzenatentum bibliophiler
Gesellschaften. - E. Kästner: Das Malerbuch unserer Zeit.
Nr. 2.
R.A. Schröder: Zum Tode Willy Wiegands. [Die ‘Bremer Presse’].
- H.Th. Musper: Die Urausgaben der holländischen Apokalypse
und Biblia pauperum.
THE PRIVATE LIBRARY. 4. (1962). Nr. 3.
A.C. Cooper: Notes on the printing methods of the Golden Cockerel Press. J. Mason: J.H. Mason at the Doves Press: a note. - D. Chambers: The Society
of private printers. - T.R.: Recent private press books.
QUARTERLY BULLETIN OF THE SOUTH AFRICAN LIBRARY. 16. (1962). Nr. 4.
L.F. Casson: Ms. Grey 3 a 11, a composite office book, 13th-16th Century.
ZEITSCHRIFT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE. IX. (1962). Nr. 1.
H.J. Koppitz: Zur Bibliographie der deutschen Buchproduktion des 18.
Jahrhunderts.
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Boekbespreking
P. Venturino Alce O.P. & P. Alfonso d'Amato O.P., La biblioteca di S.
Domenico in Bologna. Collana di Monografie delle Biblioteche d'Italia
o
V. Firenze, Leo S. Olschki, 1961. 8 . 174 blz. en verscheiden afbeeldingen.
- Prijs ingen.: L. 2.500.
In goede en vaak zelfs boeiende vorm vertelt dit aantrekkelijke boek alles over de
bibliotheek van S. Domenico te Bologna, die haar oorsprong tot het begin van de
dertiende eeuw kan opvoeren. Het bestaat uit drie delen. Het eerste behandelt de
Storia del monumento, het tweede Il patrimonio librario en het derde gaat over I
codici corali. Van p. Vent. Alce zijn het eerste en laatste; p. Alf. d'Amato heeft het
tweede samengesteld. Beide heren Dominicanen doen hun geleerde orde eer aan
met deze door en door wetenschappelijke bijdrage, voorzien van vele
bronnenopgaven.
Gebouw en collectie hebben in de loop der eeuwen heel wat beroeringen
doorstaan. Thans, na de restauratie der jaren 1956-59, is alles teruggebracht tot de
oorspronkelijke 15e eeuwse staat. Afbeeldingen geven een indruk van het fraaie
bouwwerk. De grote bibliotheekzaal, door zuilen in drie traveeën verdeeld, is van
een bijzondere bekoring. Bij de bouw heeft de bibliotheek van het klooster S. Marco
in Florence tot voorbeeld gestrekt.
Lezen was, bij mediteren, een der dagelijkse plichten van de Dominicanen. Reeds
in een hunner documenten van 1257 werd het boek ‘arma nostrae militiae’ genoemd.
Aan de hand van verscheiden oude documenten worden bouw en groei van de
bibliotheek behandeld. Vele giften heeft ze ook ontvangen. Daarbij is wel de
allerbelangrijkste die van de bekende jurist Ludovico Bolognini, uit tweehonderd
juridische en theologische werken bestaande. Bovendien liet deze op zijn kosten
een ‘magnifico e solenne salone’ aan de bibliotheek bouwen (in 1496), ter plaatsing
van het geschenk. Aardige bijzonderheden zijn te vinden in het hoofdstuk ‘La bottega
dei libri’. Dat was een soort laboratorium, vaste werkplaats van copiïsten,
miniaturisten en binders. In 1274 wordt er al melding van gemaakt. Hier werkten
niet alleen de kloosterbroeders zelf, maar blijkens de boeken der
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uitgaven ook tal van leken. Bij de miniaturisten troffen mij twee namen van
Nederlanders: maestro Giovanni di Anversa,... ‘scolare de Hollandia’ (p. 97 v.) en
fra Giacomo di Nijmegen (p. 99), die respectievelijk in 1471 en 1472 werkten.
De rijke bibliotheek was mede opengesteld voor studerenden en zelfs werden er
boeken uitgeleend. Maar hiermee had men blijkbaar slechte ervaringen en in 1482
werden er reeds grenzen aan de uitlening gesteld. Sterker, volgens een bul van
paus Urbanus VIII van 23 Maart 1626 werd het zelfs, wegens herhaalde diefstallen,
verboden boeken buiten de bibliotheek te brengen, op straffe van excommunicatie.
Belangrijke vermeerderingen, ten dele door aankoop, verwierf de collectie tijdens
het bibliothecarisschap van fr. Giov. Mich. Providoni. Men heeft nog zijn lijst van
aanwinsten, een vijftienhonderd stuks, verkregen tussen 20 December 1697 en
1715 (p. 105). Daaronder een grote Blaeu Atlas en de werken van Erasmus.
In het laatste deel over de codici corali worden de 35 liturgische handschriften
beschreven, antifonariën, gradualen, psalteria, enz., alle op perkament en van
miniaturen voorzien. Enige reproducties geven een indruk van de schoonheid dezer
koorboeken. De oudste zijn tussen 1307 en 1324 vervaardigd. Zeven verschillende
miniaturisten konden worden gedefinieerd. Aanwijzingen voor de miniaturisten zijn
nog in de handschriften te vinden. Zo hier en daar voor de initialen de duidelijke
instructie ‘sine caudis’, wanneer het om een kleiner soort letters ging.
Dit alles is slechts een greep uit de rijke inhoud van een aardige en tevens goed
gedocumenteerde publicatie.
's-Gravenhage, Maart 1962.
M.E.K.

Luigi Marchini, Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica Berio
di Genova. Biblioteca di Bibliografia Italiana XL. Firenze, Leo S. Olschki,
o
1962. 8 . 128 blz. en 9 facsimile's. - Prijs ingen.: L. 2.500.
Een kort woord van de directeur der bibliotheek en een Avvertenza van de
samensteller zelf leiden de catalogus in. Ook deze bibliotheek blijkt door de oorlog
getroffen te zijn, waarbij de brand van 1942 wel de ergste ramp is geweest. In het
voorwerk kan men alles lezen over de samenstelling der collectie, die 290
incunabelen bevat. Op de titel heten deze ‘incunaboli’, terwijl in de voorrede steeds
van ‘incunabuli’ wordt gesproken. Na lijsten van bronnen en gebruikte afkortingen
volgen in alfabetische orde de titels der drukken, met de nodige verwijzingen en
verdere bijzonderheden. Een enkele maal, als het over een zeldzame druk gaat,
wordt een volledige beschrijving gegeven. Zo van no. 15, een Italiaanse uitgave
van het Liber aggregationis van Pseudo-Albertus Magnus, hier toegeschreven aan
drukker Euch. Silber, Rome, c. 1498. In de GW. ontbreekt deze en zelfs Accurti
vermeldt ze niet. Er wordt een afbeelding van gegeven, evenals van de unieke
Broederschapsbrief, een Venetiaanse plano-druk van 1495 (no. 230). En zo zijn er
ook van de unica of zeldzame nos. 189, 194 en 269 beschrijvingen te vinden.
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Het ligt voor de hand, dat de verzameling merendeels Italiaanse drukken bevat,
waarbij natuurlijk aan Venetië de voorrang toekomt. Toch hebben ook Duitse en
Zwitserse drukkers, uit Augsburg, Bazel, Hagenau, Keulen, Neurenberg en
Straatsburg, hun aandeel bijgedragen. Treffend is wel, dat er maar vijf Franse
uitgaven zijn, waarvan één Parijse en vier Lyonnese. Twee stammen uit de
Nederlanden, beide afkomstig van Johannes de Paderborn (de Westfalia) in Leuven.
Te weten een Pseudo-Boethius, De disciplina scholarium van 1485 (no. 78 = CA.
325) en Aeneas Sylvius, Epistolae familiares van 1483 (no. 231 = CA. 23). Van
belang zijn de talrijke uitgaven van Dante's Divina Commedia, niet minder dan acht
van de vijftien, in de GW. vermeld. Ze zijn afkomstig van Evan Mackenzie en werden
in 1939 door diens dochter aan de stad geschonken.
Wat de talen van de collectie betreft, ze beperken zich tot Latijn en Italiaans; geen
enkele Griekse of Franse incunabel is aanwezig. De registers aan het slot verhogen
de bruikbaarheid van deze goede catalogus, die ook qua druk, papier en indeling
zeer verzorgd is.
's-Gravenhage, Maart 1962.
M.E.K.

th

Catalogue of books printed in the XV century now in the British
Museum. Part IX. Fascicule I. Holland. Fascicule II. Belgium.-London.
Published by the Trustees of the British Museum, 1962, fol. Fasc. I: p.
H H
ix-xxxiv + 1-123 + [1]-[3] en facs. I -X ; Fasc. II: p. xxxv-lxi + 125-222 +
B
B
[5]-[7] en facs. I -IX . - Prijs: £7-10s.
Zo is dan in het voorjaar van 1962 het langverbeide 9e deel van de BMC.
verschenen. Toen van Mei '55 af de twee samenstellers de vriendelijkheid hebben
gehad mij geregeld de proeven te sturen, schreef een van hen, Mr. George D.
Painter, me, dat naar zij hoopten dit deel in '56 zou verschijnen. Men vertrouwde
dan in 1958 deel X te laten volgen, gewijd aan Spanje en Engeland. Evenwel, de
mens wikt, maar de drukker beschikt.
Mij zijn ondertussen die proeven en de toestemming, er reeds vóór de publicatie
uit te citeren, van groot nut geweest bij het samenstellen van de Contributions tot
een nieuwe Campbell-editie. Dankbaarheid voor deze vriendschappelijke geste heb
ik reeds in mijn Preface tot dat werk geuit en ik wil die graag hier nog eens herhalen.
Met genoegen heb ik gezien, dat de meeste mijner opmerkingen bij de gezonden
proeven thans in BMC. IX zijn verwerkt. Het is weer een treffend voorbeeld, hoe
ook zonder de bemiddeling van officiële, vergaderzieke lichamen de
wetenschappelijke samenwerking tussen verschillende landen kan plaats vinden.
Ik waag het bij de bespreking van een werk, waarvoor ik de grootste bewondering
heb, met een woord van critiek te beginnen. Dat betreft de indeling en de namen
der beide fasciculi, Holland en Belgium. Was het nu heus, met Engels conservatisme,
nodig geweest, in navolging van Bradshaw en Proctor, de splitsing van de
Nederlanden in Noord en Zuid te behouden? Onze 15e eeuwse drukkers hebben
de fictieve grenzen gemakkelijk over-
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schreden. Toen Gerard Leeu zijn persen van Gouda naar Antwerpen, en Veldener
van Leuven naar Utrecht verplaatste, zullen zij niet het gevoel hebben gehad een
ander land te gaan bewonen. En zou het, nu die weinig aannemelijke scheiding
eenmaal gevolgd werd, niet beter zijn geweest de twee als North en South
Netherlands te betitelen? De namen Holland en Belgium zijn voor de 15e eeuw
moeilijk te verdedigen. Nog in aanmerking genomen dat voor het tegenwoordige
Nederland in die tijd het zwaartepunt der productie in de provincie Overijsel lag en
de naam Holland daarvoor dus allerminst paste.
Beide onderdelen beginnen met een General Introduction van Mr. G.D. Painter,
gevolgd door een Introduction to the Presses van Mr. L.A. Sheppard. Deze laatste
heeft bovendien, vóór zijn aftreden, de gehele tekst van het werk samengesteld.
Reeds was bekend door menig artikel, hoe intensief de heer Sheppard zich bezig
hield met de bestudering van de Nederlandse incunabelen.
De heer Painter constateert in zijn General Introduction, dat ‘Holland and Belgium’
het eerste land zijn in de BMC.-delen opgenomen, waarvan, dank zij Campbell en
mijn aanvullende Contributions, een volledig overzicht der incunabel-productie
mogelijk was. Hierop wordt dan een zeer verzorgde indeling, naar aantal en inhoud,
gebouwd. Toch moet men er altijd van doordrongen blijven, dat volledigheid bij oude
uitgaven nooit geheel te bereiken valt. Terwijl bv. op p. ix zes incunabelen genoemd
worden, nog niet vermeld in mijn Contributions, kan ikzelf daar, na de afsluiting van
het werk in 1955-56, al weer een stuk of veertien andere aan toevoegen. En om
een enkel voorbeeld te noemen, hoe weinig zegt het, dat er (zie p. xxxviii en xliii) in
het Zuiden 22 aflaatbrieven tegen 25 in het Noorden zijn gedrukt. Alsof dergelijke
vergankelijke papieren niet bij tientallen verloren zullen zijn gegaan en daaronder
ongetwijfeld ook onbekende edities. Toch hebben zulke algemene overzichten, 't
zij dan met enige speling voor de getallen genomen, veel waarde. Zo zal wel
onomstotelijk blijven vaststaan, dat ons Noorden het Zuiden in schooluitgaven de
baas was. Nog altijd is onderwijzen een speciaal pleziertje van de Nederlanders.
Natuurlijk heeft de beroemde Deventer school, waarvoor de twee bekende drukkers
Richard Pafraet en Jacob van Breda geregeld werkten, heel wat leerboeken en
eenvoudige klassieke uitgaafjes nodig gehad. Hierdoor valt dan ook het
merkwaardige feit te verklaren, dat Deventer op zijn eentje ruim een kwart van alle
Noord- en Zuid-Nederlandse incunabelen heeft gedrukt (zie p. xxxi). De heer Painter
durft daar bij zijn samenvatting (p. xix) zelfs de conclusie uit te trekken: ‘The Deventer
school classics, grammars, and humanistic tracts are symptoms of the new
educational climate which produced Erasmus’.
Terecht merkt hij op (p. xiv), dat de Arithmeticae summa tripartita van Georgius
de Hungaria niet verwacht zou worden in het kader van de uitgaven der fraters in
Den Hem. Verwezen wordt naar mijn Contributions 796b. Inderdaad is daar door
mij, in navolging van Pellechet en Proctor, het werk aan deze drukkerij
toegeschreven. Van de winter echter heb ik een foto-copie van het Parijse exemplaar,
in het bezit van Dr. A.J.E.M. Smeur te Gouda, mogen onderzoeken. Het is gedrukt
in de zeer algemene
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Lettersnijder-type M 75/98. Bijzondere kenmerken heb ik niet kunnen ontdekken.
Mijn latere conclusie is nu, dat de druk even goed, of zelfs nog beter, dan aan Den
Hem kan worden toegeschreven aan Roland van den Dorpe of Henrick P.
Lettersnijder te Antwerpen, aan Eckert in Delft of aan Hugo Jansz. van Woerden te
Leiden.
Geconstateerd wordt, dat er in N. Nederland een hoog percentage boeken in de
landstaal is gedrukt. Met zijn neiging tot synthese meent de heer Painter dit te
kunnen verklaren ‘as reflecting real interest in their native literature and language
among the reading classes in Holland’ (p. xv). Aan het slot (p. xix) wordt zelfs de
stoute conclusie getrokken: ‘the high proportion of pieces in the vernacular printed
in Holland suggests that the rise of the Dutch nation was already beginning; and
the demand, of an extent hardly paralleled elsewhere, for non-clerical devotional
works both Latin and vernacular, is a consequence of the desire among lay folk to
think about religion in their own way and in their own language, which in Holland
was among the chief causes of the Reformation’.
In de tweede General Introduction (Belgium) volgen nog nadere beschouwingen
over de verdeling der uitgaven naar de landstaal in Noord en Zuid (p. xli). Als ‘striking
differences’ tussen beide landsdelen worden de Franse uitgaven genoemd, 47 in
het Zuiden tegen 5 in het Noorden. Dit is nog al van zelfsprekend, gezien het grote
contingent Franstaligen in de Zuidelijke delen. Ook wordt later nog eens verteld (p.
xlv), dat toen in ‘Belgium’ ‘the Netherlandish element predominated over the French,
whereas the reverse is the case to-day’. Dit is geheel onjuist. Ten overvloede heb
ik mijn eigen inzicht hieromtrent nog eens door een deskundige Belgische autoriteit
laten toetsen. In werkelijkheid blijkt op 't ogenblik het aantal Vlamingen dat der Walen
verre te overtreffen. Natuurlijk spreken tal van Vlamingen daarnaast vloeiend of
minder vloeiend Frans, als het nodig is. Maar Vlaams is hun moedertaal.
Al ben ik het dan niet altijd geheel eens met de beweringen van de heer Painter,
zijn beide General Introductions vormen boeiende en suggestieve lectuur. En de
tabellen op p. xvi en xliii bieden prachtige systematische overzichten van 't geen in
de Nederlanden is gedrukt. Dat bij de tweede tabel van ‘Belgium’ de cijfers voor
‘Holland’ tussen haakjes zijn toegevoegd, maakt het overzicht des te gemakkelijker.
Thans het grote aandeel van de heer Sheppard. Deze is zo verstandig geweest
in zijn eerste Introduction to the presses ‘the oft-told story of Coster and the Haarlem
invention’ te noemen, maar niet te behandelen. De z.g. ‘Costeriana’ zijn
samengebracht als producten van de ‘Printer of the text of the Speculum’ en te
Utrecht gelocaliseerd. Verder wordt het monogram van de onbekende Utrechtse
drukker hier als tC verklaard. Andere geleerden, gelijk Holtrop, Kruitwagen, Juchhoff,
Hind, hebben met iets minder zekerheid getwijfeld tussen vormen als GL, LG, Gt,
tG, tC of G+.
Reeds kwam in het Gutenberg-Jahrbuch van 1950 een belangrijke studie van de
heer Sheppard voor over het nauwe verband tussen, en de mogelijke identiteit van,
de Collaciebroeders en de drukker van de Blaffert te Gouda en de Schiedamse van
de Vita Lidwinae (Otgier Nachtegael; door mij geciteerd in dit tijdschrift XXXI. 186).
Zonder dat absolute zekerheid is
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gegeven, wordt ook hier dit nauwe verband uitvoerig behandeld (p. xxix s. en xxxiv)
en nog al aannemelijk gemaakt. Iets minder overtuigend acht ik de radicale oplossing
de drukkers van ‘Teghen die strael der minnen’, van de ‘Aflaatbrief van 1486’ en
van de ‘Historie hertoghe Godevaerts van Boloen’ aan één en dezelfde drukker toe
te schrijven (p. xxviii en vgl. p. 38). Mogelijke identificatie van Godfried van Os of
van Ghemen met de Goudse drukker van het Opus minus wordt ook uiteengezet
(p. xxviii s.). Beide Introductions to the presses van de heer Sheppard zijn doorwerkte
studies, waarin over elke drukker veel te vernemen valt. Gaat men nu na de boeiende
lectuur van het voorwerk tot de feitelijke catalogus over, dan treft men daar weer
de klassieke Britse degelijkheid der beschrijvingen aan, terwijl de tien en negen
bladen met facsimiles steun bij onderzoekingen zullen bieden. Als in de vorige delen
is bij ieder boek afkomst, band, ex-libris, enz. vermeld. Naar ik meen zal er in de
toekomst een register met de namen van vroegere eigenaars, binders, rubricatoren,
enz. uit alle delen worden gegeven. Bij de huidige collectie treft men onder de
vroegere bezitters enige landgenoten aan. Zo: J.I. Doedes (p. 26); A.M. Ledeboer
(p. 58); Enschedé (o.a. p. 86 en 145). Tevens kloosters uit deze landstreken, als
de grauwe susteren in nazareth (Leiden; p. 14); de Kathuizers buiten Utrecht (p.
22); het S. Agnieten klooster te Gouda (p. 28); het Katharine klooster, Amsterdam
(p. 88). We maken er kennis met twee Nederlandse rubricatoren in Deventer drukken,
Rees hermannus en enricus heemskerck (p. 44 en 60). Is de transscriptie op p. 55
1e kol. bij IA. 47667 wel geheel correct? Staat daar inderdaad ‘gheuewen’ en niet
eerder ‘ghegewen’ of ‘ghegeuen’? Graag zou men bij de diverse inscripties een, 't
zij dan maar approximatieve, datering hebben gehad. Met belangstelling las ik de
noot op p. 81 bij de Vocabularius exquo van 1479 (CA. 1749), ontleend aan een
artikel over Peter van Os van Breda van Nanninga Uitterdijk. Ik voel het als een
beschamende omissie, dat ikzelf deze interessante bijzonderheid niet in mijn
Contributions heb opgenomen. Alle eer wordt bewezen aan de recente
onderzoekingen van onze twee Nederlandse geleerden, W.G. Hellinga en L. Querido
(Gutenberg Jahrbuch 1960), waardoor is vastgesteld, dat het Regimen contra
pestilentiam van Kanuti of Kamitus niet door Claes Leeu (zie aldus nog in de Contrib.
1065 a), maar door Gerard Leeu is gedrukt (p. 194).
Evenals de grenzen tussen landen herhaaldelijk conflicten verwekken, zal ook
de wat willekeurige scheidingslijn tussen incunabelen en post-incunabelen af en
toe geschillen opleveren. Zo wordt op p. 90 de ongedateerde Zwolse druk van de
Vita Martini door Sulpitius Severus voor een incunabel aangezien, terwijl wij,
Nederlandse bibliografen, de druk op c. 1510 dateren (NK. 1961 en vgl. ook Contrib.
p. 105 en 158). De Historia de veneranda compassione gloriose virg. Marie is hier,
p. 75 v., ingelijfd en aan Jacob van Breda toegeschreven. Bij ons is de nog
niet-gedetermineerde druk als post-incunabel beschouwd (NK. 1081). Het feit, dat
Polain's Catalogus der incunabelen in Belgische bibliotheken het Brusselse
exemplaar niet heeft opgenomen, wijst er op, dat ook hij de druk na 1500 plaatste.
Vgl. eveneens mijn correctie in NK. III.II, p. XXII. Weer is het een staaltje van
beminnelijk Engels conservatisme om de Sermones Socci op de fictieve Soccus te
plaat-
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sen (zie p. 42 s. en 46), terwijl toch ‘Sermones’ meer voor de hand lag. Wel is in de
noten aldaar een vermoedelijke auteur vermeld. Als regel worden werken ‘for
convenience’ (p. 25) op de auteur gezet, die er in genoemd is. Zijn ze niet authentiek,
als bv. het Alphabetum divini amoris of De disciplina scholarium, respectievelijk op
de namen van Gerson en Boethius gedrukt, dan wordt dit in een noot verteld. Een
logische opvatting. Maar waarom staat de Imitatio Christi (CA. 803; p. 154) dan niet,
gelijk deze uitgave het aangeeft, op Gerson?
Alle lof voor de spelling van de Nederlandse namen. Niet aanvaardbaar echter
is de verkorte titel ‘Boek of de xxiv ouden’, door de heer Painter tweemaal gebruikt
(p. xiii en xvii). In de Introduction van de heer Sheppard op p. xxvi wordt het correcter
genoemd ‘Boek des gulden throens’, al zou ‘Boeck’ iets beter zijn geweest.
Nog enkele kleine correcties. De Recueil des histoires de Troie (p. 131), IB. 49410
is niet CA. 1e Suppl. 1090b, maar 1e Suppl. 1093b. Dezelfde fout is in de
Concordance op p. 220, kol. 4 overgenomen. Bij de vermelding op p. 205, dat
Nijhoff-Kronenberg 2101 een Valuacie van Adriaen van Liesvelt aan het jaar 1517
toeschrijven, zij nog verwezen naar onze verbetering van die datum in ‘(c.
1500-1501?)’, opgenomen NK. III.III, p. XV. Voor noot 5 van de heer Painter op p.
xxxvi, ‘Proctor's statement that Martens “possessed some greek type in 1501”
remains obscure, as no book of that year is known to Nijhoff-Kronenberg’ etc. kan
het protest herhaald worden, dat ik reeds in dit tijdschrift XXXV, p. 51 liet horen.
Wel degelijk had Proctor gelijk; zie NK. 2406, een Beroaldus-uitgave van 21 Aug.
1501, met ten dele Griekse typen. Dit zijn slechts een paar kleine vlekjes, die aan
de grote waarde van het werk niets afdoen. Indices van auteurs en titels en enige
concordanties maken het gebruik gemakkelijk.
Voor Belgen en Nederlanders is dit deel IX BMC. een kostbaar bezit, dat men
telkens weer zal opslaan. Ongetwijfeld zullen ook zij die, naar ik hoorde verluiden,
rondlopen met plannen voor een nieuwe Campbell, er groot profijt uit trekken.
's-Gravenhage, Juli 1962.
M.E.K.

A.N.L. Munby, The dispersal of the Phillipps library. Cambridge
University Press, 1960. (Phillipps Studies: 5).
Met dit vijfde deel heeft de auteur zijn Phillipps Studies afgesloten. De vroeger
aangekondigde ‘finding-list’ van Phillipps-handschriften zal afzonderlijk, in groter
formaat, verschijnen. (Over de delen 1-4 zie Het Boek XXXI blz. 195, XXXII blz. 215
en 366).
Het is Sir Thomas Phillipps niet gelukt, het voortbestaan van zijn verzameling na
zijn dood te verzekeren. Toen hij in 1872 stierf, waren zijn onderhandelingen met
verschillende instellingen waarin hij zijn bibliotheek had willen onderbrengen, op
niets uitgelopen. Hij liet tenslotte bij testament de verzameling na aan een van zijn
dochters en haar afstammelingen. Weliswaar bepaalde het testament, dat de
erfgenamen de collectie

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

63
in stand moesten houden, maar dit bleek, bij gebrek aan daartoe nagelaten fondsen
en onder vigeur van allerlei beperkende voorwaarden in het testament, zo
bezwaarlijk, dat de erfgenamen zich genoopt zagen aan het ‘Court of Chancery’
machtiging te vragen tot verkoop van gedeelten van de verzameling. Toen de eerste
desbetreffende machtiging in 1885 verleend was, begon een reeks van verkopen
door de erfgenamen, die eerst in 1946 eindigde met de aankoop en bloc van het,
nog zeer belangrijke, resterende gedeelte door het antiquariaat Robinson. Deze
firma heeft, tot aan haar opheffing in 1956, de verkoop met kracht voortgezet. Het
overblijvende gedeelte is nog in het bezit van de gebroeders Robinson. De
familiepapieren van Sir Thomas Phillipps en talrijke door hem vervaardigde afschriften
naar ten dele verloren gegane originelen hebben zij geschonken aan de Bodleian
Library in Oxford (zie Das Antiquariat XIV blz. 326).
De auteur heeft zijn eerste hoofdstuk gewijd aan de verschillende plannen en
beschikkingen die Sir Thomas in de loop van zijn leven ten aanzien van het
voortbestaan van de verzameling gemaakt heeft. De volgende hoofdstukken
behandelen de geschiedenis van beheer en verkoop door de erfgenamen. Werden
reeds dadelijk vele stukken door veilingen en verkoop aan particulieren in alle
richtingen verspreid, daarnaast vonden aanvankelijk ook grote transacties met
regeringen en instellingen plaats; hierdoor bleven bepaalde groepen van
handschriften als eenheid bewaard, zoals de Meermanhandschriften en handschriften
met betrekking tot Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. (De aankoop van
Nederlandse handschriften door het Rijk heeft de auteur uitvoerig behandeld in Het
Boek XXXIII blz. 1-8). Verder bevat deel 5 Additions and corrections op de vorige
delen, een index naar signaturen op de in de Phillipps Studies vermelde handschriften
en een voortreffelijke General Index van de hand van Mrs. H.M. Nixon.
De auteur kreeg in dit deel een tamelijk dorre stof te bewerken: men zie zijn eigen
uitlatingen daaromtrent in het voorwoord en blz. 54! Toch is zijn geschiedschrijving
ook van deze periode boeiend geworden, boeiend vooral doordat de achtergronden
zichtbaar zijn gemaakt: achter transacties heeft de schrijver mensen en
conjunctuurwisselingen opgeroepen, achter catalogusnummers de stukken zelf. De
strijd tussen schrijver en stof heeft Munby hier glansrijk gewonnen.
A.F. DEKKER

C.Th. Kokke, De Veluwse papiermolen. Uitgegeven door het
Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands Openluchtmuseum’.
Arnhem, 1961. 40 blz. met 34 afb. en een bijlage.
Met deze uitgave, die het eerste nummer vormt van een door het Nederlands
Openluchtmuseum uit te geven reeks Gebouwen en Bedrijven heeft men stellig een
goede greep gedaan. De machinale papierbereiding heeft in de tweede helft van
de 19e eeuw het oude ambacht volkomen verdrongen. Het gevaar was groot, dat
de oude papiermolens, die eeuwen lang het Hollandse papier hadden vervaardigd
en tot ver over onze grenzen beroemd gemaakt, geheel
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zouden verdwijnen en daarmede ook de herinnering aan en de kennis van dit typisch
nationale en belangwekkende ambacht. Men kan de Vereniging van Nederlandse
Papierfabrikanten dan ook slechts dankbaar zijn voor het initiatief in het
Openluchtmuseum een oude Veluwse handpapiermolen te reconstrueren. In 1933
overgedragen is deze molen later gedeeltelijk in bedrijf gesteld, zodat de bezoeker
het proces van de ouderwetse papiermakerij goed volgen kan.
Voor hen, die van de details nog wat beter op de hoogte willen zijn en bovendien
voor de historische achtergrond belangstelling hebben, is de door de heer Kokke
vervaardigde gids bedoeld. Na een kort historisch overzicht over papyrus en
perkament alsmede de uitvinding en verbreiding van het papier wordt door de auteur
wat uitvoeriger uitgeweid over de Veluwse papiermakerij, die in 1591 met een molen
te Arnhem begon. Op het hoogtepunt van de ontwikkeling in 1740 telde de Veluwe
174 papiermolens, een getal, dat in de Franse tijd tot 129 terugliep, tot omstreeks
1860 op deze hoogte bleef staan om daarna zeer snel terug te lopen, totdat in 1921
te Ugchelen de laatste schepkuip werd stopgezet. Enkelen waren overgegaan tot
de machinale papierfabricage, vele anderen hadden de molens omgezet in
wasserijen, waarmede dus deze nieuwe tak van nijverheid op de Veluwe werd
geïntroduceerd.
Verreweg het grootste hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van de papiermolen
in het Openluchtmuseum. De zeer duidelijke tekst wordt toegelicht met mooie
instructieve foto's en een blad met detailtekeningen van de verschillende onderdelen
is aan het boekje toegevoegd. Een bijzonder aardige bijlage vormt de
boedelinventaris van een Veluwse papierfabrikant uit 1837. Zo is, ook voor hen, die
het Openluchtmuseum niet bezoeken, een aantrekkelijk boekje ontstaan, dat
waardevolle inlichtingen geeft over een bijzonder merkwaardig bedrijf.
L.B.

Werner Liebich, Anwendungsmöglichkeiten der Vertikalablage. Mit 17
Abbildungen. Köln, Greven Verlag, 1959. 90 S. (Arbeiten aus dem
Bibliothekar-Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 18).
De ondertitel van dit boekje luidt ‘Ein Beitrag zum Problem der Bearbeitung,
Aufbewahrung und Erschliessung ungebundener und broschierter
Bibliotheksmaterialen’. Daarmede is de inhoud wel gekarakteriseerd. Het is een
zaak, die allereerst de speciale bibliotheken, maar ook wel de openbare bibliotheken
en de universiteitsbibliotheken aangaat. Wij weten wel, dat het hier vooral brochures,
catalogi en prospectussen van firma's, technische rapporten, krantenknipsels en
afbeeldingen betreft. De schrijver wijst de duitse bibliothecarissen, die in dit opzicht
nog wel iets te leren hebben, op de Engelse en Amerikaanse voorbeelden en spreekt
zich bij de verschillende vormen van de ‘Vertikalablage’ uit voor hangmappen.
Het werkje geeft een goed inzicht in dit practische probleem en ontleent zijn belang
mede aan de zeer uitvoerige literatuuropgave.
L.B.
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M.E. Kronenberg
Twee publicaties bij het afscheid van dr. L. Brummel
Alwie op 4 September '62 de huldiging van de heer Brummel ter gelegenheid van
zijn aftreden als bibliothecaris heeft mogen bijwonen zal daaraan goede
herinneringen bewaren. Officieel werd het hoogtepunt bereikt tijdens de middaguren
in de Rolzaal, met tal van toespraken, bloemen, geschenken, alles waardig
opgeluisterd door het uitreiken van een hoge koninklijke onderscheiding. Toen
volgde een gedrang van vele geleerde lieden op de kelderreceptie. Tot slot een
gezellige maaltijd in de kring van binnen- en buitenlandse vrienden.
Natuurlijk zal de gehuldigde zelf die dag van gemengde gevoelens vervuld zijn
geweest. Maar reden tot treuren is er nauwelijks, als een bekwaam bibliothecaris,
na vijfentwintig jaren van intensief bestuur, bij het bereiken van de fatale leeftijd zijn
ambt aan een jongere kracht moet overdragen. Te minder wanneer, gelijk hier, de
‘oude’ man met een nog jeugdige beheersing van geestesgaven in staat zal zijn
deze in tal van functies en ook voor de, in de ambtelijke druk geraakte, eigen studie
te gebruiken.
Terwijl de herinnering aan de mooie dag van 4 September misschien geleidelijk
zal verflauwen, zijn er bij dit afscheid twee publicaties verschenen, waardoor de
betekenis van de afgetredene voor goed is vastgelegd. Daar is dan in de eerste
plaats de Winst van een kwarteeuw, catalogus der tentoonstelling, van 4-29
September '62 gehouden in het Museum Meermanno-Westreenianum. Die omvatte
een ruime keuze uit het vele, dat tijdens Dr. Brummel's beheer door de Kon.
Bibliotheek werd verworven aan handschriften, alba amicorum, brieven, gedrukte
werken van de 15e-19e eeuw, bibliofiele uitgaven, boekbanden. De catalogus is
van enkele illustraties voorzien en heeft uitstekende registers aan het slot. Alle lof
aan de ambtenaren der Bibliotheek, die tentoonstelling en catalogus hebben
samengesteld. Al kan
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ik nooit warm lopen op een boekententoonstelling, waarvan het opgesloten object
me doet denken aan een ongelukkige kettinghond, de catalogus ervan waardeer ik
ten volle. Die zal voor de afgetredene een schone herinnering blijven aan veel goeds,
dat tijdens zijn bestuur werd verkregen.
Terwijl ik me hier een ogenblik verplaats in de bibliotheekwereld, schiet mij weer
te binnen de eigenaardige beoordeling van een bibliothecaris (i.c. B.L. Hijmans),
die niet lang geleden uit academisch Leiden kwam: ‘Daarnaast behoorde hij tot die
1
niet zo talrijke bibliothecarissen voor wie het boek leeft’ . Bij een dergelijke uitspraak
vraagt men zich af, wat de hooggeleerde precies met ‘het boek’ bedoelde. Alleen
reeds op litterair gebied zijn er een onnoemelijk aantal gradaties tussen de
beeldroman, een spannende detective, Alice in Wonderland, de Ilias, Rabelais, de
Faust, King Lear, Ulysses, Vestdijk's laatste, etc. etc. Om nog niet te spreken van
alle geschriften over kunst, theologie, geschiedenis, aardrijkskunde, sociologie, etc.
etc. Moet die hele stapel boeken voor de ideale bibliothecaris leven? Met schroom
vraagt men zich dan af, of Dr. Brummel naar deze hoge Leidse maatstaf wel tot de
uitverkoren schare bibliothecarissen heeft behoord. Blijkbaar fortuinlijker in dit opzicht
dan Professor Van Groningen en, zo nodig, tot troost van de heer Brummel, heb ik
hier te lande en daar buiten talrijke bibliothecarissen leren kennen, voor wie ‘het
boek’, in een of meer zijner facetten, wèl leeft.
Vele vrienden en collega's uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Noorwegen,
Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland hebben bijgedragen tot de tweede
publicatie, bij het afscheid als een speciaal nommer van ‘Bibliotheekleven’
2
verschenen . Ze bevat niet minder dan eenenveertig opstellen. De bundel opent
met een voortreffelijk geestelijk portret van de afgetredene door zijn collega H. de
la Fontaine Verwey. De wetenschappelijke staf van de eigen bibliotheek heeft zich
niet onbetuigd gelaten. Voor een groot deel gaven zij artikelen over onderwerpen,
die in nauw verband tot de Kon. Bibliotheek of het Museum
Meermanno-Westreenianum staan. Van S.H. Bladergroen is Het ontstaan van het
Museum van het Boek; A.F. Dekker bespreekt In de spiegel der Horatiana bij een
afbeelding drie recente aanwinsten, in betrekking tot Horatius staande. J.L.M. Kits
Nieuwenkamp noemde zijn bijdrage Op nieuwe leest, waarin hij als nieuwe bezem
- 't zij met alle eerbied gezegd - plannen voor de plaatsing der geographie in de
systematische catalogus ontvouwt. Van Sj. Roelofs

1
2

B.A. van Groningen in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1956-'57 (Leid. 1957), p. 69.
Sept. 1962, jaarg. 47. Te betreuren valt enigszins, dat het no. geen eigen paginering heeft,
maar loopt van p. 375-644. Ook mist men koptitels node. Men zou er de vrij zinloze manifestatie
van eigen bestaan, aan de voet van iedere pagina herhaald, graag voor hebben prijsgegeven.
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zijn beschouwingen - in het Frans - over een belangrijke recente aanwinst, La
‘Collection Anny Antoine-Louis Koopman’ à la Bibliothèque Royale de La Haye,
moderne Franse litteratuur, merendeels in fraaie edities, bestemd te worden
opgenomen in het Museum van het Boek. P.C. Soeters vertelt Hoe de Nederlandse
Centrale Catalogus begon. P.J.H. Vermeeren's opstel over W.H.J. Baron van
Westreenen van Tiellandt als handschriftenverzamelaar bevat kostelijke gegevens
over diens activiteit.
Minder gebonden aan de onmiddellijke omgeving dan de vorige opstellen is wat
de tegenwoordige bibliothecaris C. Reedijk schrijft over Stuivers en centen of:
andermaal het uitleenrecht, waarna men goed zal doen dadelijk de zeer zakelijke
bijdrage van M. Wijnstroom Het uitleenrecht en de openbare bibliotheken te lezen.
Dan duizelt men van de sommen, die het bewuste uitleenrecht, de niet zeer verheven
wens van de Vereniging van Letterkundigen, het land zou kosten. Van
onderbibliothecaris A.J. de Mooy, de verdienstelijke samensteller van de gehele
bundel, is een aardige verhandeling over De benaming ‘bibliothecaris’. Ook las ik
met warme belangstelling de brieven, door Geel in de jaren 1835-40 tot Holtrop
gericht. E. de la Fontaine Verwey, die ze in haar opstel Jacob Geel en de Koninklijke
Bibliotheek voorzag van een uitstekende commentaar, heeft goed gedaan deze nog
onbekende brieven te publiceren. Grotendeels lopen ze over Geel's streven inderdaad vervuld - zijn neef Noordziek een betrekking aan de Kon. Bibliotheek te
bezorgen. De lectuur van de brieven is zo boeiend, dat de uitgeefster goed zou
doen ook de hier nog niet gepubliceerde gedeelten ervan eens ergens te laten
opnemen. Voor wie bekend is met de recente uitgave van Thorbecke's brieven zal
het opstel van J.R. de Groot Thorbecke en de Leidse bibliothecaris Van Voorst
weinig nieuws brengen. Maar misschien is het niet kwaad, dat Thorbecke's vrij
onsympathiek gemarchandeer over een eventuële betrekking aan de Leidse
Universiteitsbibliotheek in ruimer kring bekend wordt gemaakt.
Tal van artikelen handelen over de eisen van bibliotheken, de techniek van het
bibliotheekwezen en het brandende onderwerp der documentatie. Daaronder las ik
met genoegen het suggestieve opstel van H. Liebaers De Koninklijke Bibliotheek
van België na 125 jaar. Gelijk de Brusselse bibliothecaris heeft ook zijn Londense
collega Sir Frank Francis in The large General Library in the mid-twentieth century
een open oog voor de toekomst van de zich steeds breder uitspreidende bibliotheken.
Helder en zakelijk is wat A. King schrijft over International trends in librarianship and
documentation. Men moet verder van harte wensen, dat G. Schmook's verhandeling
over Dringende bibliotheekproblemen te Antwerpen tot de begeerde oplossing mag
leiden, zodat daar geen afzonderlijke Universiteitsbibliotheek wordt opgericht, maar
een verstandige verbinding met de Stadsbibliotheek tot stand zal komen.
Het is curieus en tevens verkwikkend na de vele moeilijkheden,
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waarmede de hedendaagse bibliotheken te worstelen hebben, te lezen wat (wijlen)
W.M. Luther bijdroeg over Die Accessisten der Göttinger Universitätsbibliothek. Hoe
genoeglijk en rustig moet het daar zijn geweest in de 18e eeuw, toen studenten er
als hulpkrachten bij de administratie werden aangenomen. Meestal zonder geldelijke
vergoeding. Maar ze kregen gewoonlijk een ‘Freytisch’, soms bovendien een
verdubbeld stipendium. Interessant om te lezen en van historisch belang zijn ook
de opstellen van D. Grosheide en van S. van de Woude, over Aankondiging van
nieuwe uitgaven in de zeventiende eeuw en over Uit de prille jeugd van de
Nederlandse Stads-Universiteitsbibliotheken. Ex-bibliothecaris F. Kossmann in
Rotterdam en de ‘bijzondere’ O.B. behandelt het besluit van de Gemeenteraad
aldaar van 18 Januari '62, geen subsidie te verlenen aan R. Katholieke en Prot.
Christelijke bibliotheken.
Men zal mij vergunnen langs vele bijdragen, hoe verdienstelijk dan ook, heen te
gaan. Terwijl ik me bij het conscientieus lezen ervan vaak heb gevoeld als Poes in
het vreemde pakhuis, bracht R. Juchhoff's voortreffelijk artikel Verwertung einer
Restauflage um 1500 me weer terug in vertrouwde omgeving. Het is het enige in
de hele bundel, dat ons naar het rijk der incunabelen brengt. Helder wordt hier een
aardige ontdekking uiteengezet. Terwijl tot nu toe werd aangenomen, dat er van de
Scala coeli van Johannes Gobius Junior, Leuven, Joh. de Westfalia, 1485
exemplaren met titel en andere zonder bedrukt eerste blad bestonden (zie noot bij
CA. 1044 en vgl. ook nog BMC. IX, p. 143), bewees Juchhoff's onderzoek dat de
typen van het titelblad (zie de afbeelding) geenszins afkomstig zijn van Joh. de
Westfalia, maar van Cornelis van Zierikzee in Keulen. Zijn conclusie is, dat deze na
de dood van Joh. de Westfalia overgeschoten exemplaren van diens Scala coeli
zal hebben verworven en, volgens de meer moderne eis, van een titel voorzien in
de handel bracht. In het enige tot nu toe bekende exemplaar met deze toevoeging,
oorspronkelijk van het S. Barbaraklooster, thans in de Univ. und Stadtbibl. te Keulen,
is de titel op de kop afgedrukt. Zou het ook mogelijk zijn, dat Corn. van Zierikzee
slechts een enkel exemplaar, dat hij zelf bezat, op die wijze moderniseerde en het
toen aan het klooster heeft gegeven? Zodra er echter meerdere exemplaren met
de variant te voorschijn komen, vervalt mijn veronderstelling natuurlijk.
Als men de 41 opstellen overziet, verkrijgt men een levend beeld der betekenis,
die afgetreden Dr. Brummel in de eigen en internationale bibliotheekwereld heeft.
Misschien mag ik als persoonlijk oordeel hier aan toe voegen, dat hij bovendien wel
iemand is ‘voor wie het boek leeft’.
's-Gravenhage, Nov. 1962.
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M.E. Kronenberg
Werken van Cornelius Aurelius (Donckanus) in de bibliotheek van
o
kanunnik mr. Jan Dircsz. van der Haer (A . 1531)
De Inventaris van de grote bibliotheek, die Kanunnik Jan van der Haer in 1531
overdroeg aan het Hof van Holland, in ruil voor een prebende en huisvesting, blijft
1
een boeiend studieobject . Na er de Nederlandse boeken, de werken van Erasmus
2
en die van Luther uit te hebben gelicht , vraag ik thans belangstelling voor hetgeen
hij bezat aan geschriften van Cornelius Aurelius. Te meer, omdat er daaronder enige
3
zijn, die naar mijn weten nergens vermeld worden . Merkwaardig is ook, dat de
Conflictus Thaliae et Barbariei, herhaaldelijk aan Erasmus toegeschreven, hier (Lijst
no. 9) op naam van Aurelius staat. Dus een sterk argument tegen het auteurschap
van Erasmus.
4
De twee artikelen, die P.C. Molhuysen indertijd aan Aurelius heeft gewijd , bieden
heel wat bijzonderheden over zijn leven en werken, al zou speciaal het eerste hebben
gewonnen bij een strakkere compositie. Verder heeft Allen in de uitgave der brieven
van Erasmus bij de vroegst bewaarde tot Aurelius gerichte een uitvoerige inleiding
5
over de Goudenaar - Cornelius Gerard, gelijk hij hem noemt - gegeven . Volle
6
aandacht werd ook door C. Reedijk in zijn proefschrift aan hem geschonken en
dan speciaal aan de correspondentie met Erasmus en beider samenwerking, waarvan
7
het gedicht Apologia adversus barbaros een product is . Meer is er over Aurelius
geschreven. Zo heeft

1
2
3
4
5
6
7

Aanwezig Alg. Rijksarchief, Inventarissen, Derde Afd. no. 10.
Vgl. mijn opstellen in dit tijdschrift XXXI. 22-40 en 121, XXXVI. 2-23 en Opstellen door vrienden
en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann, enz. ('s-Grav. 1958), 99-117.
Zie Lijst aan het slot, de nos. 2 en 6 (beide ten dele), 15 en misschien 16 ten dele. Verder
geciteerd als: Lijst.
In Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis II ('s-Grav. 1903), 1-35 en IV (1907), 54-73. Verder
geciteerd als: Molhuysen 1 en 2.
Zie Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami I (Oxon. 1906), p. 92 s. en p. 586 s.
C. Reedijk, The poems of Desiderius Erasmus (Leid. 1956), o.a. op p. 47 ss.
Reedijk, a.w., p. 161 ss.
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reeds in de 16e eeuw Vulcanius bij de uitgave van enige zijner werken 't een en
1
ander over hem vermeld .
Ongetwijfeld is Aurelius een man van betekenis geweest, ten volle waard eens
in een monografie of proefschrift te worden behandeld. Als intelligent kloosterling
was hij natuurlijk thuis in de theologie en vele zijner werken getuigen daarvan. Maar
misschien voelde hij zich in zijn hart toch nog meer historicus. Is het niet typerend
voor de man van wetenschap wat hij eens schreef aan Johan van Heemstede ‘nam
2
quod vivis, natura; quod bene vivis, scientia tibi praestat’ ? De vaderlandse
geschiedenis had zijn grote belangstelling. Aan hem danken we de z.g.
3
Divisiekroniek , de Defensio gloriae Batavinae en het Elucidarium variarum
4
quaestionum super Batavina regione et differentia . Contemporaine gebeurtenissen
inspireerden hem tot verhandelingen of gedichten. Over de kroning van Karel V
5
gaat het in de Diadema imperatorum sive de officio imperatoris . De herovering van
de vesting Nieuwpoort aan de Lek door Graaf Hendrik van Nassau op Karel van
6
Gelder in 1516 werd aanleiding tot een gedicht , evenals het beleg van
7
8
Schoonhoven . Hij schrijft over troebelen in het Utrechtse , over heldendaden van
9
Jan van Wassenaer in Friesland en over diens dood in 1523 . Het Libellus cornetum
10
liquide historie houdt zich bezig met de vraag, ‘quid sit historia’. Als theoloog en
historicus beide zal hij gekomen zijn tot een Vita van Hieronymus, gedichten over
11
12
S. Ursula, S. Nicolaus en S. Martinus . Heeft het leven van paus Cornelius hem
soms aangetrokken wegens de verwantschap met deze naamgenoot-martelaar?
Want gemakkelijk is ook het leven van Goudse Cornelius niet altijd geweest. Reeds
het feit, dat hij herhaaldelijk van het ene naar het andere klooster is verhuisd - of
moest verhuizen - kan op interne moeilijkheden wijzen. Begonnen in Hemsdonck,
niet ver van Gouda gelegen, verblijft hij later in Lopsen, buiten Leiden. Een tijd lang
woonde hij ook in het klooster S. Michael in Den Hem bij Schoonhoven en
vermoedelijk daarna weer in Lopsen. Zo vallen
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Corn. Aurelius, Batavia sive De antiquo veroque eius insulae... situ, ed. a Bon. Vulcanio (Antv.
1586).
Zie zelfde werk, 85.
Eerste uitgave Leiden, 1517; zie NK. 613.
Deze beide werken zijn door Vulcanius onder de titel De situ et laudibus Bataviae ll. I-II
uitgegeven op p. 1-77 in de voornoemde editie. Zie Lijst nos. 8 en 14.
Niet voor de kroning van Maximiliaan, gelijk vroeger wel beweerd is. Zie verder Lijst, aant. bij
no. 7.
Lijst no. 16.
Zie Molhuysen 1.21, met verwijzing naar Van Berkum, Geschiedenis van Schoonhoven, blz.
345, ‘in betrekking gebracht met de gebeurtenissen van het jaar 1513’.
Opus epist. Erasmi I, p. 100, noot bij 109.
Lijst nos. 12-13 en 3.
Lijst no. 15.
Lijst de nos. 6 en 2. Zie verder Opus epist. Erasmi I, p. 100, r. 109 en p. 101, r. 24 en Vulcanius
in Aurelius, o.c. fol. 7a.
Lijst no. 4. Heel waarschijnlijk de ‘papa et martyr’, gestorven in 253.
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mede zijn verschillende namen, Donckanus, Aurelius en Van Lopsen te verklaren.
Dat Aurelius als een man van enige betekenis werd beschouwd blijkt uit het feit,
dat hij namens het Kapittel van Windesheim in October 1497 samen met enkele
anderen naar Parijs werd gezonden om adviezen te geven voor de reformatie van
1
de Abdij van S. Victor . Veel succes heeft deze missie niet gehad; de Hollanders,
die geen van allen Frans kenden, voelden zich in S. Victor als vreemdelingen en
hun pogingen tot hervorming der abdij stuitten op tegenstand. Onder degenen, die
hun niet welgezind waren, zal een der felste de subprior van S. Victor, Jean Boucher,
zijn geweest. Toen het troepje reformatoren op 16 Augustus 1498 weer afreisde,
nadat hun als reisgeld zes gouden schilden door de Bisschop van Parijs en
tweeëntwintig door de Abdij waren toegestopt, schreef Boucher: ‘Wij waren uitermate
verheugd over hun vertrek, want zij zaaiden tweedracht onder de kloosterbroeders
2
en braken onze regel af bij de wereldlijke geestelijkheid’ . Was deze subprior dan
minder met de vreemde dwarskijkers ingenomen, Aurelius heeft persoonlijk bij
anderen in Frankrijk wel sympathie verwekt. De abt van S. Victor was op hem gesteld
3
en zelfs is er sprake van geweest, dat hij prior van de abdij zou worden . Met Rob.
Gaguinus, de Generaal van de orde der Trinitariërs, werd hij bevriend. Uit een brief
van deze (28 Febr. 1498) weten we, dat de Bisschop van Parijs, Jean Simon de
Champigny, Aurelius graag aan zich had verbonden, zo hij slechts vertrouwd was
4
geweest met de Franse taal . Een uitspraak om even bij stil te staan. Had Aurelius
dan gedurende het vrij lange verblijf in Parijs geen kans gezien enige bedrevenheid
in het Frans te verwerven en heeft hij niet begrepen, hoezeer dit zijn opdracht ten
goede zou zijn gekomen? De oorzaak is mogelijk geweest, dat geestelijken met
hun buitenlandse confraters waarschijnlijk meestal Latijn spraken - of radbraakten
- en Aurelius daardoor niet voldoende routine heeft verkregen, zich in het Frans uit
te drukken.
In het eigen land moet Aurelius dus omtrent de jaren 1497-98, getuige de missie
naar Frankrijk, nog als iemand van aanzien zijn beschouwd. De moeilijkheden in
zijn kloostercarrière zullen eerst later

1
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Uitvoerig over deze missie naar Parijs bij A. Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris
(Par. 1953), 224-228 en ook 560 (op dezelfde pagina's in de 1e ed., Par. 1916). Vgl. tevens
Opus epist. Erasmi I, p. 205 s., waar de opvatting wordt weerlegd, o.a. te vinden bij Molhuysen
1.7 vv., dat Aurelius twee keer naar Parijs is gezonden.
De Latijnse tekst bij Renaudet, o.c. 295, noot 3.
Renaudet, o.c. 227.
‘O si, (inquit) Cornelius habuisset nostratis (bij Molhuysen 1.30: nostratae) lingue periciam,
nunquam recessit a latere meo, tantam inveni in eo eruditionem, pietatem, modestiam,
religionem’. Zie Rob. Gaguinus, Epistole et Orationes, éd. L. Thuasne II (Par. 1903), p. 76.
Vgl. ook wat Erasmus c. April 1498 uit Parijs schreef aan Nic. Werner: ‘Cornelius Gaudanus
hic gloriose agit. Charissimus est Episcopo Parisiorum; charissinus itidem Abbati’ (Opus epist.
Erasmi I, p. 202).
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zijn gekomen, toen Luther's leer begon door te dringen. Wel vraagt men zich af, of
deze uiterst critische man ooit tot de volgzame schapen van de kudde heeft behoord.
Want ofschoon eerst bij de verheffing tot paus van Adrianus (VI) in 1522 zijn
1
Apocalypsis et Visio mirabilis super miserabili statu ecclesiae, etc. heet te zijn
geschreven, iemand die zulke felle aanklachten tegen de geestelijkheid richt, moet
dergelijke gevoelens reeds lange jaren hebben opgekropt. Hier enkele voorbeelden
uit dit geschrift. Aurelius keert zich tegen de ‘pastores’, die zich vet mesten met de
melk van de schapen en zich verwarmen in hun vacht, die wijn drinken uit schalen
2
en dagelijks overheerlijk eten . Eveneens wordt de staf gebroken over geestelijke
heren, die er paarden op na houden, een minachting voor boeken hebben, zich niet
schamen op verwijfde trant ringen aan de vingers te dragen, die dobbelen en tot
3
diep in de nacht drinkgelagen houden . Ook krijgen kardinalen er van langs, die zich
verrijken ten koste van adellijke matrones en het goddelijk erfgoed, terwijl zij zich
4
niet schamen hetgeen zij zelf hebben gekregen weer te gaan verkopen . Ten slotte
wordt dan van paus Adrianus verbetering der vele misstanden verwacht.
De Apocalypsis is opgedragen, evenals De patientia, aan de vriend van Aurelius,
Cornelius Hoen, advocaat in Den Haag. Reeds deze vriendschap kan op minder
rechtzinnige gevoelens wijzen. Immers Hoen heeft enige tijd gevangen gezeten,
verdacht van ‘luterie’. In die tijd schreef Aurelius, hem tot troost, het werk De patientia
o

(a . 1523). Het heeft kunnen gebeuren, dat toen hij de dag nadat hij afscheid van
Hoen had genomen en naar een bijeenkomst in Delft was gegaan, hier in een moeilijk
parket werd gebracht. Een lang verslag van dit geval heeft hij in een brief aan Hoen
5
gegeven . À bout portant werd hem in dat gezelschap de vraag gesteld door iemand
wiens naam hij ‘reverentiae causa’ wil verzwijgen, een wezen gehuld in een
schapenvacht, maar in werkelijkheid een wolf en hypocriet: ‘Aurelius, wat vind jij
wel van onze Martinus Luther’? De schrik sloeg hem om het hart. Zo hij eerlijk
antwoordde, wat stond hem dan te wachten? Zou hij het niet met het leven moeten
boeten? Op dat critieke moment meent Aurelius directe hulp van de Heer Jezus te
hebben ontvangen, die hem zijn antwoord heeft ingeblazen. Hoe dit lange gesprek
verder is verlopen, verhaalt hij uitvoerig. Met spitsvondigheden, gevatheid en grapjes
heeft hij zich uit de gevaarlijke situatie weten te redden. Ten slotte slaagde hij erin
de overigen aan het lachen te brengen en moest de nog steeds aanhoudende
inquisiteur in zijn schulp kruipen, terwijl Aurelius lof en gelukwensen ten deel vielen.
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Lijst no. 17. Zie aant. ald. over de uitgave ervan.
Ald. p. 277.
Ald. p. 282 s.
Ald. p. 297.
Bij Molhuysen 1.32-35, naar hs. Vulcanius 66 te Leiden.
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Wie het epistel nauwkeurig leest, kan er niet anders uit concluderen, dan dat hij
inderdaad lang niet vrij van Lutherse sympathieën was. Getuige zijn aanvankelijke
schrik bij de vraag van de examinator.
Een bijzonderheid, uit deze brief af te leiden, is, dat men te Delft in een bijeenkomst
van theologen blijkbaar Latijn sprak. Niet zozeer het verslag in die taal aan Hoen
bewijst dit. Het had door Aurelius verlatijnst kunnen zijn. Maar daarin komen de
1
woordspelingen Luterum-luterem en luter-Luterinus voor , uitsluitend mogelijk in het
2
Latijn. Molhuysen schreef indertijd , dat de pointe van het gesprek - liever zou ik
zeggen één der pointes -, deze woordspeling, niet voor vertaling vatbaar was. Dat
ligt voor de hand. Zijn woordspelingen ooit te vertalen? Doch wel zou de heer
Molhuysen vermoedelijk vele lezers, gelijk ook mij, een dienst hebben bewezen
door een vertaling van het woord ‘luter’ te geven. Eerst als men weet, dat dit
‘doopvont, wasvat’ betekent, wordt het Latijnse grapje doorzichtig.
Er bestaan meer aanwijzingen, dat Aurelius in de eigen kring een wat verdachte
figuur was. Uit een passage in de Epistola consolatoria aan Hoen leidt Molhuysen
3
af, dat hij een ‘tijdlang opgesloten’ en ‘in de gevangenis’ is geweest . Ik voor mij
lees er eerder uit, dat hij enige tijd gestraft werd door hem het spreken en de omgang
4
met anderen te verbieden . Dus vermoedelijk slechts een interne kloosterstraf, een
soort huisarrest. Geheel in aansluiting hiermee is wat hij aan zijn vriend Jan van der
Haer schreef; ook daaruit verneemt men, hoe hij onder strenge controle van de prior
stond. En dat iemand als Aurelius, die zelf eens prior van Hemsdonck was geweest.
Dwang wekt verzet en noopt tot geheime praktijken. Uit deze brief dan aan Jan met
de boecken horen we, dat diens bode bij afwezigheid van de prior eens bij hem
kwam en hij toen de kans schoon heeft gezien die man het een en ander van zijn
bezittingen - dit zullen vermoedelijk handschriften zijn geweest - mee te geven. Meer
5
zou volgen . Blijkbaar heeft Aurelius zijn werken bij gedeelten aan vrienden
toevertrouwd, omdat ze bij hemzelf niet veilig meer waren. Dit valt ook reeds af te
6
leiden uit een vroegere brief, die Erasmus hem (in 1489?) zond . En aan Corn. Hoen
schrijft hij later, dat ‘patres nostri’ eens alle werken van Eras-
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Luterum luterem illum esse veteris templi in quo sacerdotes et Levitae immolaticii cruoris
maculas abluebant (Molhuysen 1.34).
Molhuysen. 1. 11.
Molhuysen 1.11 en ook 2.
Ego enim tantum gravi ore ad tempus, idest silentio hominumque convictu, tu vero etiam
grandi ere, ut fertur, mulctatus es... Aangehaald Molhuysen 1.11.
Observor ita a priore nostro ut vix liceat mihi cum aliquo docto aut extraneo loqui. Nactus
igitur hunc virum gentilem tuum in absentia prioris non potui committi quin aliquid meorum
ad te darem, daturus brevi omnia antedicta per pastorem nostrum Cornelium communem
amicum. Bij Molhuysen 1.11.
Quod scribis tuto te apud me deponere quidquid tuorum habes opusculorum, etc.; zie Opus
epist. Erasmi I, p. 95.
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1

mus, in zijn bezit, aan Vulcanus of Deukalion hebben geofferd .
De brieven aan Hoen en aan Jan van der Haer getuigen van ware vriendschap
met beiden. Aan hen vertrouwde hij zijn moeilijkheden toe. Eveneens blijken er zijn
milde gevoelens uit over de Hervorming. Zelfs meen ik in de band met de Gorkumse
kanunnik een bevestiging te mogen zien van mijn vermoedens, dat deze minder
vijandig tegenover de nieuwe leer stond dan uit hoofde van zijn geestelijke
2
waardigheid te verwachten viel . Was Jan een fel antagonist geweest, nooit zou
Aurelius hem zo vertrouwelijk over zijn narigheden hebben geschreven. Opnieuw
bewijst dit alles weer, dat in die bewogen tijden ook onder de clerus mannen
schuilden, die zonder met de kerk te breken, toch enige sympathie voor Luther's
denkbeelden hebben gekoesterd.
Uit veel vroeger dagen, lang voor de Hervorming, dateert de vriendschap van
Aurelius met Erasmus. Een jeugdwerk van Erasmus, de Oratio de pace et discordia,
werd aan Aurelius opgedragen. Er zijn verder 14 epistelen van Erasmus aan Aurelius
3
bewaard, tegenover slechts 4 in omgekeerde richting . Maar ongetwijfeld hebben
er meer van Aurelius bestaan; de twee vroegste van Erasmus bv. zijn replieken op
brieven van Aurelius, die niet bewaard schijnen te zijn. Stellig zullen beide elkaar
af en toe gesproken hebben in de dagen toen zij respectievelijk in de kloosters Steyn
en Hemsdonck woonden. Het moet voor deze twee begaafde en critische mannen,
beiden natuurlijk hoog uitstekend boven hun confraters, een waar buitenkansje zijn
geweest op niet te grote afstand een medebroeder te hebben gevonden, met wie
te praten viel.
De vroege brieven van Erasmus aan Aurelius lopen over van overdreven, weinig
mannelijke genegenheidsbetuigingen. Het is trouwens overbekend, dat Erasmus
in zijn jonge jaren meer van dergelijke overspannen vriendschappen met
kloosterbroeders onderhield. Ook sentimentele passages uit brieven aan Servatius
Rogerus en aan Willem Herman van Gouda getuigen ervan. Heeft hij soms in later
dagen zich lichtelijk geschaamd over die geëxalteerde uitingen en daarom, zover
bekend, na het jaar 1498 de correspondentie met Aurelius gestaakt? Dat deze twee
4
het niet eens waren over de waarde van Laurentius Valla's Elegantiae kan moeilijk
de aanleiding zijn geweest van ‘een verkoeling in hun vriendschap’, gelijk Molhuysen
5
aanneemt . Zo
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C. Burmannus in Hadrianus VI. sive Analecta historica, etc. (Traj. ad Rhenum 1727), 247.
Zie mijn opstel over Luther-uitgaven in het bezit van Jan van der Haer in dit tijdschrift XXXVI.3.
In Opus epist. Erasmi I de nos. 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 27A, 28-30, 37, 40, 78 en 19, 21,
24, 25. Over het plan van Erasmus, een collectie zijner brieven, waaronder ‘multas ad
Cornelium Gaudanum’, uit te geven, zie ald. I, p. 415.
Zie de gedachtenwisseling in brieven Opus epist. Erasmi I, de nos. 23, 24, 26 en 29.
Molhuysen 1.12 v. Vgl. over de verwijdering ook Opus epist. Erasmi I, p. 214 s.: ‘Cornelium
subiratum suspicor’, etc.
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kleingeestig was Erasmus toch waarschijnlijk niet. Wel dient opgemerkt te worden,
dat Aurelius in zijn brieven niet is ingegaan op de overspannen gevoelens van
Erasmus. Uit de zijne klinkt slechts een normale vriendschappelijke toon.
Nog een opmerking. In beider brieven wordt enige malen een dominus Ioannes
of Iohannes noster genoemd, dus een wederzijdse vriend, die Allen niet terecht
1
heeft weten te brengen . Het komt mij voor, dat dit niemand anders is geweest dan
onze Jan van der Haer. Vooral zou ik dit willen afleiden uit brief 23, waarin Erasmus
Aurelius aanspoort de Elegantiae van Laur. Valla naarstig te lezen of te herlezen.
2
‘Wil je die hebben, vraag ze dan aan Ioannes’ . Inderdaad bezat Jan van der Haer
een hele collectie geschriften van Valla. In de Inventaris van zijn bibliotheek tel ik
er niet minder dan elf, benevens een zevental bewerkingen of vertalingen van zijn
hand.
Aurelius heeft zich ondanks al zijn critiek op de geestelijkheid, anders dan
Erasmus, in het kloosterleven weten te schikken. Daar zijn heel wat opera van hem
ontstaan. Op het tweede plan is hij een figuur van betekenis geweest, speciaal als
historicus. Er blijkt uit de correspondentie met Erasmus, met Gaguinus, Trithemius,
Hoen, Bostius en Willem Herman van Gouda, hoe hij ook door anderen gewaardeerd
werd. Wie zich waagt aan een uitgebreide studie over hem zal een goed werk doen.
En thans tot slot de Lijst der handschriften van Aurelius, die zijn vriend Jan van
der Haer bezat; een korte commentaar volgt er op. Langs welke weg een deel dezer
3
handschriften later in het bezit van Vulcanius kwam, is me niet bekend .
Aan Dr. P.C. Boeren mijn warme dank voor de uitvoerige inlichtingen over de
Vulcanius handschriften in de Leidse Universiteits-Bibliotheek.

Lijst der werken van Aurelius in de inventaris van Jan van der Haer
vermeld
1. Liber qui inscribitur alphabetum redemptorum cum vita feruentissime christi
amatricis marie magdalene cum multorum virorum illustrium epistolis vt patet
in limine omnia carminibus conscripta a domino cornelio donckano (68b).
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Opus epist. Erasmi I, p. 97, epist. 20 r. 2; p. 101, epist. 21 r. 28 en p. 109, epist. 23 r. 109-110.
Identificatie van Van der Haer met Ioannes Christiani (zie p. 74, epist. 1 r. 13) lijkt me minder
waarschijnlijk.
Si voles eos requirere, fac Ioannem tui amantissimum sollicites in Opus epist. Erasmi I, p.
109.
Zie over de fata der Librye van het Hof van Holland het goede opstel van J.L. van der Gouw
in dit tijdschrift XXIX. 126 vv.
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2. Optima recollecta id est opus palmarium septuaginta regalium questionum
secundum septuaginta palmas per fratrem cornelium donckanum carmina de
sancta ursula etiam aliqua introductoria greÇa (78a).
3. Oratio affectuosissima ad gloriosam virginem pro impetrando omnium
peccatorum remissionem colloquium crucifixi cum homine peccatore dialogus
iucundus gratie et nature plurimorum et plurimarum vite omnia carmine
conscripta dialogus saluatoris et peccatoris ante pręsepium interrogantis tu
quis es etc. de triumpho et obitu domini Ioannis de wassenar cum epistola
consolatoria ad comitem burensem et alia multiiuga in prima pagina libri omnia
ędita sunt a domino au. Cornelio donckano et eius sunt manu conscripta (81a).
4. De patientia et etiam vita D. cornelij pape carmine conscripta a domino aure.
1
cornelio donckano (84a) .
5. Quinque decades prime quinquagene psalmorum dauid ędite a fratre Aure.
cornelio doncano manus eius scripte quantum fluit carmine ibidem patet in fine
epistola ad me scripta (92a).
6. Vita ipsius D. Hieronimi per fratrem au. cornelium donckanum ędita eius manu
conscripta in fine vna epistola ad me scripta patet intuenti quantum fluit carmine
et ibidem varia inserta sunt (117b).
7. Diadema imperatorum (niet ‘imperatorium’) libellus editus a fra. cornelio duncano
(137b).
8. Defensorium glorie bathauie ipsius domini cornelij donckani per eum ęditum
(140a).
9. Conflictus thalie et barbarie in latini sermonis puritatem comice conscriptus
titulus ille varia indicat ipsius domini cornelij donckani (140a).
10. Epistole domini cornelij au. donckani nouum opus vltime ab eo editum (150b).
11. Epistolare vetus domini au. cornelij donckani quo diuersorum et gallie, et
germanie illustrium virorum scripta manu introducuntur ipsius cornelij, epistole
ad eos, et ipsi eorumque epistole ad corne. (153b).
12. Egregia domini guassenaris viri illustris facinora que egit in phrysia epilogata
per prosopopeiam phrisie sub typo et persona nobilis domine petentis opem
a domino au. cornelio donckano conscripta. (154b).
13. De Egregiis adhuc alijs eius facinoribus et epistola ad dominum florentium
iselsteinum comitem burensem eiusdem cornelij (154b).
14. Elucidarium regionis batauuie super varias intortas questiones ipsius au. cornelij
donckani manu scriptum (156b).
15. Libellus cornetum liquide historie prenotatus quid sit historia au. cornelij
donckani (172a).
16. De Triumpho domini de nassouwen ad nouiportam et alia carmina de D.
Cornelio etiam plurima fragmenta epistolarum et orationum manu domini cornelij
donckani conscripta (210b).

Hieraan worden nog drie titels toegevoegd, in de Inventaris niet vermeld als
geschriften van Aurelius, maar die toch klaarblijkelijk wel van hem afkomstig zijn.

1

Dit werk ook op fol. 176a met de titel Libellus de patientia ad m. cornelium hoen iureconsultum
cum epistola exhortatoria et vita D. cornelij pape. Hetzelfde exemplaar? Of een tweede?
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17. Apocalipsis super miserabili statu ecclesie catholice et de summa spe eius
reparande per hadrianum traiectinum summum ponti. (128b).
18. Die Chronijck van Hollant, zelant ende vrieslandt mit andere materien tsamen
in een volumen (135b).
19. Dialogus neptuni et veste de inundatione (135b).

Aantekeningen
1. Vermoedelijk is hetzelfde hs. thans nog te Leiden Univ. Bibl. (Vulc. 98G).
Vermeld o.a. Molhuysen 1.17 en Opus epist. Erasmi I, p. 92.
2. Te Leiden Univ. Bibl. in hs. Vulc. 98B wordt het Opus palmarium (sive Visio
Caroli regis) ten dele bewaard. De Carmina de S. Ursula en de rest komen in
dit hs. niet voor. Over het Opus palmarium bij Molhuysen 1.19.
3. Deze verzameling zijner werken wordt gevonden in Leiden Univ. Bibl. hs. Vulc.
66, fol. 73 ss. De Epistola consolatoria ad comitem Burensem is gericht tot
Floris van Egmond, graaf van Buren, heer van Yselstein, sinds 1515 Stadhouder
van Friesland, naar aanleiding van de dood van Jan, heer van Wassenaer,
daar gestorven op 6 Dec. 1523. Ten dele genoemd Molhuysen 1.20 en Opus
epist. Erasmi I, p. 92. Vgl. verder de nos. 12-13.
4. Te Leiden Univ. Bibl. hs. Vulc. 66. Vermeld Molhuysen 1.20 en ten dele in Opus
epist. Erasmi I, p. 93.
5. Klaarblijkelijk hetzelfde hs. thans te Leiden Univ. Bibl. Vulc. 99. Vermeld
Molhuysen 1.19 v. en Opus epist. Erasmi I, p. 92. De brief van Aurelius aan
Jan van der Haer, aan het slot genoemd, is door Molhuysen 1.11 uitgegeven.
6. Een hs. van de Vita Hieronymi, zonder de rest en blijkbaar een copie, is in de
Deventer Athenaeum Bibl. Het was eens eigendom der Fraters van het Heer
Florenshuis ald. Gebonden in een band met andere hss. en post-incunabelen.
o

Zie J.C. van Slee, Catalogus der handschriften, enz. (Dev. 1892), no. 32. 1 .
Vermeld Opus epist. Erasmi I, p. 92.
7. Te Leiden Univ. Bibl. hs. Vulc. 99B en daarnaar voor het eerst uitgegeven door
Vulcanius in zijn bovengenoemde ed. van Aurelius, Batavia, 99-124 met de
toegevoegde titel ...sive de Coronatione Maximiliani imperatoris, deque boni
imperatoris officio. Ten gevolge daarvan later herhaaldelijk, o.a. nog door
Molhuysen 1.15, in verband gebracht met de kroning van Maximiliaan. Ten
onrechte; het gaat over de kroning van Karel V. Aldus verbeterde ook Allen in
Opus epist. Erasmi I, p. 93.
8. Door Vulcanius uitgegeven in Aurelius, Batavia, 1-48 als lib. I van De situ et
laudibus Bataviae. Het is een bestrijding van Geldenhauer's Lucubratiuncula
de Batavorum insula. Zie erover o.a. Molhuysen 1.10 en 13 v. en Opus epist.
Erasmi I, p. 93. Vgl. verder no. 14.
9. Komt voor in een hs., eens van Scriverius en nu eigendom der Bibl. van het
Prov. Genootschap van N. Brabant. Eerste uitgave in Erasmus, Colloquia
familiaria, ed. P. Rabus, 1684. Eveneens opgenomen in Eras-
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10.

11.

12-13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

mus, Opera omnia I (ed. Clericus, Lugd. Bat. 1703), col. 889 ss. Ook later voor
een werk van Erasmus gehouden. Vgl. uitvoerig Reedijk, a.w., 132 en vooral
383 v. Door A. Hyma, The youth of Erasmus (Ann Arb. 1930), 206 wordt zijn
auteurschap echter betwijfeld. De titel in de Inventaris maakt het wel zeer
waarschijnlijk, dat niet Erasmus, maar Aurelius de auteur is. Of zou het soms
een gezamenlijk product van hen beiden zijn, gelijk de Apologia sub dialogo
lamentabili... adv. barbaros, door Reedijk a.w., 161 vv opnieuw uitgegeven?
Misschien de Epistolae aliquot ad viros illustres, door Vulcanius vermeld in zijn
voorrede tot Aurelius, Batavia, fol. 6b, waarvan hij er ald. enige heeft uitgegeven
- quarum nonnullae nunc prodeunt -; zie ibid. 79-98.
Misschien de brieven of een deel ervan uit hss. Vulc. 98G en 66 te Leiden Univ.
Bibl. en uit hs. 1323 in de Librye te Gouda, respectievelijk uitgegeven door
Molhuysen 1.23-35 en 2.59-71.
Vermoedelijk tweede exemplaren van de werken over Jan van Wassenaer,
die aan het slot van no. 3 voorkomen; zie aant. aldaar.
Ten dele in hs. 743 der Bibl. Mij. der Ned. Letterkunde, Leiden. Uitgegeven
door Vulcanius als lib. II van De situ et laudibus Bataviae in Aurelius, Batavia,
49-77. Het werk is opgedragen aan Reyner Snoy. Voor het z.g. lib. I zie no. 8.
Vermeld Molhuysen 1.13-14 en Opus epist. Erasmi I, p. 93 en 206.
Naar mij voorkomt een onbekend werk van Aurelius.
Ten dele vermeld door Vulcanius in zijn ed. van Aurelius, Batavia, fol. 7a en
daaruit overgenomen Molhuysen 1.20. Het eerste gedicht behandelt blijkbaar
de herovering van Nieuwpoort aan de Lek door Graaf Hendrik van Nassau op
Karel van Gelder in 1516. Zie over dit wapenfeit o.a. Van der Aa, Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederl. VIII (Gorc. 1846), 179 en ook Busken Huet, Het
Land van Rembrand I (Haarl. 1898), 254.
Te Leiden Univ. Bibl. in hs. Vulc. 66. Uitgegeven, volgens Molhuysen 1.17 ‘zeer
slecht’, door Casp. Burmannus in o.c. (Hadrianus VI), 245 ss. Ook o.a. vermeld
Opus epist. Erasmi I, p. 93.
Zeer waarschijnlijk de z.g. Divisiekroniek, gelijk ook reeds door mij is
verondersteld in dit tijdschrift XXXI.37, onder no. 36. De eerste uitgave is 18
Aug. 1517 te Leiden door Jan Seversz. gedrukt (NK.613). Geen auteur wordt
erin vermeld. Maar op gezag van R. Fruin, Verspreide Geschriften VII ('s-Grav.
1903), 66 vv. neemt men aan, dat Aurelius de samensteller is.
Geen auteur genoemd, doch door Vulcanius in zijn ed. van Aurelius, Batavia,
fol. 7a bij diens werken als carmen elegiacum vermeld. Van hem door
Molhuysen 1.21 overgenomen.

's-Gravenhage, April 1963.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

79

Summary
After having devoted three earlier articles to the famous library of Canon Jan van
der Haer at Gorkum, transmitted in 1531 to the Court of Holland, the author publishes
now a list of the manuscripts with works of Cornelius Aurelius, (or Donckanus, or
Van Lopsen, or Gerard) which his friend, the Canon, possessed. Some of these are
apparently unknown. Details of the clerical historian's life are given. Erasmus, when
still young, wrote many a rather sentimental letter to him. Aurelius, through openly
criticizing the Roman Catholic church and its clergy, remained in a convent all his
life. Difficulties however have not been spared to him.

Een toespraak
Bij verschillende gelegenheden heeft de redactie van ‘Het Boek’ het voorrecht gehad
haar medelid mej. dr. Kronenberg in dit tijdschrift te mogen danken en huldigen. Het
is nu met groot genoegen, dat zij wijst op de bijzonder aardige en orginele toespraak,
door dr. A.C.F. Koch op 10 april 1962 gehouden bij de uitreiking van de culturele
jaarprijs ‘De Gulden Adelaar’ der stad Deventer aan dr. Kronenberg. De rede, die
een echt Deventerse bijdrage tot de biografie van de gehuldigde vormt, is afgedrukt
in ‘Overijssel, Jaarboek voor auteur en historie’, 1963, blz. 47-55.
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L. Elaut
De Nederlandse bewerking (1514 en 1554) van Magninus' Regimen
Sanitatis
Het Regimen Sanitatis van de Milanese arts Magninus, kan tot de voornaamste
hygiënische traktaten van de late Middeleeuwen gerekend worden. Hoewel het niet
veel afwijkt van het patroon der andere hygiënische geschriften uit die tijd, bezit het
genoeg originaliteit in de bewerking van de stof, om aan zijn auteur niet het kenmerk
van een opvallende persoonlijkheid te ontkennen.
We beschikken voor deze studie over een inkunabel uit de Gentse
1
universiteitsbiblioteek, waarvan het kolofon luidt: Regimen Sanitatis Magnini
mediolanensis medi/ci expertissimi opus equidem non parum utile omni cum
diligen/tia in hoc volumen redactum feliciter explicit. Impressum/per Joannem de
2
Westfalia Alma in universitate Lovani/ensi Anno MCCCCLXXXII.
Het boek staat ook beschreven in de Catalogue des Livres imprimés au quinzième
3
Siècle des Bibliothèques de Belgique van L. Polain. Een met een achttiende eeuwse
hand op de eerste bladzijde gemaakte aantekening vermeldt: Bibliothece Eenamensis
1749.
Het werk wordt door de auteur met een korte inleiding opgedragen aan Andreas
de Florentia, bisschop van Atrecht (Arras). Deze opdracht laat toe het tijdperk waarop
het opus geschreven werd, met een vrij goede nauwkeurigheid te bepalen. Blijkens
L'Ordre des Evesques d'Arras depuis la Séparation de l'Evesché de Cambrai van
4
Guillaume Gazet , was André de Florence bisschop van Atrecht van 1331 tot 1335;
in dit laatste jaar werd hij bisschop van Doornik.
Het Regimen Sanitatis zal tussen die twee data geschreven zijn. Andreas de
Florence werd later kardinaal, en zou te Firenze begra-

1
2
3
4

Katal: Res. 189.
Er was een tweede uitgaaf in 1486, een derde in 1492; cf. M.F.A.G. Campbell, Annales de
la Typographie néerlandaise au 15e siècle. La Haye 1874, nr 1188-1189, blz. 335-6.
Brussel 1932, Bd III, blz. 97, nr 2559.
Arras 1598, blz. 36.
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ven zijn. Zoals zijn naam aanduidt, was hij van die stad afkomstig. Daar Magninus
van Milaan was, is het licht te begrijpen dat hij zijn werk aan een landgenoot toevallig
bisschop in de Flandre gallicante, opdraagt. Naar blijkt uit een zin van de opdracht,
was Magninus aan de bisschop veel verschuldigd en kon hij hem niets weigeren.
Die twee zullen dus vroeger nog betrekkingen met elkander onderhouden hebben.
Over de identiteit van Magninus is in de zestiende eeuw betwisting gerezen. Het
1
best vindt men de toedracht van die aangelegenheid in Histoire littéraire de la France
boven de handtekening van Barthélemy Hauréau, en in Storia della Letteratura
2
Italiana van Gir. Tiraboschi.
Het Regimen Sanitatis, met al de andere werken die op de naam van Magninus
3
staan, werd aan zijn tijd- en ambtgenoot, Arnaldus de Villanova, toegeschreven;
4
Manget zegt waarom. Zo de reden plausibel kan voorkomen, is het bewijs verre
van geleverd en rijzen onoverkomelijke bezwaren op. Al de redenen die ten gunste
van Arnaldus' auteurschap zouden kunnen aangevoerd worden, moeten wijken voor
5
één volzin uit het Regimen Sanitatis zelf; hij luidt: Quando ex milio et panico fit talis
cibus quod sunt excorticata, tunc vocatur pistum in lingua nostra, et coctum
permiscent cum vino et aliquantulum salis, et vocatur in vino seu pistinum, et iste
cibus est in usu apud illos de civitate unde fui, et est civitas Mediolanum.
Arnaldus de Villanova is een geheimzinnig personage, en over het echte en het
onechte in zijn werk is de sluier van de onzekerheid niet opgeheven. In zijn Opera
6
omnia, wordt het Regimen Sanitatis als volgt aangemeld: Incipit liber de regimine
sanitatis Arnaldi de villa nova quem Magninus mediolanensis sibi appropriavit
addendo et immutando nonnulla. Het zijn dus de uitgevers die het Regimen Sanitatis
aan Arnaldus toegeschreven hebben.
Alles werd op afdoende wijze weerlegd door Tiraboschi, en we menen dat over
Magninus' identiteit geen aarzeling kan bestaan en dat hij ook geen plagiaat gepleegd
heeft. De opdracht aan Andreas de Florentia, die de latere uitgevers van Magninus
en Arnaldus niet kenden, of verdonkeremaanden, neemt hieromtrent elke twijfel
weg.
Indien Arnaldus de auteur was, baart het verwondering dat hij twee werken met
dezelfde inhoud zou hebben samengesteld. Is hij inderdaad de, onbetwiste, auteur
niet van een Regimen Sanitatis Salernitanum, waarin hij kommentaar brengt op het
bekende in verzen geschreven hygiënisch traktaat van Salerno? Van dit laatste gaf
Johannes

1
2
3
4
5
6

Uitgegeven door de Benedictijnen van St Maur, Tome 28, Paris 1881, blz. 26-126.
Modena 1789, V, blz. 278-280.
Lindenus Renovatus, De script. medic. Nürenberg 1686, blz. 770.
Bibliotheca script. medic. T II, p I, blz. 127.
o

o

blz. 69 v uitg. Lyon 1509; blz. 83 r uitg. Leuven 1482.
o

o

Uitg. Lyon 1509, pp. 59 r -82 r .
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1

de Westfalia, vijf uitgaven te Leuven op de betrekkelijk korte tijd van ten hoogste
tien jaar.
Dat zoveel hygiënische traktaten in dezelfde stad en bij dezelfde uitgever van de
pers kwamen, bewijst hoe groot de trek naar deze geschriften was. Dat zij in de
gunst van de lezers stonden, was een prikkel voor de drukkers om hun jong bedrijf
met het vervaardigen van deze boeken renderend en aktief te houden.
Tot daar dan de situering van een gezocht Latijns traktaat over een toentertijde
aktueel onderwerp.
In 1514 verschijnt te Brussel bij Van der Noot Tregiment ter ghesontheyt, een
hygiënisch traktaat dat de Nederlandse vertaling is van Magninus' Regimen. Een
2
eksemplaar hiervan bevindt zich in de Kon. Biblioteek te Brussel. Het wordt vermeld
3
door A.J.J. Delen die uitsluitend de typografie en de verluchting beschrijft.
Van dit Nederlandse Tregement bestaat een tweede uitgaaf, in het jaar 1554 te
Antwerpen verschenen Tregement/ ter ghesontheyt, ghemaect by / den vermaerden
Medecijnmeester der Stadt / van Melanen Magninus. Ende nu/ ghetranslateert wten
Latijne/ in Duytsche/ Gheprint tantwerpen op die Camerpoort/ brugghe inden schilt
van Artoys, by die weduwe van Jacob van Liesveldt, waarvan de Gentse
4
universiteitsbiblioteek een eksemplaar bezit. Zie de afbeelding van de frontpagina
op de volgende bladzijde.
Bij nader toezicht blijkt dat aan het jaartal van de titelpagina van het Gentse
eksemplaar geknoeid werd door een al te ijverige bibliofiel, om zijn boek veertig
jaren ouder te doen voorkomen dan het in werkelijkheid was. In 1514 was de
echtgenote van Jacob van Liesveldt nog geen weduwe, dit werd zij pas op 27
5
november 1545 bij de terechtstelling van haar man. Die twee data lossen elke
aarzeling dienaangaande op.
Wij hebben de Brusselse uitgaaf van 1514 vergeleken met de Antwerpse van
1554. Zij zijn volkomen identiek wat de tekst betreft, wel zijn er verschillen in de
spelling van de woorden. De spelling van de Antwerpse uitgaaf is over heel het werk
dezelfde voor hetzelfde woord, in de Brusselse uitgaaf is die spelling nogal
6
uiteenlopend.

1

2
3
4
5
6

cfr. L. Polain, op. cit. blz. 591; het aldaar vermelde eksemplaar is thans in de Un. Bibl. Gent,
Res. 1552; cfr M. Campbell, op. cit. nrs 1469, 1470, 1471, 1472 en Suppl II nr 1471a; geen
enkele is echter gedateerd.
Katalogusnummer II, 16.954 (24.3 cm × 18.5 cm) cfr W. Nijhoff-M.E. Kronenburg,
Nederlandsche Bibliographie, 's-Gravenhage, nr 1453, blz. 520.
Histoire de la Gravure dans les anciens Pays-Bas, II, 1934, blz. 31.
Katalogusnummer Acc 12.496 (1), 166 niet genummerde bladen, 13.7 cm × 9 cm, Gotische
druk, met 32 drukregels per bladzijde.
G. van Havre, Marques typographiques, Buschman Antwerpen, 1883, I, blz. 275.
Antw. schrijft immer regement, Bruss. nu eens regimen, dan weer regeme; Antw. schrijft
immer hitte, Bruss. nu eens hitten dan weer hetten; Antw. schrijft bewijsen, Bruss. bewisen,
Antw. ghesontheyt, Bruss. gesontheyt; Antw. sullen wi, Bruss. selen wi; Antw. nootelijck,
Bruss. nootelijc; Antw. behoeflijc, Bruss. behoeflijck; enz.
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Aan het Brusselse eksemplaar ontbreekt de titelpagina. Zijn incipit luidt Hier beghynt
dat boeck ghenoemt tregement der ghesontheit. ghemaect biden vermaerden
medecijn meester der stadt van melanen magninus Ende nu yrst ghetranslateert
wten latine in duytsche.
Het explicit luidt Gheprint in de princelijcke stadt van Bruesel Int iaer ons heeren
Vijfthien hondert ende veerthiene den sevensten dach septembris.
Verdere analyse van Tregement werpt op de Nederlandse vertaler van het
Regimen een bijzonder licht.
Tregement vertoont een opmerkelijke vlotheid van stijl die de huidige lezer niet
ontgaat. Vele volzinnen klinken niet verouderd. Het taaleigen is van een uitzonderlijke
Nederlandse zuiverheid; vreemde woorden zijn tamelijk zeldzaam en de
kanselarijtoon, die de medische geschriften van de zeventiende en achttiende
eeuwen vaak ongenietbaar maakt, is op een grote afstand gebleven.
Het titelblad van Tregement 1554 toont een fraaie plaat. Op een rustbed, onder
een gedrapeerde hemel, ligt een mannelijke patiënt, die niet aan een zware ziekte
schijnt te lijden. Opschik en versiering van kamer en ledikant verraden een huis van
goeden doen. Een verpleegster brengt de convalescent (of kronische zieke) een
beker drank, op een schaal aangeboden. Voor een frontpagina is dit thema tamelijk
uitzonderlijk, het geeft de inhoud van het boek precies weer. Twee Korintische zuilen
flankeren de omraming, en in het midden van de bovenfries zit een gevleugeld
engelkopje dat aan weerszijden uitslingert op een moreskenmotief. In het midden
van de onderlijst staat het jaartal, 1554, in een kadertje tussen twee eenvoudige
arabesken. Er ligt een bekoorlijk vijftiende eeuws dekorum over dat eenvoudig maar
zeer suggestief toneeltje.
De eerste letter van de hoofdstukken van het boek is telkens een kapitaal waarvan
de hoogte twee regels beslaat. Voorts zit ongeveer één op tien van die kapitalen in
een lettrine, waarvan de hoogte dan vier regels bedraagt; die lettrines zijn grillig
verspreid. Het tafereeltje waarin de hoofdletter verwerkt wordt, heeft volstrekt niets
te maken met de inhoud van het hoofdstukje waar zij vooraan staat; het zijn meestal
renaissancemotiefjes. Voor de hoofdletters F, K, Q, R, U, X, Y, Z is er nooit een
lettrine voorzien. De eerste letter van het eerste kapittel is een majestatische D,
negen regels hoog, rijk van slingerende filigraankrullen voorzien.
Het kolofon luidt: Gheprint in die vermaerde Coopstadt van/ Antwerpen op die
Camerpoort brugghe inden/ schilt van Artoys, By die Weduwe van/ Jacob van
Liesveldt.
In het midden van de daar tegenover liggende blancobladzijde prijkt het
1
drukkersmerk van de firma Van Liesveldt. Het is het wapen

1

F. Olthoff, De Boekdrukkers en Boekverkoopers en Uitgevers in Antwerpen, Antw. 1894, blz.
62-63.
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van de provincie Artois, die toen tot de Franse kroon behoorde. De kernspreuk luidt
Fortitudo mea Deus. Het wapenschild behelst zeven Franse koningsleliën op blank
veld; het is van een sprekende symboliek op de naam van de drukkersfirma: Van
1
Liesveldt.
Het eksemplaar van de Gentse universiteitsbibliotheek werd in 1886 aangekocht
op de veiling van de bibliotheek van wijlen professor Hippoliet Kluyskens, nr 593 uit
de veilingskatalogus. Dit blijkt uit een aantekening van de hand van de toenmalige
hoofdbibliotekaris F. vander Haeghen, op het achterste schutblad.
De Tafel des Boecx van Tregement geeft 115 kapittels aan, doorlopend na elkaar
genummerd met Romeinse cijfers, zonder onderverdeling in de vijf groepen, zoals
voor het Regimen Sanitatis het geval is, de eerste groep met 2, de tweede met 7,
de derde met 26, de vierde met 5, en de vijfde met 9 kapittels. Het is een
vereenvoudiging. Wanneer men de optelling maakt zijn er aldus 49 Kapittels voor
het Regimen Sanitatis, terwijl er 115 zijn voor zijn Nederlandse tegenhanger,
Tregement.
De bewerker van dit laatste heeft tal van tamelijk lange hoofdstukken uit het eerste
in kapittels van geringer omvang verdeeld. Zo bv. waar het Regimen spreekt van
o

de hygiënische regelen, afgeleid van de ‘diversitate membrorum’ (blz 26 r ) zal de
Nederlander voor elk van de besproken lichaamsdelen één kapittel voorzien. Zo
doet hij ook bij de bespreking van de vruchten en de groenten, waarvan elke soort
één kort kapitteltje krijgt, terwijl Magninus het allemaal in zijn Regimen met één
hoofdstuk ‘de leguminibus’ (blz 84) en één ander ‘de fructibus’ (blz 85) bedenkt.
Sommige hoofdstukken uit het Regimen werden niet vertaald, het zijn diegene
die handelen over de seksuele hygiëne. Hier en daar wordt een zinssnede uit de
Latijnse tekst, die op hetzelfde onderwerp betrekking heeft, in de Nederlandse tekst
weggelaten.
Het lange hoofdstuk De coitu wordt in Tregement niet vertaald. Ook het hoofdstuk
De regulis regiminis sanitatis appropriatis sexui femineo bleef onvertaald. Er zit niets
obsceens in de Latijnse tekst, het is louter fysiologie en anatomie van het vrouwelijke
geslachtsapparaat, met de aangepaste hygiënische voorschriften. Het moet dan
toch, in de ogen van de bewerker, niet passend voorgekomen zijn dat hoofdstuk in
de volkstaal, ten behoeve van de alleen Nederlandskennende lezer over te zetten.
De hoofdstukken over de hygiëne van de zwangere, van de barende, van de
kraamvrouw, van de voedster worden vertaald, zonder weerhouding van de
erbijhorende bijzonderheden van fysiologische aard, die gepaste hygiënische of
dieetregelende zorgen vereisen.

1

Dit drukkersmerk stemt overeen met nr 2, blz. 283, uit G. van Havre, op. cit.
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Het allerlaatste hoofdstuk De Pessariis wordt niet in het Nederlands vertaald. De
reden ligt voor de hand, want Magninus zegt dat bedoelde pessariën meestal met
een abortief of antikonceptioneel doel ingebracht worden. De vertaler laat het
gewoonweg vallen, zoals hij ook zwijgt over de dieetregelen en de andere
voorschriften die het huwelijk kinderloos houden. Elke alluzie daarop wordt vermeden,
en elke handeling die de bevruchting zou kunnen hinderen, wordt zorgvuldig
verzwegen.
De zorg om seksuele aangelegenheden, ook in een medisch-hygiënisch geschrift
te verdoezelen, typeert de Nederlandse vertaler. Waarom? Was hij bevreesd dat
zulke dingen de eerbaarheid van de lezers zouden kwetsen? Rekende hij ermede
dat zijn Nederlandse bewerking van Magninus, onkritische leken zou bereiken en
bij hen obscene voorstellingen opwekken, of tot ongepaste handelingen aanleiding
zou geven? Wanneer men zulke gemoedsstemming bij de auteur in acht neemt,
kan men de mening toegedaan zijn dat hij een geestelijke was. Waarschijnlijker is
het, dat de bewerker een leek was, misschien wel een geneeskundige, die schreef
ten gerieve van de chirurgijnen en de anderen, die tot de ondergeschikte niet
akademisch gestudeerde medische bent behoorden. Voorts was er, in het begin
van de zestiende eeuw, in de Nederlanden een legertje min of meer geleerde leken
die, ofschoon zij geen Latijn verstonden, toch genoeg ontwikkeld waren om
wetenschappelijke werken in de volkstaal geschreven, met vrucht te lezen. Dat de
vertaler, akademisch medicus of niet, het dan toch niet opportuun oordeelde het
seksuele onder de aandacht van zijn lezers te brengen, behoorde tot de opvatting
van de tijd, we zijn immers in 1514 en 1554, en de geestelijke ontvoogdingsdrang
zou maar een kwarteeuw later armslag krijgen onder de niet akademisch
geschoolden.
Wanneer men de Latijnse en de Nederlandse teksten parallel naast elkaar legt,
stipt men hier en daar een zinsdeel aan dat in de volkstaal achterwege gelaten
wordt; Magninus somt b.v. vier medikamenten op ter vorkoming van de obstipatie
bij de zwangeren, de vertaler houdt zich met twee tevreden. Nooit zal men hem
evenwel betrappen dat hij er één uit eigen initiatief bij voegt.
Er bestaat geen enkele aanwijzing over de identiteit van de vertalerbewerker van
Tregement ter Ghesontheyt. Zoveel kan men zeggen dat hij een man met goede
smaak was wiens geschrift zich als een verfijnd gewrocht aandient.
Magninus' Regimen Sanitatis dat in Tregement ter ghesontheyt zo voortreffelijk
vernederlandst werd, berust op het biologisch-medisch systeem van de oudheid
waarvan de basis bij Hippokrates en Galenos
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ligt. Door de auteur werd hierop een zeer persoonlijk boek samengesteld.
Een die het bijna geheel geplagieerd heeft, is Guido Paratus, die een Libellus de
Sanitate conservanda schreef en opdroeg aan Filips de Goede, hertog van
Boergondië, in het jaar 1459. Het is wel het aanstippen waard dat Guido Paratus
ook van Milaan was, zoals Magninus. Hoewel er een eeuw tussen beiden ligt, staat
het vast dat Paratus het geschrift van Magninus gekend heeft, vermits hij er zich
door liet leiden en volkomen zijn volgorde, bouw, en zelfs hele brokken daaruit
1
overgenomen heeft, zoals door E. Wickersheimer aangetoond werd. Dat hebben
de uitgevers van Arnaldus, die Magninus van plagiaat beschuldigden, zeker niet
geweten.

Tregement ter ghesontheyt bevat een geheel van leefregelen, zowel van preventieve
als van kuratieve aard, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de voeding. De
dieetregeling is de voornaamste grondslag van de hygiënische systemen uit de
oudheid en de middeleeuwen. Wat men eten en drinken mag in verband met, en
als gevolg van zijn individuele lichaamsbouw en temperamentsaanleg, vormt meer
dan de helft van de oudere gezondheidsvoorschriften. Het was reeds zo in de
(pseudo)-aristotelische brief die de Stageiriet aan zijn leerling Alexander schreef,
2
en tot Heimelykheid der Heimelykheden door Jakob van Maerlant werd verdicht.
Aan de invloed van de vier jaargetijden op het beloop der levensverschijnselen
en, dientengevolge, op de in verband daarmee te nemen voorzorgmaatregelen
wordt voorts de aandacht gevestigd. Lucht, water, klimaat, woonplaats, kleding,
reizen te land en te zee, dagelijkse levensgewoonten, slapen en waken, baden en
masseren, lichaamsoefening, ziekte en reconvalescentie, het onmisbare laxeren,
bloedlaten en koppenzetten, alles krijgt zijn plaats. Het is een volkomen sluitend
systeem, waar met alle invloeden die binnen en buiten het menselijk organisme
liggen, rekening wordt gehouden.
Het is een ‘regement’, d.i. een levenshouding, die de gezondheid
noodzakelijkerwijs ten goede komt en in stand houdt. In die geest werden alle
hygiënische traktaten tot het eind van de achttiende eeuw opgesteld.
Ook Magninus heeft naar dat patroon gewerkt; slechts zelden is een schrijver
daarvan afgeweken, door op een bijzonder punt van dat programma de nadruk te
leggen en het andere in de schaduw te laten, of alleen maar een groep van de
bevolking, of één leeftijd tot voorwerp van zijn studie te nemen.

1
2

Le Régime de Santé de Guido Parato, physicien du Duc de Milan, Bull. Soc. Fr. Hist. Méd.
1913, XII, blz. 82-95.
Uitgave A.A. Verdenius, Amsterdam 1917.
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Hoe dan ook, Tregement ter ghesontheyt werd op een voornaam hygiënisch traktaat
‘ghetranslateert wten Latijne in Duytsche’; het is een van de typische geschriften
uit het begin van de zestiende eeuw in Zuid-Nederland. De eerste boekdrukkers
hadden het terecht opgemerkt, en hebben het zowel in zijn Latijnse voorganger
Regimen Sanitatis als in diens Nederlandse bewerking ter pers gelegd, het eerste
te Leuven in 1482, de tweede te Brussel in 1514 en opnieuw te Antwerpen in 1554.

Summary
Hygienic treatises were numerous in the Middle Ages and the Renaissance. One
of the most common is that of the Milanese doctor Magninus, who lived in the
fourteenth century. His Hygiene has been translated in Flemisch by an unknown
author, and was published at Brussels as early as 1514; two editions have come
into notice. We give a description of the 1554 edition which appeared at Antwerp.
A reproduction of the title-page is given. The underlying biological system of this
medical book is that of Galen, as were the same of all similar handbooks up to the
end of the 18th. century.
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P.C. Boeren en K. Rozemond
Een Russisch psalmen- en gebedenmanuscript uit de 17e eeuw
in de Leidse U.B.
Het Russische Psalmen- en Gebedenboekje, dat de Leidse Universiteitsbibliotheek
in maart 1962 door aankoop verwierf en onder signatuur B.P.L. 2667 inlijfde bij haar
verzameling Westerse Handschriften, telt 442 bladen papier van 93 × 71 mm.,
geordend in 37 katerntjes van wisselende omvang, meestal van 4 of 8 dubbelbladen.
Zowel vanwege de puzzleachtige samenstelling als vanwege de schatplichtigheid
aan de illustratie van het gedrukte boek lijkt een korte beschrijving gerechtvaardigd.
Het papier van het oudste gedeelte (fol. 2-229, 271-422) vertoont in de
watermerken kannen (pots) van tweeërlei type: I (fol. 2-87), met twee oren, over de
buik de letters IB, op de hals een druiventros; II (fol. 88-229, 271-422), met één oor,
1
op de buik de sigle AV, op het deksel een kroon . In gelijkende uitvoeringen wordt
dit kan-motief aangetroffen in watermerken van het midden der 16e tot in het begin
der 17e eeuw. Het wijst in het algemeen op papier van Frans fabrikaat, maar werd
2
later ook wel elders nagemaakt, o.a. in 1595 te Moskou . Van fol. 87 op fol. 88, waar
de scheiding ligt tussen de twee typen kannen, lopen schrift en tekst zonder
onderbreking door. Van jonger voorkomen - en achteraf ingevoegd - zijn de folia
230-270 en 425-440, die geen watermerk hebben, alsmede het grauwe dubbelblad
423-424, dat in het slechts gedeeltelijk bewaarde watermerk de poten van een
adelaar te zien geeft.

1
2

Het deksel is meestal gesloten, maar enkele malen staat het enigszins geopend omhoog,
waaruit blijkt dat bij het scheppen de draden van de vorm gemakkelijk verschoven.
Het grootst is de gelijkenis met de nos. 1740, 1957, 2887 van N.P. Lichačev,
Paleographičeskoe značenie bumažnych vodjanych znakov (La signification paléographique
des filigranes). Saint-Pétersbourg 1899. De tsaristische wetgeving op de watermerken, die
in 1667 aanving en in 1778 werd voltooid, verplichtte de papierfabrikanten tot het opnemen
van hun naam en van het jaartal der fabricage in hun watermerken. Jaartallen worden in de
watermerken van ons handschriftje nog niet aangetroffen.
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Aan de wisseling der papiersoorten beantwoordt een wisseling van schriftbeeld.
Het geheel is uitgevoerd in Cyrillisch schrift (poloustav), maar terwijl het schrift van
de oudste katernen (fol. 2-229, 271-422) schuins naar (heraldisch) links gericht is,
is dat van de later toegevoegde katernen rechtstandig. De oudste katernen zijn alle
van dezelfde hand; de later toegevoegde katernen zijn door drie handen beschreven
(A fol. 230-270; B fol. 423-424; C fol. 425-440).
Van de oorspronkelijke, 17e-eeuwse band (bruin kalfsleder over hout) zijn alleen
de platten over. Het filetstempel, gevat in een lijst met fleurons, is nog vrij duidelijk
te herkennen. Van de losse schutbladen achterin (fol. 441-442) draagt het tweede
een Russisch watermerk, bestaande in de Russische letters UB. De jongere rug
van donker rundsleder is veel later aangebracht, blijkbaar bij een eerste restauratie.
Tenslotte is in de 20e eeuw de band opnieuw gerestaureerd. Het eerste der twee
losse schutbladen achterin (fol. 441) draagt in droge reliefdruk het wapenstempel
van graaf E. de Savitsch, die tegen 1900 de bezitter van het handschrift zal zijn
r

geweest. Een ouder, opgeplakt exlibris op fol. 1 is weggescheurd.
De oorspronkelijke verluchting bestaat in het gebruikelijke rood van lombarden,
titels, rubrieken en marginale kapitteltekens. In de opengelaten ruimten boven de
titel der tekstdelen zijn achteraf menigmaal met zwarte inkt sierlijsten getekend.
Achteraf, want men vindt ze zowel in jongere katernen (fol. 230-270) als in de oudste
(fol. 2-229, 271-422). Deze sierlijsten met antieke motieven zijn kennelijk uit
drukwerken overgetrokken. Verder vindt men - zoals menigmaal in Russische
gebedenboeken - een grote hoeveelheid uitknipsels uit drukwerken ingeplakt:
sierlijsten, vignetten, gewijde symbolen en soms prentjes. Blijkens plakselsporen
op enkele daarvoor door de copiist blanco gelaten bladzijden en gedeelten van
bladzijden, is een deel der uitknipsels van dezelfde tijd als de oudste katernen. De
meeste echter zijn van later datum, soms van veel later datum.
v

Ook ingeplakt is de tekening, die als frontispice (fol. 1 ) dienst doet en waarvan
een reproductie hiernevens gaat. Zij stelt voor koning David, bij het licht van een
kandelaar de aanhef schrijvende van Psalm 1 (Beatus Vir). Hoofd en bovenlijf zijn
in donkerzwarte inkt getrokken met zo vaste hand, dat men bij eerste aanblik aan
een gedrukte gravure moet denken, bij nader inzien toch nog aan een calque
daarvan. De onderpartij evenwel en geheel het bijwerk zijn zeker vrij getekend, maar
door een zeer onzekere hand en in een bleke, waterachtige inkt. Het geheel is
uitgevoerd in twee soorten inkt en door twee verschillende tekenaars, waarvan de
ene calqueerde, de andere natekende. Nauwkeuriger gezegd: een nabootsing van
een gedrukte gravure.
Gravures met gelijkende uitvoering van koning David worden in
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Koning David, de Psalmen schrijvend.
Pentekening als frontispice in een Russisch Psalmen- en Gebedenboek van het begin der
17e eeuw.
Leiden, Univ. Bibl., B.P.L. 2667, fol. IV.
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Russische drukwerken (gebedenboeken) veelvuldig aangetroffen van het midden
1
der 16e tot het midden der 17e eeuw . De muurpartij, die als achtergrond dienst
doet, vertoont altijd drie soorten openingen: beneden een deur, in het midden een
loggia, boven een rond venster. Tot ca. 1650 zijn deze openingen altijd volledig
zichtbaar links en rechts van de kolommen, die de arcade (of het baldakijn) schragen,
waaronder David zit te schrijven. Omstreeks 1660 evenwel begint men die openingen
achter de kolommen te tekenen, zodat de kolommen vrij in de ruimte komen te staan
en de tempelmuur of achtergrond in perspectief wordt gezien. In ons handschrift nu
bevinden de openingen zich nog geheel terzijde van de kolommen. Het is derhalve
duidelijk, dat hier een gravure werd nagetekend uit een drukwerk van vóór het
midden der 17e eeuw, en dat de natekening even oud is als de eerste katernen van
het handschrift.
Dit voorbeeld illustreert eens te meer het bekende feit, dat verluchters van
Russische gebedenboeken in de 17e en 18e eeuw vaak hun toevlucht namen tot
gedrukte boeken, waaruit zij natekenden en vaak ook uitknipten. Dat grote
dateringsmoeilijkheden hiervan het gevolg kunnen zijn, ligt voor de hand. Het kwam
zelfs voor, dat men oude, zeldzaam geworden drukken volledig afschreef, met
verluchting, karakters en al. Onder signatuur B.P.L. 2619 bewaart de Leidse
Universiteitsbibliotheek een Moscovisch gebedenboek van het jaar 1768, dat een
handschriftelijke copie is van een druk van 1648!
Komen wij thans tot de inhoud van ons handschrift. Het eerste deel (fol. 2-228)
bevat de Psalmen met de Bijbelse Oden, die in ieder Oosters-orthodox psalterium
toegevoegd worden. In dit gedeelte zijn in margine door een latere hand
schietgebedjes bijgeschreven. Enkele liturgische gebeden vormen het slot.
Een regel om het psalmgebed te bidden volgt ‘voor de monniken die in stilte leven
en voor alle godvrezende orthodoxe christenen’ (fol. 230-270).
Daarna worden gebeden gegeven, o.a. de zgn. veličanija, voor de verschillende
v

feestdagen: de Geboorte van de Theotokos, 8 september (fol. 271-272 ); de
v

r

Kruisverhoging of Kruisverheffing, 14 september (fol. 272 -274 ); Pokrov, de
r

bescherming van de Theotokos, 1 october (fol. 274 ); de Opdracht van de Theotokos
r

v

in de tempel, 21 october (fol. 274 -275 ); de Geboorte van Christus, 25 december
r

r

r

r

(fol. 276 -280 ); de Theophanie, 6 januari (fol. 280 -282 ); de Ontmoeting, in het
r

r

Westen Maria Lichtmis, 2 februari (fol. 282 -284 ); de Annunciatie, 25 maart (fol.
r

v

v

v

v

r

284 -286 ); Palmzondag (fol. 286 -288 ); Stille Zaterdag of Paaszaterdag (fol.
288 -290 ); de Zondag van Thomas

1

A.A. Sidorow, Drewne russkaja knižnaja grawjura. Moskwa 1951. Men zie vooral de
afbeeldingen op de pp. 90, 129, 137, 165, 189, die alle min of meer op de onze gelijken.
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v

v

v

(de eerste na Pasen, fol. 288 -290 ); de Hemelvaart (fol. 290 -293); de Nederdaling
r

v

van de H. Geest (fol. 293 -295 ); de Geboorte van Johannes de Voorloper, 24 juni
v

r

r

v

(fol. 295 -297 ); de Transfiguratie, 6 augustus (fol. 297 -298 ); het Ontslapen van
r

v

de Theotokos, 15 augustus (fol. 299 -300 ); de Onthoofding van Johannes de
r

r

Voorloper, 29 augustus (fol. 301 -302 ); het gemeenschappelijke der Apostelen (fol.
r

v

v

302 -304 ); de H. Basilius (fol. 304 ); de H. Gregorius de Theoloog (= Gregorius van
v

r

Nazianze, fol. 304 ); de H. Joannes Chrysostomus (fol. 305 ); het
r

r

gemeenschappelijke der bisschoppen (fol. 305 -308 ); het gemeenschappelijke der
r

v

gerechten (prepodobnye, fol. 308 -311 ); het gemeenschappelijke der martelaren
v

r

r

(fol. 311 -314 ); korte aanwijzingen voor de verschillende feesten (fol. 314 -318).
r

Een nieuw deel begint met het liturgisch avondgebed (fol. 319-326 ); dan de terts
v

r

r

v

v

v

(fol. 326 -330 ); de sext (fol. 330 -333 ); de noon (fol. 333 -337 ); de Izobraziteljny,
τὰ τονιϰὰ, na het negende uur en in de vastentijd, i.p.v. de goddelijke liturgie (fol.
v

v

v

v

337 -342 ); het liturgisch morgengebed (fol. 342 -353 ); het avondgebed in de Grote
v

v

Vasten (fol. 353 -365 ).
Daarna volgt een kanon voor de Theotokos van Theophanes (wrschl. Graptos,
v

v

v

fol. 366-379 ), met gebeden voor het slapen gaan (fol. 379 -382 ).
v

Het volgende gedeelte bevat Tropariën enz. voor de zondagen (fol. 383-389 );
Tropariën enz. voor de weekdagen (fol. 390-397) en het nachtelijk liturgisch gebed
(fol. 399-406).
De tekst over de geestelijke liefde van Sabas van de Sabas-woestijn, die hierna
v

opgenomen is, is door ons nog niet geïdentificeerd (fol. 407-410 ). Gebeden voor
v

v

de overledenen sluiten hierbij aan (fol. 410 -422 ).
De bladen, die dan volgen, geven aanwijzingen voor de localisering van het
handschrift. Zij (fol. 423-424) bevatten een kroniek, die loopt van Adam tot de val
van Constantinopel. Bij de behandeling van de concilies wordt naast de
gezaghebbende persoon (keizer of patriarch) in Constantinopel of Alexandrië ook
telkens de Roomse Paus genoemd, tijdens wiens regering het concilie plaats vond.
Het laatst genoemde concilie is dat van Florence (1439), waar, zoals bekend, een
unie tussen vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe
Kerk tot stand kwam. Bovendien wordt in de kroniek vermeld, dat de Russen door
de Grieken bekeerd zijn, en dat de Polen het geloof vanuit Rome ontvingen. Een
volgende hand heeft een passage toegevoegd over de stichting van het
Pečerskij-klooster in Kiev.
Al deze gegevens wijzen in dezelfde richting, nl. naar de kringen, die in Kiev
tijdens het Poolse bewind tot unie met Rome neigden.
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De meest waarschijnlijke datering van deze kroniek is dan het begin der zeventiende
eeuw.
De laatste bladen van het handschrift bevatten een kanon voor de ontslapenen
r

v

v

(fol. 425-439 ) en een lofprijzing voor de Theotokos (fol. 439 -440 ).

Summary
A manuscript with Old-slavonic psalms and prayers in Cyrillic writing was acquired
shortly by the University Library in Leiden. Its aspects and contents are described
here. It should with almost certainty be ascribed to cercles in Kiev, who under the
Polish reign in the beginning of the 17th century tended to union with Rome. The
frontispice of the booklet, representing king David (see the reproduction above),
has been drawn with ink after an engraving in a printed liturgical book.
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Keetje Rozemond
Het psalterion van Aldus Manutius
Op de lijst van zijn Griekse uitgaven, die de Venetiaanse drukker, Aldus Manutius,
1
op 1 oktober 1498 uitgaf, komt onder het hoofd ‘In Sacra Scriptura’, een Grieks
2
Psalterium voor. De druk van dit boekje werd, zoals blijkt uit de inleiding op de
eerste bladzijden van Justinos Dekadyos, door deze verzorgd. Op het laatste blad
staan de plaats en de drukker genoemd: Ἐγράφη ἐν ἐνετίαις ἐν οἰϰείᾳ Ἄλδου τοῦ
μανουτίου; maar niet het jaar van de druk. Geen privilege, noch van kerkelijke, noch
van staats-zijde wordt vermeld, waardoor een gevolgtrekking over de datering
mogelijk zou zijn.
Bijna algemeen wordt aangenomen, dat het Psalterion in de jaren 1497 of 1498
werd gedrukt. Ook de recente catalogus van Italiaanse boeken, gedrukt voor 1601
en aanwezig in het British Museum, vermeldt voor het boekje het jaar 1498 met een
3
vraagteken. Deze datering berust, voor zover mij bekend, alleen op een hypothese
van Renouard, in zijn boek over de beroemde Venetiaanse drukkerij.
De inleiding van Justinos Dekadyos voorin het Psalterion is met een kleiner
lettertype gedrukt, dan de tekst die volgt. Renouard heeft geconstateerd, dat deze
Griekse letter dezelfde is, als die, waarmee Aldus in 1497 de Institutiones Graecae
grammatices van Urbano Bolzanio en het Dictionarium graecum van Joannes
Crastonus drukte. De letters van het Psalterion zijn echter, volgens Renouard,
enigszins versleten, terwijl die van de beide andere genoemde werken nog geheel
nieuw zijn. Hiermee zou bewezen zijn, dat het Psalterion na de Institutiones

1
2
3

Ant. Aug. Renouard, Annales de l'imprimerie des Alde, 3me édition, Paris 1834, p. 329-332.
Zie voor de beschrijving Emile Legrand, Bibliographie hellénique, XVe et XVIe siècles, t. I,
Paris 1885, p. 22-25.
Short-title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books Prinled in other countries
from 1465-1600 now in the British Museum, London 1958, p. 98.
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1

en het Dictionarium gedrukt zou zijn en dus niet eerder dan 1497.
Reeds Firmin-Didot heeft er echter op gewezen, dat vergelijking van het kleine
lettertype in het Psalterion en in de Institutiones zijns inziens tot een tegenovergesteld
2
resultaat leidde: volgens hem was de letter van het Psalterion beter. Nadere
beschouwing van het Dictionarium bevestigt mijns inziens de bevindingen van
Firmin-Didot. Het Dictionarium biedt bijzonder overvloedig vergelijkingsmateriaal,
omdat dezelfde letter daar vele malen herhaald voorkomt. Nemen wij nu b.v. de φ,
die in de geleidbrief van Justinos Dekadyos soms enigszins versleten is, en
vergelijken wij die met de φ in het Dictionarium, dan blijkt, dat in dit laatste boek in
de woorden, beginnend met ἀφ- en ἐφ, de φ dikwijls zeer gesleten is, terwijl in de
woorden, die beginnen met φ, deze letter in de meeste gevallen helder en
onbeschadigd is. Het is dus waarschijnlijk, dat tijdens de druk van het Dictionarium
nieuwe letters toegevoegd zijn aan een reeds bestaande gesleten collectie. De
mogelijkheid is daarmee weer open, dat het Psalterion voor het Dictionarium gedrukt
is.
Het grootste deel van het Psalterion is gedrukt met een letter, die na de eerste
uitgave van Aldus Manutius, de grammatica van Constantinus Lascaris, in de
drukkerij in gebruik kwam. De eerste gedateerde uitgave met dit lettertype is het
Ὄργανον van Aristoteles van 1 november 1495; de tweede: de grammatica van
Theodorus Gaza van 25 december 1495; de derde: Theocritus' Εἰδύλλια van februari
3
1495 ‘more venetiano’ (= februari 1496 volgens onze telling) ; de vierde: de
Thesaurus van augustus 1496. Vergelijking van deze vier boeken met het Psalterion
levert mijns inziens het materiaal voor een nauwkeurige datering van dit laatste.
In de periode van de genoemde drukken is n.l. door Aldus de lettercombinatie
(= ος) aan het eind van een woord, bekend uit de handschriften, aan zijn
lettercollectie toegevoegd. In het Ὄργανον komt het teken nog niet voor; in het
eerste deel van Gaza's grammatica, dat afzonderlijk afgesloten wordt met de
woorden: Ἐτυπώϑη ἐν Ἑνετίαις δεξιότητι Ἄλδου Μανουϰίου τοῦ Βασιανέως, staat
het negentien maal; in het tweede deel van hetzelfde boek zeven en tachtig maal;
in de Εἰδύλλια vond ik het honderd negen en veertig maal, terwijl in de Thesaurus
en de daarna volgende drukken het gebruik ervan nog zienderogen is toegenomen.
4
In het Psalterion wordt zeven maal gebruikt. De datering ligt dus voor de hand,
n.l. het eind van 1495,

1
2
3
4

Renouard, o.c., p. 260.
Ambroise Firmin-Didot, Alde Manuce et l'hellénisme à Venise, Paris 1875, p. 59-60.
Catalogue of Books printed in the XVth Century now in the British Museum, Part V, Venice,
London 1924, p. lii.
Katern α, blad 6 v.; katern β bl. 8 v.; bl. δ 1 r.; katern δ, bl. 6 r; bl. ι 111 v.; bl. ρ 1 r; bl. υ 1 v.
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na het Ὄργανον van Aristoteles en voor of gelijktijdig met het eerste deel van de
grammatica van Theodorus Gaza.
1
Justinos Dekadyos - ‘miro ingenio adolescens’ zal Aldus hem later noemen 2
wendt zich in zijn inleiding tot de Grieken in Griekenland. Terwijl anderen de
klassieke wijsgeren in druk doen verschijnen, wil hij de goddelijke geschriften tot
nut der gelovigen vermenigvuldigen. Toen hij hierover met Aldus sprak, ontving hij
slechts aanmoediging, doordat deze hem mededeelde, dat hij zelf het plan had, het
Oude Testament in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn uit te geven. Dit
vergrootte het enthousiasme van Justinos, en zijn vurig verlangen, dat ‘ook onze
boeken, die door de tijd oud geworden zijn en de gebrekkigheden van het materiaal
reeds ondergaan, nu als de jeugd van een arend zich zullen vernieuwen’. Deze
laatste woorden zijn geciteerd naar de Griekse psalm 102 (vers 5).
Als eerste geeft Justinos het boek der Psalmen uit, en hij beschouwt David, de
koning en profeet, als een ‘voorloper en klinkend heraut van de goddelijke
geschriften, die door ons binnenkort gedrukt zullen worden’ (ὥσπέρ τινα πρόδρομον
ϰαὶ ϰήρυϰα διαπρύσιον τῶν μετ᾽ οὔ πολὺ τυρωϑησομένων ἡμῖν ϑείων... γραφῶν).
Immers hij hoopt spoedig ook het Triodion en het zogenaamde Pentekostarion
samen met Aldus uit te geven. Daarna ook de Parakletike. (οὐϰ εἰς μαϰρὰν γὰρ ϰαὶ
τὸ τριώδιον ϰαὶ ὃ ϰαλεῖν ἡμῖν ἔϑος πεντηϰοσταρίον, μεϑ᾽ ὃ τὴν παραϰλητιϰὴν, ϑεοῦ
συναιρομένου τυπώσομεν).
De term ‘goddelijke geschriften’, door Justinos in zijn inleiding meermalen gebruikt,
heeft aanleiding gegeven tot misverstand. Men heeft eruit afgeleid dat Justinos het
3
plan had, samen met Aldus de H. Schrift uit te geven. Firmin-Didot heeft zelfs een
Franse vertaling van de inleiding van de Griek gegeven, die elke andere interpretatie
4
uitsloot. Toch is uit de context volledig duidelijk, dat Justinos met de goddelijke
geschriften de Oosters-orthodoxe liturgische boeken bedoelt. Het γὰρ in de boven
aangehaalde zin: οὐϰ εἰς μαϰρὰν γὰρ ϰαὶ τὸ τριώδιον... laat hierover geen twijfel.
Alleen Aldus Manutius koesterde dus het plan, de H. Schrift uit te geven. Justinos
draagt de gedachte in zich om, met hulp van Aldus de Grieks-orthodoxe boeken
voor de vastentijd (het Triodion), voor de Paastijd (het Pentekostarion) en voor het
overige jaar (de Parakletike) te drukken.
Hij begint echter met het boek der Psalmen - zo schrijft hij in zijn inleiding - omdat
hij weet, dat dit in de kerken het allermeest nodig is. Inderdaad wordt het Psalterion
in de Oosterse Kerk het gehele jaar

1
2
3
4

Aristoteles, Opera, vol. II, Venetië 1497, Aldus Manutius Bassianas Romanus Alberto Pio
principi Carpensi.
De inleiding is afgedrukt bij Legrand, o.c., t. I, p. 24-25.
Legrand, o.c., t. I, p. cii-ciii.
Firmin-Didot, o.c., p. 60-61.
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1

door, behalve van Goede Vrijdag tot de zaterdag na Pasen, gereciteerd. De andere
genoemde boeken beperken zich tot een gedeelte van het liturgisch jaar.
Om de noodzaak van het Psalmboek duidelijk te maken, geeft Justinos twee
citaten van de kerkvaders. Het eerste, van Joannes Chrysostomos, luidt: ‘Het zou
voordeliger voor de aarde zijn, dat de zon gedoofd werd, dan voor de Kerk, dat dit
boek niet dagelijks gezongen zou worden’ (μᾶλλον συμφέρειν τῷ ϰόσμῳ σβεσϑῆναι
τὸν ἥλιον, ἤπερ τῇ ἐϰϰλησίᾳ ταύτην ὁσημέραι μὴ ψάλλεσϑαι). Dit citaat heb ik niet
kunnen identificeren. Het is vrijwel zeker, dat Joannes Chrysostomos meer preken
2
over de Psalmen heeft gehouden, dan die ons bewaard zijn gebleven. Mogelijk is
het citaat uit een dier ons onbekende preken afkomstig. Als tweede citeert Justinos
Basilios de Grote. Blijkens de door Legrand in zijn uitgave van de inleiding gebruikte
aanhalingstekens heeft deze slechts een gedeelte van de aanhaling van de kerkvader
als zodanig herkend. De volledige geciteerde tekst luidt: ‘Een gemeenschappelijke
schatkamer van alle schone dingen (“van alle goede leringen” heeft de ons bekende
versie), een boek, dat voor ieder iets nuttigs ontdekt, dat overeenkomt met zijn
streven’. Deze woorden zijn ontleend aan het commentaar van Basilios op psalm
3
1.
De tekst van het Psalterion is ingedeeld op de in de Oosterse Kerk gebruikelijke
wijze, n.l. in twintig kathismata. Bij het begin van het eerste en het elfde kathisma
is een gravure, koning David voorstellend, aangebracht. De plaatsing van de gravure
is bepaald door de Oosterse indeling van het boek, maar de voorstelling zelf sluit
bij de Westerse ikonografie aan. Dit blijkt op onmiskenbare wijze uit het feit, dat
David een instrument bespeelt. Het instrument ter begeleiding van de zang komt in
Oosters-orthodoxe afbeeldingen niet voor.
Op de honderd vijftig psalmen volgen een psalm van David ‘toen hij alleen tegen
4
Goliath streed’, en de oden, die de orthodoxe Kerk in de morgendiensten reciteert.
Na het tiende kathisma en na de oden zijn twee lofprijzingen aan David opgenomen.
Vutieridis heeft aangetoond, dat alleen de laatste, met incipit Δαυὶδ μελωδὲ μουσιϰῆς
ἀποϰρύφου, door Justinos zelf gedicht is. De eerste, met incipit Είγησον ὀρφεῦ,
5
ῥίψον ἑρμῆ τὴν λύραν, is afkomstig van Joannes Geometres. Dit lied is ook in latere
6
drukken van het Psalterion opgenomen.
Verschillende malen zijn bij het zetten van de tekst gedeelten van een zin
weggevallen, kennelijk doordat een zelfde woord tweemaal

1
2
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6

Zie de aanwijzingen voor het gebruik van het Psalterion, afgedrukt achterin het Ψαλτήριον
van Christophorus Zanetus, Venetië 1547.
J.P. Migne, Patrologia graeca, t. LV, Praefatio, col. 17-20.
Basilius Magnus, Homilia in Psalmum I, 1, P.G. XXIX, col. 212 A.
Zie Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs, Stuttgart, vol. II, p. 163-183.
Elias P. Vutieridis, Ιστορία τῆς Νεοελληνιϰῆς Λογοτεχνίας, 1924, p. 224-227.
Zie b.v. voorin het Ψαλτήριον van Christophorus Zanetus.
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voorkwam en de zetter het gedeelte tussen de eerste en de tweede maal oversloeg.
Op blad δ 1111 recto is de fout gecorrigeerd door de te korte zin weg te nemen en
de volledige met kleinere letters daarvoor in de plaats te drukken. Op blad ι 1 recto
is de ontbrekende tekst in sommige exemplaren met kleinere gedrukte letters
1
bovenaan toegevoegd, in andere met de hand bijgeschreven. In het exemplaar
van de Leidse Universiteitsbibliotheek, dat toebehoord heeft aan de bibliothecaris
Pieter Burman, en in het exemplaar van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage
(Museum Meermanno-Westreenianum) is de verbetering met dezelfde hand
aangebracht, zodat de conclusie voor de hand ligt, dat de geschreven toevoeging
reeds in de drukkerij heeft plaats gehad. In een tweede exemplaar, aanwezig in de
Leidse Universiteitsbibliotheek, dat, zoals zal blijken, later dan de beide andere
gereedgekomen is, zijn in plaats van <ϰαταϰυ> ριεύσει ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης
ϰαὶ ἀπὸ foutievelijk alleen de woorden <ϰαταϰυ> ριεύσει ἀπὸ ϑαλάσσης· ϰαὶ ἀπὸ
opgenomen, geschreven met een soortgelijke, maar niet met dezelfde hand, als die
van de beide bovengenoemde exemplaren. Is deze laatste fout ontstaan, doordat
in de drukkerij in vele boeken dezelfde correctie moest worden aangebracht? Slechts
vergelijking met een groter aantal exemplaren zou hierover uitsluitsel kunnen geven.
Het ontbreken van een zin bovenaan blad ρ 1 recto is door de drukker van het
Psalterion niet opgemerkt.
De tekst vertoont overigens niet veel drukfouten. Op het vijfde blad recto van
katern ϰ, in de elfde regel komt echter een fout voor, die het vermelden waard is.
In de exemplaren van Pieter Burman en van de Koninklijke Bibliotheek staat daar
Βοήϑησον ἱμῖν, in het andere exemplaar in Leiden is de eerste ι van ἱμῖν door een
η vervangen. Hieruit blijkt, dat dit boek later dan de beide eerstgenoemde van de
pers gekomen is. Reeds eerder is de veronderstelling geuit, dat in de drukkerij van
2
Aldus Manutius Griekse arbeiders werkten. De kleine genoemde fout wijst in dezelfde
richting. Een Griekse zetter, die immers het woord ἠμῖν als īmīn uitsprak, kon
gemakkelijk deze vergissing maken.
Het is niet verwonderlijk, dat de andere kerkelijke uitgaven, waarvoor Justinos
plannen had, nooit het licht hebben gezien. In de ogen van de jonge Griek was het
Psalterion een orthodox liturgisch boek, dat in de rij van liturgische boeken de eerste
plaats innam. De humanist Aldus was echter, dit vermeldt ook Justinos, in de eerste
plaats geïnteresseerd in het drukken van de H. Schrift. Het Psalterion zal hem in
die gedachtengang aannemelijk geweest zijn. In zijn lijst van uitgaven plaatst hij het
ook onder het hoofd ‘In Sacra Scriptura’. Maar de andere boeken, die Justinos voor
de Oosterse kerken nodig achtte, bevatten geen Bijbelteksten, maar kerkelijke
gezangen. Aldus'

1
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Legrand, o.c., t. I, p. 22.
Firmin-Didot, o.c., p. 48-49.
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belangstelling daarvoor moet minder groot geweest zijn, mede omdat deze drukken
in het Westen van die dagen nog weinig aftrek zouden vinden. Dat voor het Psalterion
de belangstelling in Italië groter geweest is, blijkt uit het volgende: hoewel de inleider
zich richt tot de Grieken in Griekenland, en de oplage dus grotendeels daarheen
verzonden zal zijn, is in het Westen een aanzienlijk aantal exemplaren bewaard
gebleven, dat zich thans voor een deel nog in onze grote bibliotheken bevindt.
Meermalen is het vermoeden gerezen, dat Justinos Dekadyos aan de uitgave
van het andere Griekse liturgische boek, dat Aldus Manutius heeft gedrukt, de Ὥραι
τῆς ἀειπαρϑένου Μαρίας zou hebben meegewerkt. Dit is echter hoogst
onwaarschijnlijk. De Ὥραι is een Rooms-katholiek boek, zoals blijkt uit de ondertitel
ϰαϑ᾽ ἔϑος τῆς ῥωμαϊϰῆς αὐλῆς. Justinos was echter Oosters-orthodox gelovige.
Over de exegese van Johannes 16 v. 14: ‘Hij (= de Heilige Geest) zal uit het Mijne
nemen en het U verkondigen’, een van de teksten, waarop de Rooms-katholieken
1
hun leer van het ‘filioque’, tegenover de orthodoxen, baseren, schrijft Justinos aan
Theodoros Photeinos: ‘Laat de Roomsen denken wat bij de Roomsen hoort, houd
U rustig aan de uitleggingen van onze door de Geest geleide predikers en grote
2
theologen’. Het is vrijwel uitgesloten, dat Justinos, die in de controverse omtrent
de H. Geest een zo uitgesproken orthodox standpunt innam, een Grieks,
Rooms-katholiek boek zou hebben uitgegeven.
Het Psalterion is dus de enige liturgische uitgave, die Justinos heeft verzorgd.
Het boek had een verre en schone bestemming. Aan de onder Turkse heerschappij
levende christenen moest het brengen, naar de in de inleiding geciteerde woorden
van Basilios de Grote, ϰοινὸν ταμϊεῖον ἁπάντων ϰαλῶν.

Summary
Usually the year 1497 is proved and accepted to be the date for Aldus Manutius'
‘Greek Psalter’.
The present article might account for an earlier date of printing, i.e. the end of the
year 1495.
This argument is based on the use of a new type which Aldus added to his
collection of characters in this year and which at first is seldom found. It is proved
to be most unlikely that the editor of the Psalter, Justinos Dekadyos, also published
Aldus' ‘the hours of the Blessed Virgin’ in 1497.

1
2

A. Palmieri, Esprit-Saint, Dictionnaire de théologie catholique, V, 1, Paris 1939, col. 765-767.
Legrand, o.c., tome II, Paris 1885, p. 349.
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L. Fuks
De Pesach-Hagadah bij de sefardim in Amsterdam
Ongeveer een jaar geleden verscheen in Israel - typografisch prachtig verzorgd een bibliografie van Pesach-Hagadoth, paasgebedenboeken, die loopt van het begin
1
van de Hebreeuwse boekdrukkunst tot op heden . De samensteller is de bekende
geleerde en bibliograaf Abraham Yaäri. Dit werk is de meest volledige bibliografie,
die op dit gebied tot nu toe is verschenen. De bekende bibliografie van
Paasgebedenboeken van Samuel Wiener, verschenen te St. Petersburg in 1901,
vermeldt immers slechts 909 uitgaven, terwijl die van Yaari 2713 nummers bevat.
De inleiding, die in het Hebreeuws gesteld is met een beknopte Engelse vertaling,
bestrijkt ook vele randgebieden rondom de Hagadah, zoals commentaren, illustraties,
tekstvarianten, minhagim, riten (Asjkenazische, Sefardische, Perzische,
Jemenietische e.a.), muzieknoten in de Hagadah en dergelijke, en ten slotte nog
een opsomming van litteratuur over de Hagadah als zodanig. Bij het bladeren in dit
boek zocht ik natuurlijk de Amsterdamse Hagadoth en ik zag, dat de eerste, die in
de Nederlanden verschenen is, een Spaanse vertaling was, o.d.t. Horden de Pesah.
Saber como se deve fazer al haroseth y come se deve exombrar la caza de leudo
y la Hagadah. Em Amsterdam. Estampado por endustria y despeza de David
Abenatar Melo en 5382 (1622). Helaas is het enige nog bekende exemplaar van
deze Hagadah, die in het bezit van de Bibliotheca Rosenthaliana was en tot haar
schatten gerekend werd, gedurende de Duitse bezetting of tijdens de deportatie
van de bibliotheek naar Duitsland verdwenen. Dit kon reeds in 1946 bij de
inventarisatie van de grotendeels teruggekeerde bibliotheek aan de hand van de
standcatalogus vastgesteld worden.

1

Bibliography of the Passover Haggadah from the earliest printed edition to 1960. With twenty
five reproductions from rare editions and a facsimile of the first printed Haggadah in the Jewish
National and University Library, Jerusalem. Bamberger w Wahrman, Jerusalem 1960.
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Eigenlijk was deze Hagadah niet de eerste tekst, die in Amsterdam verscheen.
Immers, in de: Segunda parte de Sedur contiene las pascuas de Pesah, Sucoth...
stampado per industria y despeza de Ishac Franco à 4 de Adar veAdar 5372 (1612),
die in de bibliotheek Ets Haim aanwezig is, komt reeds een volledige Hagadah-tekst
voor, althans volgens de Sefardische ritus, dus eindigend met de zegenspreuk op
de vruchten van de wijnstok, hoewel nog enige psalmen (136 en volgende) en de
hoofdstukken 12 tot 16 uit Exodus zijn opgenomen als facultatieve gebeden. Maar
dit alles wijkt, zoals bekend, sterk af van de Asjkenazische ritus, waar nog de
gedichten Adir hoe - waarschijnlijk het oudste lyrische gedicht uit de Jiddische
litteratuur, dat teruggaat tot de middeleeuwen - Echad mi jodea en Chad gadja zijn
toegevoegd. De tekst uit het gebedenboek van 1612 steunt, naar ik meen, op die
van de allereerste gedrukte Hebreeuwse Hagadah, de Sefardische van Guadalajara
(Spanje) 1482. Deze incunabel, waarvan slechts één exemplaar in de wereld bekend
is, - het bevindt zich in de Jewish National and University Library in Jeruzalem werd in facsimile als aparte brochure toegevoegd aan het werk van Yaäri.
Deze Hebreeuwse Hagadah vertoont enige afwijkingen van de tegenwoordige
tekst en vermeldt o.a. een ontroerende minhag, gewoonte, nl. dat de schotel met
matzes tijdens het zeggen van ‘Ha lachma anja’ boven de hoofden van de kinderen
1
werd gehouden .
Het Spaanse gebedenboek in drie delen, dat in 1650 bij Samuel Soeiro, zoon van
Menasseh ben Israel in Amsterdam verscheen, geeft als aanhangsel bij het derde
deel in de Orden del Benediciones ook een Spaanse Hagadah, die in taal zeer
verschilt van de tekst van 1612 in de Sedur. De verschillen zijn zo frappant, dat het
vermoeden bij mij opkwam, dat de tekst van 1612 wel eens Ladino zou kunnen zijn,
maar natuurlijk zou alleen een specialist hierover uitsluitsel kunnen geven. Bij
vergelijking van de tekst van 1612 met die van de Hebreeuwse Guadalajara-Hagadah
van 1482 kan men met vrij grote zekerheid aannemen, dat de Spaanse vertaling
van 1612 op de Hebreeuwse tekst van 1482 steunt. Op dezelfde wijze vergelijkend
kwam ik op de gedachte, dat de vertaling van 1650 waarschijnlijk op een andere
Hebreeuwse tekst teruggaat.
Op 1 januari 1627, d.w.z. vijf jaar na het verschijnen van de Horden de Pesah,
ziet in Amsterdam als eerste Hebreeuwse boek van de persen van Menasseh ben
Israel een Hebreeuws gebedenboek volgens de Sefardische ritus het licht, bestemd
voor de Portugese Joden in Am-

1

De educatieve strekking van de Seder-avond voor de jonge generatie en de bijzondere rol
van de Hagadah hierbij zijn alom bekend. Maimonides weidt in de Jad Hachazaka (Hilchoth
Chamets oe-matsah 7) zeer uitvoerig uit over de middelen die toegepast kunnen worden om
de aandacht van de kinderen op het Pesach-gebeuren te vestigen. Hij spreekt o.a. over het
verwijderen van tafels uit de woning om de kinderen tot de vraag van ‘Mah nisjtanah’ in de
zin van ‘Wat gebeurt er hier?’ te provoceren.
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sterdam. Hieruit blijkt dat in de loop van één generatie de kennis van het Hebreeuws
bij de Sefardim sterk was toegenomen. In verband hiermee rijst bij ons de vraag,
waarom dan in de gehele 17e eeuw, die juist voor de Hebreeuwse boekdrukkunst
en de beoefening van de Hebreeuwse litteratuur in Amsterdam een gouden eeuw
is geweest, geen afzonderlijke Hebreeuwse Hagadoth voor de Sefardim gedrukt
zijn. Wel werd de tekst in Spaanse en Hebreeuwse gebedenboeken opgenomen,
en al diegenen die zich geen met de hand geschreven Hagadah konden permitteren,
hebben zich blijkbaar met hun Sedur beholpen. Waarom is de oude traditie van een
aparte Hagadah, waarvan de uitgave van Guadalajara 1482 en de vele middeleeuwse
verluchte manuscripten immers getuigen, niet voortgezet? De eerste Sefardische
Hebreeuwse Hagadah te Amsterdam verscheen pas in 1713 bij Mozes Dias, en
een aparte Spaanse bij Isaac Jeudah Leao Templo in 1728.
Wel hebben de Asjkenazim de traditie van de geïllustreerde Hagadah weer
opgenomen: Uri Phoebus Ha-Levi - de kleinzoon van de eerste Rabbijn van de
Sefardim te Amsterdam, Uri Ha-Levi uit Emden - drukte in 1672 een Hebreeuwse
Hagadah volgens de Asjkenazische ritus met houtsneden. In 1695 verscheen bij
Asjer Ansjel Sjalit de eerste Hagadah met kopergravures, vervaardigd door de
proselyt Abraham ben Jacob, die het voorbeeld werd voor talloze uitgaven overal
ter wereld. In hetzelfde jaar verscheen ook (zonder gravures) een Hagadah onder
de titel Chaluka de-rabanan bij de sefardische drukker David Tartas. Dat echter ook
deze uitgave voor Asjkenazim bestemd was, bewijzen de aanwijzingen in de tekst,
die uitsluitend in het Jiddisch gesteld zijn.
Er wordt in het algemeen van de Hagadah gezegd, dat zij van oudsher het meest
geliefde volksboek der Joden was, het enige dat in 23 talen vertaald werd en waarin
de beeldende kunstenaars zich konden onttrekken aan het verbod van de Torah
om levende wezens af te beelden. Maar was dit werkelijk zo? Was de Hagadah
werkelijk door de eeuwen heen het volksboek par excellence?
Ik meen, dat de cijfers die men uit de bibliografie van Yaäri kan vergaren, ons
vergunnen deze vraag positief te beantwoorden, want Yaäri geeft voor de 17e eeuw
38 uitgaven van de Hagadah, voor de 18e eeuw 241, en voor de 19e eeuw 2177.
Wanneer men deze gegevens ziet in het licht van de Joodse demografie (denk aan
de bevolkingsexplosie in Oost-Europa in de 19e eeuw!), de langzame verbetering
der economische omstandigheden en de lagere prijzen van boeken, kan men
inderdaad de Hagadah het meest populaire boek der Joden blijven noemen.
Merkwaardig blijft het, dat de Amsterdamse Sefardim, die overigens tot de meest
geletterde en boeklievende Joodse gemeenschappen in de
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17e en 18e eeuw behoorden, de Hagadah zo verwaarloosd hebben. Immers, ook
de Hagadoth-manuscripten uit deze kring zijn uiterst schaars, wat ook al weer in
tegenstelling staat met hun liefde juist voor het fraaie handschrift.

Summary
The sefardim of Amsterdam and their Passover-Hagadah
Glancing at the excellent ‘Bibliography of the Passover Haggadah from the earliest
printed edition to 1960’ by the learned bibliographer Abraham Ja'ari, published in
Jerusalem, 1960, one percieves that the first hagadah in the Netherlands has been
printed in Amsterdam in 1622. This was a Spanish translation ‘Horden de Pesah...’
the only known copy which was in the collection of the Bibliotheca Rosenthaliana
has disappeared during the second world war. Ten years earlier than the Horden,
in 1612, however, another Spanish text of the hagadah appeared in the ‘Segunda
parte del Sidur’ which still is in the collection of the Sephardic Ets Haim Library in
Amsterdam. Linguistical differences between the two texts of 1612 and 1622 are
remarkable. Another remarkable fact is the lack of interest of the Sephardim of
Amsterdam for separate Hebrew Hagadoth or beautiful illuminated
hagadah-manuscripts which were so dear to their Ashkenazic brethren. The first
Hebrew hagadah for Sephardim has been printed in Amsterdam in 1713 and we do
not know of any Sephardic illuminated hagadah-manuscript.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

104

P.J.H. Vermeeren
Kroniek der handschriftenkunde XII
Vervolg van bladzijde 237 (deel XXXV)
Tekst en overlevering
Men kan er zich niet genoeg van doordringen dat het ‘lezen’ van handschriften uit
oudheid en middeleeuwen een moeizaam in zich opnemen is, allereerst gericht op
structuurbepaling voorafgaand aan eigenlijke lectuur. Nu spreekt het vanzelf dat
het ene handschrift gemakkelijker ‘leest’ dan het andere. Maar dit hangt niet in de
eerste plaats af van de tekst, maar bovenal van de uiterlijke vorm waarin deze tekst
is gepresenteerd. Ik noem deze uiterlijke vorm van de tekst (voorkomend dus in het
geschreven boek vóór de uitvinding van de boekdrukkunst en in de overgangsperiode
van ‘geschreven boek’ naar ‘gedrukt boek’, waarbij het laatste nog niet de gewone
vorm is) presentatie. Men dient nu bij tekstonderzoek allereerst te letten op verschillen
in presentatie en pas daarna rekening te houden met variabiliteit van
tekstoverlevering. Om alle misverstand te voorkomen: dit begrip ‘presentatie’ als
werkhypothese dient niet in verband te worden gebracht met de van oudsher
gehanteerde termen ‘goed’ en ‘slecht’. Het is niet aan de biblioloog in hoedanigheid
te onderscheiden; zijn taak beperkt zich tot beschrijven en eventueel vergelijken
der vormen op zichzelf.
De auteur dus schrijft (of dicteert) zijn tekst, en deze tekst wordt vervolgens in
verschillende (dynamische, want veranderlijke) vormen gepresenteerd. Men kan
het laatste tot op zekere hoogte ‘uitgeven’ noemen, mits terdege bedacht wordt dat
dit uitgeven in de periode van het geschreven boek hemelsbreed verschilt van wat
wij thans daaronder verstaan. Ik noem deze latere (statische, want onveranderlijke
immers - althans voor 19e en 20e eeuw - in alle exemplaren gelijk gedrukte) uitgave
representatie van vroegere presentatie, zonder daarbij hier in te gaan op het wezenlijk
onderscheid tussen diplomatische en kritische editie.
Een tijd lang is bij representatie zo nauwe aansluiting bij de presen-
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tatie gezocht, dat - bijvoorbeeld - in een aantal negentiende-eeuwse Zuidnederlandse
uitgaven van Middelnederlandse werken de tekst in ‘gotische’ codexletter werd
nagedrukt. Men ga niet glimlachend aan deze imitatiepoging voorbij. Want hier is
getracht ook een voorstelling van de vroegere uiterlijke vorm te geven; lofwaardig
streven, uitgaand van het te prijzen beginsel tekst èn bron in het hun toekomende
raam te plaatsen. Bovendien: men besteedde niet alleen aandacht aan nabootsing
van de presentatievorm. Ook informatie over de tekstvariabiliteit werd geboden; dit
veelal door het afdrukken van een variantenapparaat, waarin ontelbare lezers - om
van vele editeurs te zwijgen - door de bomen het bos helemaal niet meer te zien
kregen.
Bij dit alles dient voortdurend bedacht te worden hoe het handschrift bovenal een
object van studie voor de beschavingsgeschiedenis is, dat als zodanig onderzocht
en verklaard moet worden. Hier rijzen vele problemen met als belangrijkste dat der
transcriptie, uit te voeren door librarii, scriptores, scribae; kortom door hen die
1
samenvattend kopiisten worden genoemd . Wij neigen er licht toe hun arbeid te
onderschatten, omdat tegenwoordig voor álle kopie (ook op verre afstand) het
technische proces hoogtij viert. In oudheid en middeleeuwen was dit echter zo
geheel anders, dat de kopiist als een der voornaamste ‘overbrengers’ van de cultuur
beschouwd moet worden.
In de middeleeuwen dient nu daarbij gesproken te worden van een aanzienlijk,
ja beslissend niveauverschil tussen het kopiëren van Latijnse teksten en werken in
de volkstaal. Dit samenhangend met het feit, dat het Latijn als grammaticaal wel
opgebouwde en consequent

1

Meestal bezitten wij van deze hoogst naamloze figuren maar een schemerachtige voorstelling,
en daarom is het misschien wenselijk hier een anecdote aan te halen, ontleend aan de
alleraardigste memoires van de Russische arabist I.V. Kratsjkowski (1883-1951), een tiental
jaren geleden in Engelse vertaling onder de titel Among Arabic Manuscripts verschenen
(Leiden, 1953). Men vindt daarin (blz. 17) een boeiend verhaal over zijn kennismaking met
Arabische kopiisten in de bibliotheek van de kedive te Kairo. Voor zijn onderzoekingen kreeg
hij daar een eigen lessenaar te midden van verschillende steeds bezige afschrijvers
aangewezen. Geheel in beslag genomen door de collaties met zijn persoonlijke uit Petersburg
stammende kopieën, lette hij nauwelijks op de omgeving, tot hij na enkele dagen bemerkte,
dat zijn aanwezigheid een zekere onrust onder de kopiisten veroorzaakte. De reden daarvan
werd hem duidelijk toen hij enige tijd later door de oudste werd aangesproken. Met veel
omhaal van woorden vertelde deze hem, dat zij arme mensen waren die van dit afschrijven
moesten leven, terwijl hij - bovendien buitenlander - veel gemakkelijker een ander baantje
vinden kon. Zij waren tot compensatie bereid als hij verder van concurrentie zou willen afzien.
Aanvankelijk begreep Kratsjkowski hun woordvoerder niet goed, maar spoedig schoot hij in
een lach en haastte zich hem te verzekeren, dat hij alleen voor persoonlijke, wetenschappelijke
doeleinden afschreef en geenszins om er geld mede te verdienen. Met één slag klaarde de
lucht op en ontstonden amicalere betrekkingen tussen onderzoeker en afschrijvers. De laatsten
bleken meestal ietwat in zichzelf gekeerde, bescheiden mannen van middelbare en bedaagde
leeftijd; meestal matig onderlegd, en daardoor zelden kennis dragend van hetgeen zij
kopieerden. Enkelen hunner waren amateurs, soms ook wel experts in de kalligrafie, waarvoor
geen goed emplooi meer was. Zij waren de laatste vertegenwoordigers van een ten ondergang
gedoemd beroep, die - uiteraard - niet in staat bleken het te kunnen opnemen tegen fotografie
en schrijfmachine.
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gespelde internationale geleerdentaal de kopiist dwóng tot het inachtnemen van
algemeen geldende regels. Hij kon daar niet van afwijken zonder de tekst onleesbaar,
respectievelijk onverstaanbaar te maken. Bovendien: de kopiist van Latijnse teksten
voelde zich opgenomen in een kleine kring van uitverkorenen. Deze uitverkorenen
gebruikten en verstonden de algemeen erkende cultuurtaal, maar daarbij waren zij
zich terdege ervan bewust, dat zij behoorden tot een cercle, waarvan de plichten op zijn minst genomen - in overeenstemming waren met de rechten, of - beter voorrechten.
Bij werken in de volkstalen liggen deze verhoudingen geheel anders! Op zichzelf
reeds werd de literatuur in de volkstaal gedurende lange tijd in de middeleeuwen
veel lager aangeslagen dan die in het Latijn. En dit vooral omdat als zodanig de
volkstaal niet in staat geacht werd dat te kunnen bieden wat het Latijn van eeuwen
her bezat. Aan een vergelijken, en nog minder aan een naast elkaar stellen kwam
men niet toe, omdat het onderscheid tussen beide als essentieel gevoeld werd.
Auteurs die zichzelf respecteerden schreven Latijn en lieten het andere over aan
‘dii minores’, die wel de pen hanteerden, maar nu eenmaal niet behoorden tot hen
die de ware adel des geestes meenden te vertegenwoordigen. Vandaar dat de
tekstvariabiliteit van het middeleeuwse geschreven boek vooral en overwegend tot
uitdrukking komt bij werken in de volkstalen, met alle gevolgen van dien. En als
voornaamste gevolg wel dit: dat elke codex reeds om zichzelf van belang is, ook al
bevat hij dezelfde maar daarom nog niet gelijke (identieke) tekstredactie(s).
Het boven samengevatte is van beslissend belang voor begrip en onderzoek van
de geschiedenis der tekstoverlevering. Allereerst valt natuurlijk deze geschiedenis
in twee grote tijdvakken uiteen, te weten: de geschiedenis van de tekstoverlevering
der klassieke literatuur, opgevolgd door die van de middeleeuwse literatuur. Maar
vervolgens moet bij de laatste onderscheiden worden tussen twee weliswaar parallel
lopende maar toch wezenlijk verschillende ontwikkelingsgangen, al naar gelang zij
betrekking hebben op in het Latijn gestelde teksten dan wel op werken in de
volkstalen.
De genoemde chronologische hoofdindeling ligt ten grondslag aan de in twee
delen gesplitste Geschichte der Textüberlieferung, waarvan het eerste deel
1
(Überlieferungsgeschichte der antiken Literatur) in 1961 verschenen is . Stellig kan
dit werk als een novum beschouwd worden.

1

Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur. Band I. Von
Herbert Hunger, Otto Stegmüller, Hartmut Erbse, Max Imhof, Karl Büchner, Hans-Georg
Beck, Horst Rüdiger. Mit einem Vorwort von Martin Bodmer. De in dit deel behandelde
‘Überlieferungsgeschichte der antiken Literatur’ wordt voorafgegaan door een caput over
‘Antikes und mittelalterliches Buch- und Schriftwesen’ van de hand van Herbert Hunger. De
rijk geïllustreerde uitgave heeft het licht gezien bij Atlantis Verlag Zürich. - Het tweede (slot)
deel (Mittelalterliche Überlieferungsgeschichte) is aangekondigd voor 1962, maar tot nog toe
niet verschenen.
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Naar uit zijn titel blijkt wil het vooral laten zien hóe de klassieke en middeleeuwse
literatuur voor ons zijn blijven bestaan. Met als gevolg dat deze geschiedenis der
tekstoverlevering tegelijk de cultuurhistorie van het avondland weerspiegelt. Indien
immers in oudheid en middeleeuwen niet steeds weer geleerden en vorsten voor
het behoud der klassieke literatuur, en de kerk voor het behoud van haar eigen
geschriften gezorgd hadden, dan zou nauwelijks iets overgebleven zijn van hetgeen
waarop onze beschaving voor een groot deel steunt. Nochtans is het niet alléén de
bedoeling van de samenstellers geweest de tekstoverlevering als aspect der
beschavingsgeschiedenis te schetsen; daarnaast is tevens veel informatie en detail
geboden, informatie die hoofdzakelijk op de handschriften betrekking heeft.
Sedert lang is de bibliologie een internationaal aanvaarde vakwetenschap bij
beoefening van tekstgeschiedenis en tekstkritiek geworden. Maar aangezien haar
terrein van onderzoek zich mede uitstrekt over wat boven presentatie en representatie
genoemd is, zal men er wel aan doen bij filologisch-bibliologische arbeid de volgende
driedeling goed voor ogen te houden:
tekstoverlevering

} alle drie wel te onderscheiden, maar
tevens wezenlijk onderling verbonden.

tekstgeschiedenis

} alle drie wel te onderscheiden, maar
tevens wezenlijk onderling verbonden.

tekstkritiek

} alle drie wel te onderscheiden, maar
tevens wezenlijk onderling verbonden.

Stellig heeft daarbij Martin Bodmer het gelijk aan zijn zijde als hij in zijn ‘Vorwort’
tot het genoemde boek (blz. 17) opmerkt, dat de geschiedenis der tekstoverlevering
tot nog toe een stiefkind van de filologie gebleven is. Maar wat wil men? Steeds
meer eisen wat wel eens de ‘randgebieden der filologie’ genoemd zijn zoveel
aandacht, dat het uitgeven van teksten zelf - naar klassieke traditie toch hoogste
filologische doel - in verdrukking dreigt te raken; een klacht ook in Geschichte der
Textüberlieferung uitgesproken. (Max Imhof, blz. 294). In wezen is - gelijk opgemerkt
- geschiedenis der tekstoverlevering cultuurgeschiedenis; maar tekstgeschiedenis
op zichzelf is dat ook, omdat de laatste zich baseert (althans zich baseren moet)
op de kennis van geschreven bronnen, die nu eenmaal méér bieden dan alleen
verzamelingen van teksten, en dus reeds daarom in het kader van hun tijd gesitueerd
moeten worden. Nu bestaat er tevens (in het bijzonder voor de klassieke filologie)
een zéér nauw verband tussen tekstkritiek en tekstgeschiedenis, omdat de laatste
in vele gevallen de resultaten van de eerste stilzwijgend vóóronderstelt. Ieder weet
echter hoe begrensd de mogelijkheden der tekstkritiek eigenlijk zijn, waaruit dan
weer voortvloeit dat evenzeer de daarmede verbonden tekstgeschiedenis veelal op
uiterst smalle bases rust.
Het is zaak er in dit verband aan te herinneren hoe Alphonse Dain
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- meer dan een decennium geleden - het probleem der tekstgeschiedenis in zijn
1
klassieke boek Les manuscrits heeft gesteld . Zonder aan de tekstkritiek te kort te
doen heeft de Franse codicoloog daarbij toch overduidelijk gemaakt dat
tekstgeschiedenis zonder boekkunde onmogelijk is. Met andere woorden: bibliologie
(die mede tekstoverlevering omvat) is voor tekstgeschiedenis conditio sine qua non,
hetgeen andermaal leidt tot de conclusie dat studie van het geschreven
respectievelijk gedrukte boek op zichzelf dient te worden onderscheiden van studie
der tekstgeschiedenis op zichzelf. Natuurlijk bestaat er samenhang, waarbij vooral
belang moet worden gehecht aan de invloed van presentatie (en representatie) op
de tekstgeschiedenis. Men kan er zich niet genoeg van doordringen welke
beslissende invloeden materialen en vormen van het geschreven boek in oudheid
en middeleeuwen op de totstandkoming van de teksten - en daarmede dus tevens
2
op de litteraire geschiedenis en de litteraire kritiek - hebben geoefend .
Een in handschrift ‘uitgegeven’ werk kent normaliter een aantal verschillende
staten, waarvan wij de fasen in de geschreven boeken kunnen terugvinden. Deze
staten en fasen bieden sleutels tot begrip van de geschiedenis der tekstoverlevering,
waarbij de onderzoeker overigens onophoudelijk ervaart dat de individualiteit van
elk geschreven boek hem steeds weer voor verrassingen stelt. Hier is men in niet
te overschatten mate afhankelijk van het toeval, waarbij Hans-Georg Beck
(Geschichte der Textüberlieferung, blz. 426) toegegeven kan worden, dat de: ‘Göttin
des Glücks selten hold war’. Natuurlijk: er is veel bewaard, maar er is nog oneindig
veel meer verloren gegaan, hetgeen mede tot verklaring kan dienen voor het feit
dat af en toe de verscheidenheid der overlevering in flagrante tegenstelling met de
uniforme litteraire traditie staat. Wat daar nu ook van zij: de tekstoverlevering verklaart
mede de tekstvariabiliteit, omdat de laatste hoofdzakelijk voortvloeit uit hoedanigheid
en bestemming der exemplaren waarin de teksten voorkomen.
De in het eerste deel van Geschichte der Textüberlieferung bijeengebrachte materie
vroeg om indeling naar chronologie en subject. De bijbel - behandeld door O.
Stegmüller - gaat dus voorop. Dan volgen: Griekse literatuur (H. Erbse en M. Imhof),
Latijnse literatuur (K. Büchner), Byzantijnse literatuur (H.-G. Beek) en een hoofdstuk
over de heront-

1
2

Vgl. het derde hoofdstuk: ‘Les manuscrits et le problème de l'histoire des textes’ in A. Dain,
Les manuscrits. Paris, 1949; 87 vlgg.
Op dit alles is in de vorige kronieken bij herhaling gewezen. Men vgl. in het bijzonder Kroniek
der Handschriftenkunde V en VI. Het Boek XXXIII (1958-1959) 171 vlgg. en 234 vlgg., alsmede
Kroniek der Handschriftenkunde XI, Het Boek XXXV (1961-1962) 229 vlgg. Daarin is
achtereenvolgens gehandeld over de verhouding tussen ‘Codicologie en filologie’ en
‘Papyrologie en bibliologie’.
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dekking van de klassieke literatuur in de renaissance (H. Rüdiger). Nog zijn aan het
rijk geïllustreerde geheel toegevoegd: een literatuuropgave, een keuze-catalogus
van behandelde klassieke en Byzantijnse auteurs en (anonieme) werken, alsmede
een personenregister en een zaakregister. De redactie van dit alles moet een enorme
arbeid gevergd hebben, zodat het passend is het drietal dat daarvoor gezorgd heeft
(M. Meier, F. Hindermann, A. Schindler) de rechtmatige dank niet te onthouden.
Uiteraard hebben verschillende van de bovengenoemde auteurs zich zijdeling of
rechtstreeks uitgesproken over tekstoverlevering - tekstgeschiedenis - tekstkritiek.
Bijzonder helder is dit gedaan door Max Imhof in het caput ‘Beschränkung’ van zijn
‘Zur Überlieferungsgeschichte der nichtchristlichen griechischen Literatur der
römischen Kaiserzeit’ (blz. 285-287). Boven heb ik er reeds op gewezen hoe deze
Zwitserse geleerde het betreurt dat de teksteditie meer en meer in het gedrang
raakt. Ik kom daar hier op terug omdat hij in samenhang daarmede ook de
problematiek van de wederzijdse betrekkingen tussen tekstkritiek, tekstgeschiedenis
1
en tekstoverlevering aan de orde stelt. Met P. Maas oordeelt hij dat doel der
tekstkritiek is: het tot stand brengen van een tekst die de autograaf (het origineel)
zo dicht mogelijk benadert. Dit vooropgesteld is het naar zijn mening de taak der
tekstgeschiedenis naar het verleden terug te werken, om zo de fase te bereiken
welke het nauwst met de oorspronkelijke versie overeenstemt. Van het algemene
naar het bijzondere strevend gaat zij dus tegen de stroom van de tijd in. De
geschiedenis van de tekstoverlevering daarentegen loopt met de tijd mede en gaat
van het bijzondere naar het algemene. Zij is er vooral op gericht duidelijk te laten
zien wat in deze ontwikkelingsgang van algemeen belang is, en mondt daardoor uit
in het gebied van de geestesgeschiedenis en de cultuurgeschiedenis.
Vanzelfsprekend ligt bij dit alles het hoofdaccent op de bronnen, maar het gaat
er om hoe deze bronnen benaderd worden. Tekstkritiek is er altijd geweest, maar
een op systeem gebaseerde methode en techniek van tekstkritiek hebben zich toch
pas sedert het begin der negentiende eeuw ontwikkeld. Deze tekstkritiek nu (gelijk
boven terloops vermeld) voerde als vanzelf tot tekstgeschiedenis, een en ander
leidend tot een twee-eenheid die in de titel van het jongste standaardwerk op dit
2
terrein - G. Pasquali's Storia della traditione e critica del testo - duidelijk tot uiting
komt. Deze belangrijke stap (van tekstkritiek naar tekst-

1

Paul Maas, Textkritik. 3., verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1957. Een belangrijke
bespreking van dit geschrift door bovengenoemde H. Erbse verscheen in Gnomon XXXI
(1959) 97 vlgg.

2

G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo . Florence, 1952. Editio princeps: 1934.
Zie over Pasquali (op 9-VIII-1952 door een verkeersongeluk om het leven gekomen) Caretti
Lanfranco, Filologia e critica. Milano, 1955; 202 vlgg. Ricordo di Giorgio Pasquali.

2
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geschiedenis) dient nu door een nieuwe (naar geschiedenis der tekstoverlevering)
gevolgd te worden. In het onderhavige boek blijkt Büchner (Textgeschichte und
Überlieferungsgeschichte, blz. 311-315) zich daarvan het best bewust. Hij toont aan
hoe kennis van de tekst en zijn geschiedenis niet voldoende is; ook de lotgevallen
zijner overlevering - van presentatie tot representatie - behoren tot het veld van
onderzoek.
In hetzelfde jaar waarin de eerste band van Geschichte der Textüberlieferung het
licht zag (1961), deed de ‘Encyclopédie de la Pléiade’ (Parijs) haar elfde, door
Charles Samaran onder de titel L'histoire et ses méthodes bezorgde deel
1
verschijnen . Als Nederlander zit men een beetje vreemd tegen deze twee grote,
gelijktijdige publikaties aan te kijken. Weliswaar overlappen zij elkaar niet (of althans
slechts zeer ten dele), maar met stijgende verbazing vraagt men zich af hoe het
ene boek zo uitgesproken Frans en het ander zo uitgesproken Duits kan zijn, terwijl
zij toch beide over de grondslagen der Europese cultuur handelen. Blijft de Rijn een
onoverkomelijke barrière? Het ware Geschichte der Textüberlieferung alleen ten
goede gekomen als men ook beroep had gedaan op een aantal Franse geleerden,
die in L'histoire et ses méthodes aan het woord komen; omgekeerd had het de
Pléiade zeker niet misstaan eveneens in de keuze harer medewerkers
encyclopedisch te zijn. Eigenlijk zouden zulke on-Europese ondernemingen in deze
dagen van integratie niet meer mogelijk moeten zijn. Temeer omdat - evenzeer op
het hier bestreken terrein - bewezen is dat het anders en beter kan, ja moet. Het
‘Comité international de paléographie’ sluit in afzienbare tijd het eerste decennium
van zijn vruchtbare werkzaamheid af; het ‘Internationaal Genootschap voor de studie
van middeleeuwse handschriften’ (Bazel) verplicht reeds drie jaar lang alle
beoefenaren der paleografie met zijn reeks: Umbrae codicum occidentalium.
Intussen: L'histoire et ses méthodes is een onmisbaar handboek. De
biblioloog-filoloog kan aan de daarin gepubliceerde verhandelingen van André
2
Bataille , Alphonse Dain, Jean Mallon, Robert Marichal, Gilbert Ouy en Charles
Perrat niet voorbijgaan. - Het is vooral Ouy die in zijn deel over de bibliotheken (blz.
1061 vlgg., i.c. blz. 1090 vlgg.) aandacht schenkt aan een met de codicologie
verwante nieuwe discipline, welke voor de geschiedenis der tekstoverlevering van
beslissend belang moet heten. Hij heeft daarvoor de term ‘archivistique des
manuscrits’ bedacht en gebruikt de hem hier geboden gelegenheid

1
2

Encyclopédie de la Pléiade. L'histoire et ses méthodes. Volume publié sous la direction de
Charles Samaran. Paris, Librairie Gallimard, 1961.
Op het stuk van André Bataille over Papyrologie is aandacht gevestigd in Kroniek der
Handschriftenkunde XI. Het Boek XXXV (1961-1962) 231 vlg.
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1

van zijn inzichten en opvattingen met smaak en vakmanschap te getuigen.
Ouy is van oordeel dat het niet altijd even gemakkelijk is archiefgehelen en
verzamelingen van handschriften tegenover elkaar te stellen; de onderscheiding
valt gemakkelijk, de scheiding dikwijls moeilijk. Hij verduidelijkt dit door aan te tonen
dat de codex op zichzelf niet (of althans onvoldoende) ‘spreekt’. Hij heeft zijn
historische zending niet vervuld, noch zijn ware identiteit onthuld dan nà vergelijking
met andere codices van dezelfde herkomst en gezamenlijk behorend tot één ‘fonds’.
Voor wat onder het laatste verstaan moet worden heeft de Franse geleerde een
2
definitie opgesteld, die sterk herinnert aan de begripsbepaling van archiefgehelen .
Zij luidt als volgt: een fonds van handschriften is het geheel van geschreven boeken
of documenten van belang voor de geestesgeschiedenis - in de meest uitgebreide
zin van dit woord - van de gemeenschap, de familie of de persoon, die ze gekopieerd
heeft (respectievelijk heeft laten kopiëren), ontvangen heeft, of bijeengebracht heeft.
De ‘archivistique des manuscrits’ is dus gericht op gehelen van handschriften van
gelijke oorsprong of met dezelfde geschiedenis, die elkaar over en weer helpen
verklaren. - Het woord ‘fonds’ is hier nauw omschreven en wijkt in deze toepassing
wel zeer af van andere, bekende betekenissen. Zo duidt in de Nationale Bibliotheek
te Parijs ‘Fonds néerlandais’ een afdeling aan; ‘Fonds Colbert’ doelt op een grote,
kunstmatig bijeengebrachte en bovendien verspreide collectie; het ‘Fonds de la
Sorbonne’ daarentegen is een ‘fonds’ in Ouy's geest. - Een en ander leidt nu opnieuw
tot een verfijning in terminologie met betrekking tot het woord ‘collectie’. Daaronder
moet dan verstaan worden een kunstmatig bijeengebrachte verzameling van
handschriften, veelal in de periode van het gedrukte boek samengesteld door een
persoon, een familie of een instelling.
Het ligt voor de hand dat geen enkel ‘fonds’ van handschriften onaangetast
gebleven is. Waarbij men bedenke dat een zodanige verzameling uit elkaar genomen
kon worden zonder de rampspoedige ge-

1

2

Voor het eerst heeft Gilbert Ouy zijn theorieën uiteengezet in: Pour une archivistique des
manuscrits médiévaux. Bulletin des bibliothèques de France III (1958) 897 vlgg. Zij liggen
ook ten grondslag aan zijn Projet d'un catalogue de manuscrits médiévaux adapté aux besoins
de l'érudition moderne. Bulletin des bibliothèques de France VI (1961) 319 vlgg. Aan het
laatste ging een korte verhandeling vooraf van Jean Porcher, die beginselen, methoden en
technieken van de traditionele catalogusarbeid verdedigde in zijn A propos des catalogues
de manuscrits. Bulletin des bibliothèques de France V (1960) 79 vlgg.
In L'histoire et ses méthodes vindt men (blz. 1120 vlgg.) van de hand van Robert-Henri Bautier
een voortreffelijk inleidend stuk over ‘Les archives’. Voor een eerste kennismaking bestudere
men J.L. van der Gouw, Inleiding tot de archivistiek. Zwolle, [1955]. Vgl daarbij Wolfgang
Leesch, Methodik, Gliederung und Bedeutung der Archivwissenschaft in: Archivar und
Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft. Zum 65. Geburtstag von Heinrich
Otto Meisner. Berlin, 1956; 13 vlgg. - Nog worde hier herinnerd aan A. Kessen, Grenzen
tussen archieven en bibliotheken. Bibliotheekleven XXXV (1950) 229 vlgg.
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volgen die onmiddellijk optreden als een archiefgeheel verbroken wordt. Het is hier
dat het begrip ‘fonds’ uit de ‘archivistique des manuscrits’ zich onderscheidt van het
begrip ‘fonds’ als toegepast in het archiefwezen.
Intussen: de delen van uit elkaar genomen ‘fondsen’ van handschriften zijn vaak
in verschillende ‘collecties’ terechtgekomen. Ook is het dikwijls zo gelegen dat de
handschriften van één fonds in één collectie verspreid blijken. Wil men in zulke en
soortgelijke gevallen begrip en inzicht in herkomst en geschiedenis krijgen, dan zal
een met omzichtigheid en gezond verstand toegepaste ‘archivistique des manuscrits’
noodzakelijk blijken.
Er is boven reeds op gewezen welk een grote rol het toeval in dit alles speelt. ‘Een
onberekenbare factor’ zal men zeggen, waar echter tegenover staat dat de mens
in eerste en laatste instantie het heft in handen houdt. Om met Büchner te spreken:
‘Der Mensch ist entscheidend auch durch seinen Rang, der von der Zeit mit bedingt,
aber letztlich doch unableitbar ist’. (Geschichte der Textüberlieferung, blz. 373). Het
is de mens ook, die - op het hier bestreken terrein vooral naar het verleden gericht
- deze onderzoekingen onderneemt, om te beter te leren verstaan wat vroegere
geslachten hem hebben vermaakt. Zo lang men daarbij bibliologie bedrijft kan het
taalcriterium vervallen, maar zo gauw bibliologie tot textologie voert wordt dit zelfde
taalcriterium beslissend.
Ik meen er goed aan te doen hier aandacht te vestigen op dit nieuwe woord
‘textologie’, mij bekend geworden uit een verslag over de werkzaamheden van een
in de Duitse Democratische Republiek opgericht comité, dat deel uitmaakt van de
op het Internationale Slavisten congres te Moskou in 1958 samengestelde
1
‘Kommission für Textologie und Editionstätigkeit’ .
Deze commissie is opgericht om het ‘Internationaal comité van Slavisten’ terzijde
te staan bij vraagstukken met betrekking tot theorie en praktijk van editie en
textologie; de laatste gericht op álle omvattende bronnenonderzoek dat aan de
eigenlijke tekstuitgave(n) voorafgaat. De hier als doel gestelde twee-eenheid reikt
verder dan wat in Frankrijk onder ‘ecdotique’ (l'art d'éditer les textes) verstaan wordt.
Waarbij men bovendien voortdurend bedenke, dat ‘editie’ reeds op zichzelf
‘interpretatie’ betekent. Voor de laatste nu is kennis van de theorieën der moderne
taalwetenschap onontbeerlijk. De editeur moet als geschoold linguïst weten, dat de
geschreven tekst een mededeling biedt gedaan op de wijze van de taal: daarbij zijn
taalklanktekens ge-

1

Aus der Tätigkeit der Kommission für Textologie und Editionstätigkeit. Arbeitsgruppe der
Deutschen Demokratischen Republik. Zentralblatt für Bibliothekswesen LXXVI (1962) 356
vlgg. Het stuk is geschreven door Gerhard Schwarz (Berlin - Deutsche Staatsbibliothek).
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transponeerd in het tekensysteem van het schrift. Zo ontstaan handschriftbeelden
die de editeur weer tot taalbeelden moet maken. De hedendaagse linguïstiek stelt
nu aan deze voor elke teksteditie noodzakelijke translitteratie van handschriftbeeid
tot taalbeeld de eis, dat zij het aan de tekst inhaerente systeem van taaltekens niet
wijzigt, en daarbij deze tekst biedt zoals het lezende oog hem zag, respectievelijk
1
2
ziet . In deze samenhang dient andermaal te worden vastgesteld dat er van een
misverstand sprake moet zijn, als men stelt dat aan de eisen van de tegenwoordige
taalwetenschap wellicht het best door facsimiles kan worden tegemoetgekomen.
Translitteratie van handschriftbeeld tot taalbeeld (doel van de huidige representatie)
is nu eenmaal heel iets anders dan reproduktie van het handschriftbeeld zonder
meer (neerslag van de vroegere presentatie). Alleen als tussentrap van presentatie
naar representatie hebben facsimile-edities nut.
Een voorbeeld bij uitstek hoe mens en toeval tekst en presentatie beïnvloeden
biedt Franz Unterkirchers uitgave van Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich
3
von Regensburg (817-848) . Wij hebben hier te doen met een ‘codex refectus’, die
- nadat hij in de vijftiende eeuw stelselmatig uit elkaar gehaald en verknipt was - in
onze dagen weer uit meer dan twee dozijn handschriften te voorschijn werd gebracht
en samengevoegd. Tussen 1450 en 1500 werden namelijk de handschriften van
het klooster Mondsee (in 833 door ruil aan bisschop Baturich toegevallen) voor het
overgrote deel opnieuw gebonden. Als bindmateriaal werden daarbij onder andere
oude, toen geen dienst meer doende handschriften gebruikt, waarbij de voorkeur
aan onvolledige codices werd gegeven. Daaronder was nu ook een negende-eeuws
pontificale (boek dat de bisschoppelijke liturgie bevat), waarvan - een kwarteeuw
geleden - twee en dertig bladen in een op de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek
voorhanden doos met fragmenten door B. Bischoff werden teruggevonden. In 1939
werden deze bladen onder signatuur Series nova 2762 in de
handschriftenverzameling der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek opgenomen.
Het toeval heeft nu gewild dat de huidige conservator dezer afdeling - tevens
bezorger van het bovengenoemde boek - in enkele uit

1

2

3

Vgl. in dit verband W. Gs Hellinga, Principes linguistiques d'édition des textes. Lingua III
(1952-1953) 295 vlgg.; alsmede diens Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs, verschenen in:
Huldeboek Pater Dr Bonaventura Kruitwagen O.F.M. 's-Gravenhage, 1949; 178 vlgg.
Vgl. het daarover te berde gebrachte in Kroniek der Handschriftenkunde II. Het Boek XXXII
(1955-1956) 269, noot 3. Daar ter plaatse heb ik in het bijzonder over het wanbegrip van de
diplomatische editie gesproken. Dit zelfde wanbegrip - gevolg van onkunde der moderne
linguïstiek - komt ook tot uiting in Robert Marichals uitspraak: ‘La véritable édition diplomatique,
c'est la photographie’. (L'histoire et ses méthodes, 1273).
Franz Unterkircher, Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich von Regensburg (817-848).
(Cod. Vindob. ser. n. 2762). Mit einer liturgiegeschichtlichen Untersuchung von Klaus Gamber.
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1962. (Spicilegium Friburgense Vol. 8).
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het klooster Mondsee afkomstige handschriften schutbladen aantrof die tot dezelfde
oude codex bleken te behoren. Dit gaf hem aanleiding alle banden van de
handschriften uit Mondsee aan een systematisch onderzoek te onderwerpen. Het
resultaat was méér dan verrassend: het getal bladen werd van 32 op 77 gebracht,
en bovendien kwam vast te staan dat aan het pontificale nog een verzameling
collecta (eerste gebed van de mis) voorafging. Een en ander is uiteengezet in een
inleiding die tevens een modelbeschrijving van de codex inhoudt.
Alsof dit alles nog niet genoeg ware komt daar nu bovendien bij dat codex Series
nova 2762 ook ten aanzien van zijn inhoud zeer bijzonder blijkt. Weliswaar bestaan
er overeenkomsten met andere soortgelijke werken uit die tijd, doch van parallellisme
kan nergens gesproken worden. Zo dat Klaus Gamber in zijn liturgisch-historisch
onderzoek tot de conclusie komt hoe hier gesproken moet worden van een strikt
eigen schepping van bisschop Baturich.
Aan het einde dezer kroniek kom ik terug op haar begin om er - ten slotte - aandacht
op te vestigen hoe soms ook de representatie haar invloed op tekstoverlevering,
tekstgeschiedenis en tekstkritiek doet gelden. De lezer wordt daarvoor verwezen
naar het boek van Albert Severyns: Texte et Apparat, in de ondertitel nader
1
omschreven als: Histoire critique d'une tradition imprimée . De auteur stelt in dit
werk ‘tradition imprimée’ in algemene zin naast ‘tradition manuscrite’. Hoewel beide
ontwikkelingen in tijd op elkaar volgen ziet Severyns toch wezenlijke overeenkomsten
tussen beide. Men weet hoe de geschiedenis van de ‘tradition manuscrite’ veelal
in een ‘stemma codicum’ wordt samengevat. Welnu: de auteur toont aan hoe op
dezelfde wijze de ‘tradition imprimée’ in een ‘stemma editionum’ gevat kan worden.
En dit met soms verbijsterende resultaten, bepaaldelijk betrekking hebbend op de
verklaring van steeds weer voorkomende onbegrijpelijke fouten, ook in uitgaven die
als modeledities bekend staan.
Het is duidelijk dat hier - stellig voor de klassieke filologie, waarop Severyns' boek
gericht is - nauwelijks verkend gebied betreden wordt. Andermaal een ‘randgebied
der filologie’ dat rechtstreeks naar het terrein der bibliologie voert. Daarbij zal met
vrucht gebruik kunnen (en moeten) worden gemaakt van beginselen, methoden en
technieken der ‘new bibliography’; een bibliografisch specialisme dat voor de
tekstkritiek reeds onmisbaar is gebleken en dat nu - in het raam der ‘tradition
imprimée’ - ook voor tekstgeschiedenis en tekstoverlevering van beslissend belang
zal blijken te zijn.
December 1962
(Wordt vervolgd)

1

Albert Severyns, Texte et Apparat. Histoire critique d'une tradition imprimée. Bruxelles, 1962.
o

Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres. Mémoires. Collection in-8 . Deuxième
série. Tome LVI, fasc. 2.
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Summary
Chronicle of palaeography XII
The theory that manuscripts are first and foremost objects of study for the history
of civilization underlies the important publication Geschichte der Textüberlieferung,
the startingpoint of the problems dealt with in this chronicle regarding the relation
between the text and its transmission. For the Occident two great periods can be
distinguished, viz: the history of the text-transmission of the classical literature,
followed by that of the mediaeval literature. In the latter, two parallel running, but
yet essentially different processes, must be distinguished, depending on whether
they relate to texts written in Latin or works in the vernacular.
Also in the standardwork L'histoire et ses méthodes attention is paid to
text-transmission, especially in connection with text-history and textual criticism.
The indispensable investigation of the sources has led to the development of a new
discipline, the ‘archivistique des manuscrits’. Naturally all this does not fail to have
its influence on the edition (the chronicler also discusses the idea ‘Textologie’ which
originated in Germany) as appears from the following two publications:
1) Unterkircher, Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich von Regensburg
(817-848);
2) Severyns, Texte et Apparat.
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Uit de tijdschriften
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. XXX. (1962). Nr. 3-4.
A.M. Giorgetii Vichi: Per una catalogazione generale dei manoscritti delle
biblioteche italiane. - P. Tentori: Le opere a stampa del P. Giovanni Battista
Audiffredi. - L.E. Checchi: Un ignoto collezionista toscano di manoscritti. - E.
Prosperi: Le edizioni nazionali.
Nr. 5-6.
F. Riva: I nipoti di Bodoni. - E. Falqui: Autori classici e moderni
illustrati da artisti del novecento.
AMOR DI LIBRO. X. (1962). Nr. 4.
F. May: The Hughes-Foscolo translation from Petrarch. I. - A. Cioni: Nuove
giunte e correzioni al ‘Indice generale degli incunaboli’. II.
XI. (1963). Nr. 1.
L. Donati: Due note d'iconografia raf-- faellesca. I. - T. Barbieri: Quattro stampe
senigalliesi di Luigi Mercantini. - A. Cioni: Nuove giunte e correzioni al ‘Indice
generale degli incunaboli’. III.
Nr. 2.
P. Pironti: Luigi Pierro, editore. - L. Donati: Due note d'iconografia
raffaellesca. II. - A. Cioni: Nuove giunte e correzioni al ‘Indice
generale degli incunaboli’. IV.
LA BIBLIOFILÍA. LXIV. (1962). Nr. 1.
L. Donati: Del ‘Mirabilia Romae’ xilografico.
Nr. 2.
E. Casamassima: Ludovico degli Arrighi detto Vicentino copista
dell' Itinerario del Varthema. - L. Donati: Di una copia tra le figure
del Polifilo (1499) ed altre osservazioni.
THE BIBLIOTHECK. A SCOTTISH JOURNAL ON BIBLIOGRAPHY AND ALLIED TOPICS.
3. (1962). Nr. 5.
D. Reid of Robertland: Notes on the heraldry of the Hunterian manuscripts in
the University of Glasgow. - F.W. Ratcliffe: A Strassburg incunable in the Euing
Collection in Glasgow University Library. - M.P. Linton: Special catalogues in
the Department of printed books in the National Library of Scotland. - J. Durkan:
Alexander Dickson and S.T.C. 6823.
Nr. 6.
G.G. Simpson and B. Webster: The archives of the medieval church
of Glasgow. - J.C. Corson: Scott's boyhood collection of chapbooks.
- R. Donaldson: A ‘mixed edition’ of ‘De verborum significatione’.
BIBLOS, 11. (1962). Nr. 3.
F. Kirnbauer: Der Vogel Strauss mit dem Hufeisen im Schnabel [o.a. als
drukkersmerk]. - M. Mairold: Der Handschriftenkatalog der Universitätsbibliothek
Graz. - G. Laurin: Ein ‘Buchbinder Kaiser Friedrichs III’.
Nr. 4.
W. Pongratz: Zur frage des Wiener Erstdruckers. 500 Jahre
Buchdruck in Wien?
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BOKVÄNNEN. XVIII. (1963). Nr. 4.
N. Berman: Bokbindaremästare Nils Isberg.
Nr. 5.
S.G. Lindberg: Bokbandkonsten i dag.
BOLLETTINO DELL' ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO. XXI. (1962). Nr. 1-2.
T. de la Cruz e.a.: Il restauro dell' autografo del ‘Castillo Interior’ di S. Teresa.
- E. Casamassima: Nota sul restauro delle legature.
BULLETIN DU BIBLIOPHILE ET DU BIBLIOTHÉCAIRE. 1962. Nr. 1.
P.A. Perrod: Autour du Médecin de Campagne.... - J.H. Bornecque: Les ‘poésies
fugitives’ de Gustave Levavasseur et leur intéret baudelairien. - E. Cluzel: Le
problème des sept colonnes, dans le songe de Poliphile.
Nr. 2.
R. Castaing: Almanachs galants et chantants français de format
in-64 (1785-1829). - M. Catane: Une énigme bibliographique: la
correspondance de Pierre - Antoine Lebrun. - P. Duhem: Bibliotheca
aeronautica vetustissima (Suite). - P. Toinet: Au sujet de Paul et
Virginie.
BULLETIN DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE. 8. (1963). Nr. 1.
F. Masai: Le problème des catalogues de manuscrits médiévaux.
THE HUNTINGTON LIBRARY QUARTERLY. XXVI. (1963). Nr. 2.
G.H. Russell and V. Nathan: A Piers Plowman manuscript in the Huntington
Library.
KWARTAALBLAD VAN DIE SUID-AFRIKAANSE BIBLIOTEEK. 17. (1962-1963). Nr. 3.
L.F. Casson: An illuminated German Horae of the fifteenth century. I.
LIBRARY. XVII. (1962). Nr. 2.
R. Birley: The library of Louis-Henri de Loménie, Comte de Brienne, and the
bindings of the Abbé Du Seuil. - R.F. Lane: Bodoni's Manuale tipografico and
the recent facsimile.
Nr. 3.
A. Stevenson: Paper as bibliographical evidence. - J.D. Fleeman:
Some proofs of Johnson's ‘Prefaces to the poets’. - H. Carter:
Longevity of a type-face. - E.J. Devereux: Some lost English
translations of Erasmus.
THE LIBRARY OF CONGRESS QUARTERLY JOURNAL OF CURRENT ACQUISITIONS.
20. (1963). Nr. 2.
B. Krader: The Glagolitic Missal of 1483.
THE LIBRARY QUARTERLY. XXXII. (1962). Nr. 4.
J.C. Colson: International interlibrary loans since World war II. - J.C.T. Oates:
The Cambridge University Library: 1400-1600.
LIBRI. 12. (1962). Nr. 3.
G. Leyh: Die Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961.
NORDISK TIDSKRIFT FÖR BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN. 49. (1962). Nr. 2.
E. Olsoni: En fatal karta och en bortglömd provins i stormakstidens svenska
välde. (Met samenvatting in het Duits).
Nr. 3.
A. Davidsson: The origin of the collections of old music in Swedish
libraries.
Nr. 4.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

H. Sallander: Olaus Magnus' carta marina av år 1539. (Ein
neuentdecktes zweites Exemplar). - S.E. Bring: Det av Elias Martin
illuminerade exemplaret av ‘Kronprinsens barnabog’. - (Met
samenvattingen in het Duits).
THE PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY CHRONICLE. XXIV. (1962). Nr. 1.
Ch. Ryskamp e.a.: The Hannay Collection.
ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN. 76. (1962). Nr. 9.
H. Rötzsch: 50 Jahre Deutsche Bücherei - 50 Jahre Deutsche Nationalbibliothek.
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Boekbespreking
Gutenberg-Jahrbuch 1962. Festgabe an die Stadt Mainz zu ihrer
2000-Jahrfeier und zur Einweihung ihres neuen Gutenberg-Museums
am 24. Juni 1962. Herausgegeben von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 554 blz. en vele afbeeldingen in
de tekst. - Prijs geb.: DM. 75.Als Festgabe heeft dit keer het Jahrbuch een extra fraaie band gekregen, in bruinige
tinten, van een leren rug voorzien. Bovendien is de omvang vergroot; tegen 352 in
de vorige jaargang telt de huidige 554 bladzijden. Dus meer dan ooit reden het de
recensente te vergeven dat zij slechts een gedeelte van de 78 artikelen kan
bespreken.
Ter inleiding moet een bezwaar tegen de geleidelijke verwording der
Gutenberg-Jahrbücher mij van het hart. Meer en meer worden daarin hyper-geleerde,
zeer technische studies opgenomen, uitsluitend bestemd voor vakgenoten. Bestaan
er dan geen bibliografische of theologische tijdschriften, waarin deze veel beter tot
hun bestemming zouden komen? Om enkele voorbeelden te noemen, daar is
hetgeen Dr. H. Volz schrijft over Aus der Druckpraxis der Nachdrucke der Lutherbibel
(1522/46), een door en door wetenschappelijk artikel, waarvan de omvang der noten
zelfs die van de tekst overtreft. Of Dr. C.F. Bühler's studie The publication of
Sebastian Brant's ‘Varia Carmina’. Of G.D. Painter's doorwrocht opstel over The
first press at Barcelona. Of Dr. K. Ohly's bijdrage over Eggestein, Fyner,
Knoblochtzer, etc., vervolg en slot van een brede studie, waarvan het begin in het
Jahrbuch van 1960 voorkomt. Ik vraag me af hoevelen der Mainzer autoriteiten,
voor wie deze Festgabe dan toch mede bestemd is, dergelijke artikelen zullen
waarderen. Zijn het te hoge eisen, van de bijdragen behalve een wetenschappelijke
inhoud tevens leesbaarheid te vragen? Gelukkig ontbreken ook de andere niet. Als
lichtend voorbeeld zou ik het charmante opstel willen noemen van Marie Chèvre,
Le réel, le fantastique et le surnaturel dans l'illustration d'un livre d'heures incunable,
bij goede afbeel-
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dingen. Ook aan de wijze, waarop Dr. V. Scholderer zijn wetenschap pleegt in te
kleden, glashelder en zonder één overtollig woord, kan menigeen zich spiegelen.
Dit keer draagt hij Some notes on Erasmus and his printers bij. Daarin onder meer
interessante opmerkingen over Griekse typen bij Froben en andere drukkers. Tevens
wordt er de brief in besproken van 1489 aan Jac. Canter, met het bekende verhaal
over de ontmoeting van Erasmus en Ger. Leeu.
Meer bijdragen hebben belang voor ons land en België. Daar is de knappe studie
van Lotte en Wytze Hellinga, Note on CA 25, Ghosts and pressmarks, waarin met
grote kennis en speurzin een hoogst gecompliceerd probleem wordt opgelost. Voor
goed is thans vastgesteld, dat de Goudse Aesopus-editie van Ger. Leeu, 1482, door
Campbell reeds ‘très problématique’ geacht, tot het rijk der bibliografische ghosts
moet worden verwezen. Vier Nederlandse incunabelen worden, samen met Duitse,
vermeld door Dr. G. Borsa in Die Druckwerke des österreichischen St. Georgsordens
(1494-1503). Behalve de drie reeds bekende, te weten Contrib. CA. 1224a, CA.
Suppl. III. 1225a en de Litterae fraternitatis der orde van S. Joris, verleend door Joh.
Siebenhirt, een uitgave, die Borsa al in het Jahrbuch van 1960 heeft gesignaleerd,
komt hier de beschrijving voor van een onbekende vierde, de Summarius
apostolicarum regaliumque litterarum confraternitatis ac ordinis militaris S. Georgii.
(Antwerpen, Theod. Martinus, 1494; een ex. Wenen NB.). Indien ik goed tel is dit
alweer de 21ste toevoeging aan mijn Contributions (van 1956) tot een nieuwe
Campbell. P.H. Vogel behandelt bij 4 afb. Die Druckermarken in den Emdener
niederländischen Bibeldrucken 1556-1568. Een goed, zakelijk artikel, waarbij men
alleen zou wensen, dat de Nederlandse aanhalingen op p. 456 en 457 minder
drukfouten vertoonden. Diezelfde aanmerking kan men maken bij het opstel van
Dr. F. Ritter over Elsässische Buchdrucker im Dienste der Strassburger
Sektenbewegungen zur Zeit der Reformation (zie het erbarmelijke Ned. citaat in
noot 1 op p. 225; ook de titel van NK. 2587, vermeld in noot 36 op p. 230, roept om
correctie). Hinderlijke vlekjes op een goede bijdrage. Bij de vele opstellen over
banden is er een van Dr. A. Horodisch, Stempel und Rollen auf Amsterdamer
Einbänden der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Het gaat over banden in het
Amsterdamse Gemeente-Archief, afkomstig van de Weeskamer, uit de jaren 1509,
1529 en 1543. De afgebeelde tien stempels zullen mogelijk tot de identificatie van
de nog onbekende binder leiden. Van belang is wat Dr. S. Corsten schrijft over Unter
dem Zeichen der ‘Fetten Henne’. Franz Btrckmann und Nachfolger. De beide
broeders Frans en Arnold hebben in de eerste helft van de 16e eeuw als
boekhandelaars in nauwe relatie tot menig Antwerps drukker gestaan. Frans was
door zijn huwelijk de zwager van Joh. Grapheus aldaar en van Serv. Zassenus te
Leuven. Er is een stamtafel van het geslacht Birckmann bij en veel wetenswaardigs
over deze internationale handelslieden wordt verhaald. ‘Viel Rühmliches’ kan men
over de familie in de litteratuur lezen. Ondertussen citeert Corsten wel het feit, dat
Erasmus in een brief de broeder van Frans, dus Arnold, noemt, maar geenszins de
talrijke malen, dat Erasmus zich hoogst ongunstig over de onbetrouwbaarheid van
Frans heeft uitgelaten. Een man ‘quo sol nihil (vidit) unquam sceleratius’ (cf. Opus
epist. Erasmi VI. 56), en die hij dan ook in zijn
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Colloquia als leugenaar aan de kaak heeft gesteld (Pseudocheus).
Interessant is de publicatie van M. van Durme, Lettres inédites du Cardinal de
Granvelle à Christophe Plantin (1567-1569). Dat zijn een achttal brieven,
hoofdzakelijk over uitgaven van Plantin handelend. Nadrukkelijk wenst de kardinaal
voor zichzelf af en toe speciale exemplaren op beter papier, ‘du meilleur de Francfort’.
Verder geeft hij aanwijzingen voor de samenstelling van liturgische boeken. R. Ranc,
Le livre à l'Exposition des primitifs flamands bespreekt bij reproducties schilderijen
van Memling, Hugo van der Goes, Jan van Eyck, enz. waarop met grote zorg boeken
zijn afgebeeld.
Thans nog enige aantekeningen over artikelen, die niet tot de Nederlanden in
verband staan. Daarbij dit keer ook een Portugees van J. Peixoto, Incunábulos
portugueses-Estado da questãno, een waardevolle lijst van 27 bekende en een
elftal dubieuze wiegedrukken. Goede bijdragen zijn ook die van Dr. A. Kolb,
Bibliographia Tullensis: Die Touler Drucke 1505-1700; van Dr. J. Rubió, Drei
unbekannte Drucke von Joan Jofré (Valencia, 1505), plano-drukken met religieuse
privileges, en van Dr. H. Rosenfeld, Das Mainzer Kartenlosbuch von 1510 und die
Spielkartentradition, met vele illustraties. Het is verheugend, dat Dr. J. Benzing zijn
studies steeds aan de te lang verwaarloosde 16e eeuwse Duitse drukkers wijdt. Dit
keer schrijft hij over Neues zum Speyerer Buchdruck des 16. Jahrhunderts, etc. J.
Vial behandelt Un imprimeur lyonnais méconnu, Jacques Moderne. In Baudrier's
standaardwerk zal men deze tevergeefs zoeken. Het boeiende onderwerp van valse
drukkersadressen vindt men besproken in Some sixteenth-century French books
with Turin imprints door J.W. Jolliffe en D.E. Rhodes. Nog vermeld ik het goede en
uitvoerige artikel Gutenberg und der Meister der Spielkarten van Dr. H.
Lehmann-Haupt, met treffende illustraties. F.R. Goff schrijft over Illuminated woodcut
borders and initials in early Venetian books (1469-1475). Vijf mooie afbeeldingen
vertonen houtsneeranden en initialen, gebruikt als basis voor de miniaturisten. Bij
de reproducties in Buchschmuck-Klischees in Ungarn im XVI. Jahrhundert van Dr.
E. Soltész treft de overeenstemming van enige der initialen met die van onze
Haarlemse drukker Gillis Rooman (zie bv. de A en M, Taf. 2, p. 419 met deze letters
bij Laceulle-van de Kerk, De Haarlemse drukkers, enz. no. 110, p. 401).
Slechts wie bestand is tegen gezwollen woorden, een overdaad van adjectieven
en apodictische beweringen zal het opstel van Dr. Hedwig Gollop, Der Turkismus
und die Buchgraphik des 16. Jahrhunderts beter kunnen beoordelen dan ik het
vermag. Heel wat doorzichtiger is hetgeen Maria Lanckorońska bij afbeeldingen
meedeelt over Berliner Buchschmuck aus dem Setzerkasten. Dit uitstekende artikel
is als aanvulling te beschouwen van haar vroegere studie in het Jahrbuch van 1950
(p. 235-44), ook handelend over de sterke Franse invloed van Pierre Simon Fournier
op de Berlijnse drukker Chr. A. Gaebert. In een goed gedocumenteerde bijdrage
schrijft Dr. H. Grimm over Das vermeintliche Allianzsignet Fust-Schöffer und seine
Schildinhalte, etc. Ook de verklaring van menig ander merk met twee verbonden
wapens, aan een tak gehangen, wordt er gegeven. Spaanse contribuante, Dr. L.C.
Gutiérrez, is weer trouw op haar post, dit keer met een opstel over Marcas de
impressores alemanes en libros españoles de los siglos XV y XVI, van vier
afbeeldingen voorzien. Tien artikelen lopen over boekbanden, alle door re-
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producties opgeluisterd. Onmogelijk ze alle te noemen. Mijn persoonlijke voorkeur
gaat daarbij sterk uit naar de prachtige, harmonisch gecomponeerde Italiaanse
banden, afgebeeld bij de studie van Dr. Ilse Schunke, Der Meister der päpstlichen
Rechnungskammer in Rom.
Tot slot is het verblijdend uit Ruppel's jaarverslag aan het slot te vernemen, dat
het langverbeide register op de jaarboeken 1926-1960 spoedig zal verschijnen.
's-Gravenhage, Nov. 1962.
M.E.K.

Boekbanden uit vijf eeuwen. Catalogus van de tentoonstelling.
Rijks-Universiteit Gent. Centrale Bibliotheek, 1961. Bijdragen tot de
Bibliotheekwetenschap I. 144 blz. 40 platen.
In de herfst van 1961 is in de universiteitsbibliotheek te Gent een tentoonstelling
gehouden van het rijke bezit aan oude boekbanden, die daar aanwezig zijn en van
een aantal banden uit andere collecties. Zoals de Hoofdbibliothecaris Dr K.G. van
Acker in zijn Woord vooraf schrijft is deze universiteitsbibliotheek in de Franse tijd
ontstaan toen de Franse regering in het departement de l'Escaut de eigendommen
en bibliotheken van vele instellingen verbeurd verklaarde. Alle waardevolle
boekbanden, die toen aan de Gentse bibliotheek zijn overgedragen en voorts de
aanwinsten en schenkingen, die later zijn verworven zijn in deze
tentoonstellingscatalogus beschreven door Prof. Dr. Luc Indestege met medewerking
van Prof. Dr. E. Strubbe. Hiermee heeft de bibliotheek een voortreffelijke catalogus
van de verzameling oude boekbanden gekregen. Deze banden hebben zowel een
kunsthistorische als een documentaire waarde. De versiering is van bijzonder belang;
deze is gewoonlijk aangebracht met losse stempeltjes of door middel van
paneelstempels, die reeds in de 13e eeuw in Antwerpen werden gebruikt en later
ook in steden als Brugge, Gent, Leuven en Mechelen in zwang kwamen en in de
omliggende landen werden overgenomen; zij werden steeds blind, dus zonder goud
gestempeld.
Het eerste deel van de catalogus is gewijd aan de Gentse banden, daterend van
het einde van de 14e tot de 16e eeuw. De boekbinders hielden zich in die tijd niet
uitsluitend met hun eigen ambacht bezig, zij waren soms ook schrijvers, verluchters
of drukkers. Er zijn verscheiden namen van Gentse boekbinders bekend met een
aantal van hun werken. In de catalogus zijn bovendien enige weinig of niet bekende
namen vermeld, b.v. die van Jacob van Bassevelde, werkzaam in 1418; Wilhelmus
de Mi, begin 15e eeuw; Jan Mavesin c. 1483. Ook zijn er banden uit Gentse kloosters
beschreven; banden uit het bezit van Gentse geestelijken o.a. Raphael de Mercatellis,
abt van Sint Baafs, 1488-1507, en een band met een geheel onbekende
paneelstempel (nr 106, uit particulier bezit).
Interessant is de uiteenzetting over Gielis vanden Walle, wiens monogram G W
op de band voorkomt om een werk uit 1514 met de z.g. Gentse rubricering, die in
meer dan 20 boeken in de catalogus is aangebracht. Deze
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rubricering moet van de hand zijn van Gielis vande Walle, die rubricator, boekbinder,
boekverkoper en uitgever was in Gent. (vgl. nr. 45). Tot de 107 Gentse banden
behoren voorts enige met goud gestempelde banden uit de 17e en 18e eeuw,
benevens een geborduurde band.
Een aparte rubriek vormen de kloosterbanden uit vermaarde kloosters zoals
Bethleem bij Leuven, waar het z.g. handschrift ‘C’ van Hadewijch gebonden werd
en versierd met een paneelstempel in het begin van de 15e eeuw; het klooster S.
Pietersdal; Rodeklooster, Groenendaal en andere, waarbij kloosters in Haarlem.
Van de vele soorten 16e eeuwse banden, die in de catalogus zijn beschreven
vermeld ik hier: banden door de bekende Mechelse binder Jan Tijs; een band van
Claus van Dormale uit Antwerpen met een grote paneelstempel, waarop Karel de
Vijfde is afgebeeld; paneelstempels met Johannes de Doper; met Johannes de
Evangelist; paneelstempels met een versiering van eikels, van Hans van Collen en
van Jehan Norvis. Ook komen bijbelse voorstellingen op paneelstempels voor, zoals
de dood van Abel, Abraham's offer (met de initialen van Geeraard van der Hatart
te 's Hertogenbosch) en de bekering van Paulus. Typische renaissance-motieven
zijn Lucretia, Spes, Fortuna en medaillons met koppen in profiel.
Registerbanden, bestemd voor koopmansregisters zijn zeer merkwaardige
werkstukken, die in de 16e eeuw en het begin van de 17e eeuw vooral in Brugge
werden vervaardigd, o.a. door Pauwel van Vardebeke in de jaren 1521-1555.
In de catalogus zijn ook een aantal Franse 16e eeuwse banden beschreven,
waarbij een band voor Grolier. Ook de banden voor Marcus Laurinus (Marc
Lauweryn, Heer van Watervliet, bibliofiel uit Brugge) zijn hier opgenomen. Behalve
deze Franse banden zijn ook Oostenrijkse en Duitse oude banden aanwezig in de
Gentse bibliotheek. Deze zijn met kleine stempels versierd, de 16e eeuwse soms
met paneelstempels en met de bekende Duitse rolstempels. Tenslotte zijn nog 25
banden met verguldwerk en met borduurwerk beschreven uit de 16e tot 18e eeuw,
waarbij enige Antwerpse, Nederlandse en Franse prijsbanden.
Deze uitvoerige catalogus van de tentoonstelling in Gent is voorzien van 2
concordantietafels met Polain en met Nijhoff-Kronenberg en met 3 registers: van
binders en binderijen; van banden, waarin afzonderlijk zijn geregistreerd de
versiering, de opschriften en de andere merkwaardigheden; een algemeen register
van namen van personen en plaatsen, van initialen en monogrammen, van deviezen
en spreuken. Deze registers zijn samengesteld door Drs. A. Derolez, bibliothecaris
aan de universiteitsbibliotheek te Gent.
Voor de studie van de oude boekbanden uit de Nederlanden en speciaal uit Gent
zal deze catalogus met de bijzonder mooie platen ongetwijfeld een onmisbaar werk
blijken te zijn.
E. DE LA FONTAINE VERWEY
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R.C. van Caenegem. Ouvrages de droit romain dans les catalogues des
anciens Pays-Bas méridionaux (XIIIe-XVIe siècle). - R. Feenstra.
Ouvrages de droit romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas
septentrionaux (XIIIe-XVIe siècle). Extrait du tome XXVIII (1960) de la
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit.
Groningen, J.B. Wolters, 1960. Pp. 297-347, 403-530. Prijs f 12.50.
De hier in één bundel uitgegeven studies zijn ontstaan uit een samenwerking tussen
Noord- en Zuid-Nederland bij een historisch onderzoek omtrent de receptie van het
Romeinse recht in deze landen. Over het verschijnsel zelf is men het natuurlijk wel
eens evenals over de periode, binnen welke het zich afspeelt: het begint in de
tweede helft der 13e eeuw en krijgt zijn volle omvang in de tweede helft der 15e
eeuw. De vraag is echter: wie zijn de bemiddelaars bij dit proces? Voor zover het
personen zijn, is er weinig twijfel en zijn er ook vrij veel studies verricht. De legisten
in Noord en Zuid zijn niet onbekend. Anders ligt het echter bij de andere
bemiddelaars: de boeken. Omtrent het doordringen van het Romeinse recht, voor
zover zich dat in het boekenbezit van middeleeuwse collecties demonstreert, had
men slechts vage noties. Ten einde hier meer klaarheid te scheppen kan men twee
wegen inslaan: men kan ten eerste aan de hand van nog ons overgebleven
manuscripten uit middeleeuwse collecties en van catalogi en inventarissen uit later
tijd trachten de oude bibliotheken te reconstrueren; men kan ook zich baseren op
de catalogi, inventarissen e.d. uit de middeleeuwen zelf. Deze laatste methode heeft
niet alleen het voordeel, dat ze snellere resultaten belooft, maar ook maakt zij het
mogelijk door de datering van de gebruikte documenten een min of meer duidelijk
beeld te krijgen van de snelheid van de penetratie en van de boeken, die daarbij
de voornaamste rol spelen.
Het is dus wel begrijpelijk, dat de twee geleerden uit Noord- en Zuid-Nederland,
die zich aan dit onderzoek gezet hebben, de tweede methode gekozen hebben.
Zoals te verwachten was, waren de resultaten voor het zuiden belangrijker en in
ieder geval gevarieerder dan in het noorden: het aantal collecties, die wat opleverden,
bedroeg in België 63, in Noord-Nederland 29. Weliswaar bevond zich onder de
laatste de nu langzaam aan wel vrij bekende collectie van Jan van der Haer, waarbij
de oogst uitzonderlijk hoog was, maar daar stond weer tegenover, dat Van der Haer
ondanks zijn rechtskundige scholing toch allereerst een verzamelaar was. Al te ver
gaande conclusies kon men hier dus ook al niet trekken.
Met dat al zijn de resultaten van dit dubbele onderzoek zeer de moeite waard.
Het materiaal, dat voor de zuidelijke Nederlanden verzameld werd, maakte het
mogelijk in grote lijnen een beeld te schetsen, dat zowel omtrent de herkomst en
de bezitters van de boeken als omtrent het tempo, waarin het proces zich afspeelt,
licht verschaft. En grosso modo worden de conclusies uit het zuiden door die uit het
noorden bevestigd.
Voor de bibliotheekgeschiedenis zijn deze studies van uitnemend belang. Met
een prijzenswaardige nauwkeurigheid en volledigheid is van alle literatuur op dit
gebied gebruik gemaakt, zodat men niet alleen de tekst,
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maar ook de voetnoten met de grootste belangstelling leest. Wanneer ik dan ook
op een onnauwkeurigheid wijs - de toeschrijving van de bekende catalogus van
Rooklooster aan Nicolaas Winge (pag. 413) - dan is dit slechts als een uiting van
dankbaarheid te beschouwen aan auteurs, van wie ik veel heb geleerd.
L.B.

C.E. Wright, Humfrey Wanley: Saxonist and Library keeper. Sir Israel
Gollancz Memorial Lecture British Academy 1960. (From the Proceedings
of the British Academy, volume XLVI). London, Oxford University Press,
[1961]. Pp. 99-129. Prijs 4 sh.
Deze rede is de vrucht van een diepgaand historisch onderzoek, waarvoor in
hoofdzaak de handschriften in het Brits Museum, die aan de hoede van de auteur
zijn toevertrouwd, als bronnen hebben gediend. Nog meer dan bij de hoorders het
geval zal zijn geweest zullen nu de lezers onder de indruk komen van de kennis,
die in dit stuk is verwerkt, geconfronteerd als zij worden met de overvloed van
notenmateriaal, dat de doorlopende verantwoording vormt van de tekst.
Wanley is bekend als de samensteller van een catalogus van angelsaksische
handschriften, die in 1705 het licht zag. Past hij als zodanig in het programma van
de lezingen, aan de nagedachtenis van Sir Israel gewijd, hij was ook een
bibliothecaris en het is op deze zijde van zijn activiteit, dat Wright de nadruk legt.
Wanley, die in 1672 in Coventry geboren werd, vestigde door zijn werk in archieven
en bibliotheken zozeer de aandacht op zich, dat hij in 1695 tot assistent bij de
Bodleiana werd benoemd. Hij had hier gelegenheid zich te wijden aan de twee
onderwerpen, die zijn belangstelling hadden, de palaeografie en het angelsaksisch.
Toch waren het geen gelukkige jaren voor Wanley in Oxford en hij gaf zijn post in
1700 op. Overigens had zijn werk hem in aanraking gebracht met grote bibliotheken
als die in Cambridge en de beroemde Cotton Library en hij verwierf zich als geleerde
en autoriteit op handschriftengebied zulk een naam, dat hij na de dood van Sir John
Cotton door de Trustees van diens bibliotheek met twee anderen in 1703 aangezocht
werd over deze bibliotheek een rapport uit te brengen. Hij was het, die bij de
voorbereiding van zijn catalogus van angelsaksische handschriften het handschrift
van de Beowulf in Cotton's bibliotheek ontdekte. Geen wonder, dat na de verschijning
van de catalogus in 1705 de eigenaar van een andere grote collectie, die zich tot
een nationale verzameling ontwikkelen zou, Robert Harley hem aan zich als
bibliothecaris verbond. Hij zou dit ook onder Robert's zoon Edward tot zijn dood in
1726 blijven.
Over zijn werkzaamheid in deze functie zijn wij door tal van bronnen uitzonderlijk
goed ingelicht en op grond van dit materiaal schetst Wright ons een bijzonder boeiend
beeld van een bibliothecarissenbestaan uit die tijd, dat, zoals hij zelf zegt, in zovele
opzichten overeenstemt met dat van de moderne functionaris. De bibliothecaris uit
het begin van de 18e eeuw zo
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van nabij in al zijn werkzaamheden te kunnen gadeslaan is een bijzonder voorrecht,
te meer daar alle feiten, uit eerstehands materiaal verzameld, volkomen nieuw zijn.
Wie zou, om één voorbeeld, dat ons land betreft, te citeren, gedacht hebben, dat
men bij de Londense boekenaucties uit die tijd te kampen had met prijsopdrijving
door de vele Hollandse boekhandelaren?
Onder de vele werkzaamheden, door Wanley als bibliothecaris verricht, was de
catalogisering niet de minste. De catalogus uit het begin van de 19e eeuw, die wij
thans van de handschriften van Harley bezitten, berust op een catalogus, die Wanley
had gemaakt. Hij werkte daaraan van 1708 af en toen de dood hem in 1726 overviel,
waren er bijna 7 folio delen van 400 bladen elk door hem geschreven.
Wanley heeft uit zijn ‘goede’ tijd een dagboek nagelaten, waarvan, naar ons wordt
medegedeeld, door het echtpaar Wright een uitgave wordt voorbereid, die door de
Bibliographical Society gepubliceerd zal worden. Iedere lezer van het hierboven
besproken stuk zal ongetwijfeld met grote belangstelling naar deze publicatie uitzien.
L.B.

L. Brummel and E. Egger. Guide to Union catalogues and International
loan centers (Guide des Catalogues collectifs et du Prêt international);
published under the auspices of IFLA (FIAB). The Hague, Nijhoff, 1961.
90 blz.
Centrale catalogi en internationale uitleencentra zijn twee verschillende zaken. Maar
de grote betekenis die nationale Centrale catalogi kunnen hebben voor de
doeltreffendheid van de uitlening rechtvaardigen zeker dat men van internationaal
gezichtspunt deze onderwerpen samen heeft willen beschouwen. En het nuttige
doel van het thans door IFLA uitgegeven overzicht is dan ook volkomen duidelijk:
internationale inlichting over de stand van zaken in de verschillende landen. Een
verre voorloper van dit nieuwe boek was de Guide des services nationaux de
renseignements, du prêt et des échanges internationaux, uitgegeven in 1933 door
de Volkenbond. De internationale ruildiensten zijn natuurlijk heel iets anders en nu
dan ook buiten beschouwing gebleven; daarover verscheen in 1950 een afzonderlijke
Unesco-publicatie. Ook over de landelijke bibliografische inlichtingsdiensten gaf
Unesco in 1953 reeds een gids uit. Het overblijvende hoofdstuk, de internationale
uitlening, is dus thans aan de beurt gekomen en in nauw verband gebracht met de
Centrale catalogi, die hieraan een nieuw aspect hebben toegevoegd, dat in 1933
eigenlijk nog nauwelijks bestond. De C.C. kan bij de internationale uitlening een
belangrijke functie vervullen, zowel bij de uitgaande als de inkomende aanvragen,
en overal waar dit mogelijk is zal men dus goed doen die internationale aanvragen
als regel over de landelijke C.C. te leiden. Voor de uitgaande aanvragen zal men
daar dan nog nazien of men het gevraagde niet in eigen land kan vinden, en ook
op de aanvrage verklaren dat dit gecontroleerd
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is; voor de binnenkomende aanvragen zal men in de C.C. onmiddellijk nagaan of
het gevraagde daar genoteerd is, zodat dus de vraag ineens naar het juiste adres
kan worden doorgezonden. Dit sluit bepaald niet in dat het aanbevelenswaardig is
ook de zending van de boeken zelf over de landsgrens steeds in beide landen over
een centrale bibliotheek te laten lopen, - hoewel het Réglement du prêt international
van 1 okt. 1954 dit eigenlijk wel schijnt te stellen.
De hier besproken Guide van IFLA bevat alle gegevens die de gebruiker bij
internationale leenaanvragen van nut kunnen zijn. Eerst een algemene beschouwing
door Brummel over de goede diensten van de Centrale catalogi bij het uitlenen
tussen bibliotheken van verschillende landen. Daarop volgt (blz. 19-53) een uitvoerig
overzicht van de thans bestaande Centrale catalogi in 25 landen uit alle werelddelen,
met verschillende gegevens over ouderdom, inhoud en omvang. Vervolgens (54-71)
een lijst van centrale catalogi in boekvorm op speciale gebieden, zoals b.v. die van
incunabelen en van tijdschriften. Hierna komt (72-75) een lijst van de Centres
nationaux de prêt international, de eigenlijke bemiddelings-adressen voor
buitenlandse uitlening; dan (76-83) het Réglement du prêt international van 1 okt.
1954, met daarbij een model en toelichting van het officiële internationale
aanvraagbriefje. Tot besluit volgt (84-87) een lijst van Centrale catalogi en andere
bibliotheken die over een telex beschikken. En blz. 89 bevat dan nog een vrome
wens van het secretariaat van IFLA om in elk land een uniforme statistiek van
buitenlandse uitleningen en van de C.C.-diensten bij te houden. Dit keurig uitgegeven
deeltje is een waardige nieuwe uitbreiding van de praktische handleidingen van
IFLA.
Rotterdam 1962.
F. KOSSMANN

Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien
codicologische studiën. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door
P.J.H. Vermeeren. (Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies.
Nr. 11). N.V. Uitgevers-Maatschappij W.F.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962.
o
XI, 204 blz. 8 .
De lijst der geschriften van Willem de Vreese (1890-1938), in 1950 opgemaakt door
Rob. Roemans, behelst niet minder dan 277 nummers. Uit dit omvangrijke materiaal
heeft Dr. P.J.H. Vermeeren, conservator van de Handschriftenafdeling der Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage, een weloverwogen keuze gedaan. Tot gerief van
velen, want de tien door hem uitgezochte studies werden overgenomen uit negen
verschillende publicaties, die voor het merendeel der studerenden moeilijk bereikbaar
zijn. De studies zijn gerangschikt naar de jaren van verschijning (1900-1935), met
uitzondering van de eerste (Handschriften en Handschriftenkunde, in 1935
verschenen, dus de jongste van het tiental), die om haar algemeen karakter voorop
is geplaatst. Tussen de eerste verschijning en de herdruk in deze bundel liggen 26
à 61 jaren, waarin op dit gebied heel wat nieuwe resul-
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taten zijn verworven. Dr. Vermeeren legt hiervan rekenschap af in een uitgebreid
apparaat van toelichtingen.
Wil men deze uitgave onbevangen beoordelen, dan dient men eigenlijk het ietwat
overdreven Woord vooraf, dat een bevriend meester daaraan medegaf, ongelezen
te laten en de waarde van de bundel uitsluitend te meten aan het doel, dat de
uitgever, Dr. Vermeeren, zelf, in titel en inleiding heeft aangegeven: de studerenden
in de middelnederlandse letteren vertrouwd te maken met een belangrijk deel van
het terrein van hun studie en vooral met de daar gevolgde werkwijze. Ik ben van
mening, dat Dr. Vermeeren het door hem gestelde doel heeft verwezenlijkt en dat
op de koop toe ook de vaklieden aan zijn bundel als aan een trouwe geheugenhulp
en bron van suggesties een plaatsje in hun handbibliotheek zullen gunnen. Als ik
tenslotte toch enkele bedenkingen formuleer, doe ik dat uitsluitend als waarschuwing
aan beginnelingen, dat zij de teksten van de Vreese niet in alles critiekloos als
uitgangspunt mogen nemen bij hun onderzoek.
De stukken over Sint Augustinus in het Middelnederlandsch en over De verstrooiing
onzer handschriften en oude boeken over den aardbodem, die in de bundel de vijfde
en de zesde plaats innemen, lijken mij voor het door Dr. Vermeeren gestelde doel
weinig geschikt. Zij zijn eigenlijk slechts goocheltoeren met fiches uit de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta, waarvoor de Vreese belangstelling wilde wekken. Waarde
als leidraad hebben zij niet. Het gevaar is lang niet denkbeeldig, dat onervarenen
dit deels verouderde deels ongecontroleerde fichesmateriaal overnemen en
doorgeven. Nu deze stukken door Dr. Vermeeren toch werden opgenomen, hadden
zij voorzien behoren te zijn van corrigerende noten, waarin melding werd gedaan
van de nieuwe bewaarplaatsen, waarheen verschillende handschriften intussen
verhuisden, en (voor wat betreft het vijfde stuk) ook de juistheid der toeschrijving
aan Sint Augustinus werd getoetst.
Ik heb trouwens de indruk, dat de corrigerende toelichtingen over de gehele lijn
talrijker hadden kunnen en moeten zijn, dat daarvoor best een deel der verklarende
toelichtingen (er zijn daaronder zelfs herhalingen) had kunnen worden opgeofferd.
Er is ook een weglating te signaleren, die ik moeilijk als een verbetering kan zien.
Bij de herdruk van de in 1935 verschenen studie Handschriften en
Handschriftenkunde heeft Dr. Vermeeren de toen aan het einde opgenomen
litteratuuropgave vervangen door een litteratuuropgave van eigen hand, die meer
up to date is. Het zou een aparte bekoring hebben gehad, hier uit de oorspronkelijke
litteratuuropgave te hebben kunnen lezen, welke werken de Vreese in 1935 voor
maatgevend hield of althans met welke hij vertrouwd was.
De verklarende toelichtingen zijn moeilijk discutabel te stellen; men moet zich
hierbij verlaten op de ervaring van Dr. Vermeeren als docent. Anders is het gesteld
met de aanvullende en oriënterende toelichtingen, die aan de teksten van de Vreese
een meer algemeen-codicologische achtergrond verlenen en, waar nodig, ook
melding maken van nieuwe resultaten en inzichten op dit terrein. Ik had gaarne
gezien, dat daarbij niet was volstaan met het vermelden van namen en titels, maar
dat in het kort ook de strekking zelf der nieuwe inzichten was aangegeven. Naar
mijn smaak ook heeft
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Dr. Vermeeren hier en daar zijn bescheidenheid te ver gedreven door zijn eigen
studies alleen maar aan te kondigen in plaats van ze meteen op de tekst van de
Vreese te laten volgen. Vooral aan het eind van het vierde stuk (Een Catalogus der
Handschriften in Nederlandsche Kloosters uit het jaar 1487) zou de daar
aangekondigde studie op haar plaats zijn geweest, omdat de lezers er alle belang
bij hebben, volledig te worden ingelicht over die catalogus van 1487, waarvan de
Vreese wel met veel moeite het bestaan achterhaalde, maar die hij zelf nooit in
handen heeft kunnen krijgen.
P.C. BOEREN
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M.E. Kronenberg
More contributions and notes to a new Campbell edition
Introduction
Perhaps outsiders consider the fact that bibliographies are seldom complete as a
depressing circumstance. To the true bibliographer however it is rather exhilirating
that by remaining on his qui vive he will probably not fail to find undescribed editions.
1
So, since in 1956 my Contributions to a new Campbell were published , some 23
or 24 unrecorded Low Country incunabula have again come to my notice. They are
offered here as a Supplement to the preceding work.
I have tried to arrange them in the following list A according to the numbers on
which they ought to be placed. In a few instances this offered difficulties, because
their right number was already occupied. Then a nearby number had to be used.
Under letter B notes and corrections to Chapter I of my former Contributions have
been added; under letter C notes, corrections and additions to Chapter II. A few
other corrections are given in D.
I feel convinced that further research will bring new finds. It is even known to me
that Prof. W.G. Hellinga and L. Hellinga have spotted several, the names of which
they kindly showed me, but which have not been inserted here. They are going to
publish them elsewhere. Still, if again incomplete, the present additions to my
Contributions may be of some use.
The Hague, September 1963.

1

Quoted further as Contrib.
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A. Additions
88c

ALBERTUS MAGNUS(?), Secreta
mulierum et virorum. (Antwerp, Math. van
o

der Goes, ab. 1490). 4 .
Brussels BR. (bought at sale London,
Sotheby, 29-30 Oct. 1962).

116b bis

ALEXANDER DE VILLA DEI, Doctrinale.
P. I-IV. Deventer, (Rich. Pafraet), 12
o

March 1489. 4 .
's-Gravenhage KB. (imp.; bought at sale
London, Sotheby, 13-14 May 1963, no.
39).

478b

COMPOSITA verborum cum commento.
o

Antwerp, Ger. Leeu, 17 Jan. 1488. 4 .
Shrewsbury School Libr.
J.B. Oldham in The Library XIV (1959),
89.

555b 555c }

DIALOGUS consolatorius Fernandi quinti
et Isabellae... de obitu Ioannis eorum
gnati. S.n.l.a.? (Antwerp, Gov. Bac, ab.
o

1497). 4 .
Rome Bibl. Vallicelliana (fragments of
two different editions; microfilms and
photographs in BM.).

610a

DOMINUS quae pars? (Gouda, Ger.
o

Leeu, ab. 1484. 4 ).
Madrid BN.
Mentioned by Curt F. Bühler in his review
of my Contrib., in The Papers of the
Bibliogr. Society of America 51 (1957),
173.
The attribution to Leeu, apparently taken
from the Cat. of inc. Madrid, no. 1600, is
wrong. A reproduction showed me that
the printer is Jac. de Breda, Deventer.
Date uncertain. About 1500? Or
somewhat later?
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633a

DONATUS, AELIUS, De octo partibus
orationis s. Ars minor. (Utrecht?).
Antwerp, Ruusbroec Gen. (1 leaf on
vellum).
28 lines. Unknown edition? Probably
printed in the Low Countries. The type
resembles the Speculum type, but is not
identical.

640d

-, -, - - -. (Antwerp, Math, van der Goes,
o

ab. 1482-83). 4 .
Brussels BR. (imp.).
Verzameling kostbare werken, enz.
(Brussel 1961), 22 ss., no. 9 (with
reproduction).
FERDINAND V et ISABELLA. See
DIALOGUS.

841b

GETIDEN van O.L. Vrouwe. (Paris, Joh.
Higman for Willem Houtmart, Antwerp,
o

1497?). 8 .
The imperfect copy, mentioned in
Contrib. 841a, note and once in the
possession of Ellis, belongs now
apparently to Mr. John Buchanan Brown,
London who has had the kindness to give
me further informations about it. The
differences of this fragment with the copy
of 841a in the British Museum are so
great that it must be considered as
belonging to another, unknown edition.

909bb

HEGIUS, ALEXANDER, Farrago.
o

(Deventer, Rich. Pafraet, ab. 1480). 4 .
's-Gravenhage KB. (copy
Arenberg-Schab).
Cat. Schab 23 (N. York 1957), no. 22;
Kon. Bibliotheek. Winst van een
kwarteeuw ('s-Grav. 1962), no. 80.

936a

HIERONYMUS, S., Speculum valde
horribile. (Bruges, Jan Brito, c. 1477-81).
o

4 .
N. America Private owner (Curt F.
Bühler?).
See Curt F. Bühler in his review of my
Contrib. (quoted here in note to 610a),
173.
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HISTORIA de veneranda compassione
virginis Marie. (Deventer, Jac. de Breda).
o

8 .
Brussels BR.; London BM.
Inserted as an incunable in BMC. IX, p.
75 s. (undated). The fact that Polain,
Belgique did not mention the Brussels
copy proves apparently, that he
considered it as printed after 1500, like
we did in NK. 1081. Cf. also my review
of BMC. IX in Het Boek XXXVI (1963),
61.
HYMNI. See SEQUENTIAE et hymni.
JOHANNES. See SIEBENHIRT.

1135a

LIBELLUS de modo confitendi et
penitendi. Deventer, Jac. de Breda, in
profesto decollationis Ioannis Baptiste
o

(28 Aug.) 1489. 4 .
Danzig St. B.
H. Jędrzejowska et M. Pelczarowa, Cat.
inc. Bibl. civit. Gedanensis (Gedani
1954), 383, with full description.
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1160b

LIDEN ende passie ons heren Ihesu
Cristi. S.n.l.a.? (Delft, Jac. Jacobsz. van
o

der Meer, after 2 June 1487). 4 .
Lessing J. Rosenwald, Jenkintown (imp.;
only 36 of the 88 leaves).
Early printed books of the Low Countries
from the Lessing J. Rosenwald coll..
Exhibition Libr. of Congress, Washington
1958, no. 60. Identified there, not quite
correctly, with 1160a, and consequently
stated as such in Contrib., p. 168. Better
described in Oude drukken uit de
Nederlanden, Boeken uit de coll.
Arenberg thans in de Verzameling
Lessing J. Rosenwald, Tentoonstelling
Den Haag-Brussel (1960), no. 64 as a
mixture of two edd. When able to
examine the Rosenwald copy at The
Hague I found that it consisted of: an
incomplete copy of 1160a, lacking the
8

8

quires a -c , the leaves 1-2 and 7-8 of
8

quire d and k , which had been partly
supplied by those of a similar, hitherto
unknown ed., now called here 1160b.
See for further details R. Pennink and W.
Post in Het Boek XXXV (1961-62), 214
s. and 218. I do not share their
supposition that 1160b is an earlier ed.
than 1160a. A comparison with the copy
of 1160a at The Hague proved to me that
some of the woodcuts are more worn in
1160b (for instance on fol. 3b, 5b, 20b),
which points to priority of 1160a.

1173b

LITTERAE confraternitatis datae a priore
conventus Zwollensis ordinis
predicatorum. (Zwolle, Peter Os van
Breda), 1480. vellum.
Zwolle, Archives of the Town (charter no.
1845).
F.A. Hoefer in Bijdragen tot de
Geschiedenis van Overijssel XIV (Zwolle
1907), 75-96; S.P. Wolfs in Het Boek
XXXV (1961-62), 127.
In the above copy there has been added
with ink to the printed date of
MCCCCLxxx by a contemporary hand:
iiij die vicesiā men marcij.
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PAULUS DE MIDDELBURGO,
Prognostica ad viginti annos duratura.
o

Antwerp, Ger. Leeu, 28 Sept. 1484. 4 .
Cambridge UL.
Oates 3879.
Mentioned as a variant ed. by Campbell
in his note to 1366. It is however a totally
different ed. having only the same date.
According to G.D. Painter in The Library
XII (1957), 282 and BMC. IX, p. 186, note
to IA. 49732 it has been printed after CA.
1366.

1378ee

PERAUDI, RAYMUNDUS, Litterae
indulgentiarum pro tuitione fidei contra
Turcos et renovatione ecclesiae
Xantensis. (Gouda, Printer of the Litterae
indulgentiarum of 1486, now called
Printer of the Historie Hertoge
Godevaerts van Boloen, 1487, before 26
April). vellum?
London Public Record Office.
Dennis E. Rhodes in
Gutenberg-Jahrbuch 1959, 61 s., with
reduced reproduction. Also mentioned
BMC. IX, p. ix, note 1. Cf. about the
Gouda press ibid. IX, p. 38.

1460b*

PSALTERIUM... ecclesiae b. Marie
o

Tornacensis. (Brussels, Fratres?). 8 .
An imp. copy of 58 ff. belonged formerly
to the coll. Gen. Willems, Brussels,
bought by him from the Parma coll.
Considered by E. Indestege in Eigen

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

133

Schoon en De Brabander XLII (Brussel
1959), 28 ss. as a separate ed. in GW.
5479 the Parma copy is noted as an
imperfect part of the Breviarium
Tornacense (CA. 365).

1531a

SEQUENTIAE et hymni per totum
annum. Gouda, Collaciebroeders, 1494.
o

4 .
Danzig St. B.
Bohatta, Liturg. Bibliographie des XV.
Jahrhunderts, etc. (Wien 1911), 1066;
Cat. inc. Bibl. civit. Gedanensis, etc. (cf.
title in note to 1135a), 573, with full
description.

1531b

- Deventer, Jac. de Breda, 1494. 4 .
Bohatta, o.c. 1065 (‘Ges.
Wiegendrucke’).

1531c

- Deventer, Rich. Pafraet, 19 May 1495.

o

o

4 .
Bohatta, o.c. 1067 (‘Ges.
Wiegendrucke’).

1542b

(SIEBENHIRT), JOHANNES, Magister
generalis ordinis militiae S. Georgii,
Litterae fraternitatis datae 1495.
(Antwerp, Theod. Martinus Alost., 1495).
o

2 .
Vienna NB.
G. Borsa in Gutenberg-Jahrbuch 1960,
56-59, with reduced reproduction, and
ibid. 1962, 187.
NB. The ed. ought actually to have been
called 1542a, but this number has
already been used by Campbell in his
first Supplément, i.v. Siège.

1626a

SULPITIUS VERULANUS, JOHANNES,
De arte grammatica, etc. (Deventer, Jac.
o

de Breda, s.a.). 4 .
London BM. (imp.); Paris BN.; Rome Bibl.
Angelica (imp.).
Reichling 1874; BMC. IX. p. 113 and
quoted ibid., p. ix, note 1 with date ‘ab.
1500’.

1626b

SUMMARIUS apostolicarum regaliumque
litterarum confraternitatis ac ordinis
militaris S. Georgii. (Antwerp, Theod.
o

Martinus Alost., 1494). 2 .
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Vienna NB.
G. Borsa in Gutenberg-Jahrbuch 1962,
184 and 186, with description.

B. Notes and corrections to contributions, chapter I
16a*

AENEAS SYLVIUS (PIUS II), Epistola
ad Mahumetem. (Netherlands? Printer
o

of the Leo, Sermones, ab. 1470). 4 .
To be cancelled here, together with
167a* and 811a*. The group of editions
of The Printer of the Leo, Sermones has
now been attributed definitely by Dr.
Victor Scholderer to an unknown German
printer, probably living in the Eastern part
of the country. Cf. his article The Printer
of Leo I, Sermones (Proctor 3248) in The
Papers of the Bibliogr. Society of America
54 (1960), 111-113. See also BMC. IX,
p. xxxiv.
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167a*

ARETINUS, LEON. (BRUNUS), De
duobus amantibus. (Netherlands? Printer
o

of the Leo, Sermones, ab. 1475?). 4 .
Not printed in the Netherlands. See note
to 16a*.

262a

BERNARDINUS DE RECHANETO,
Litterae indulgentiarum, etc. (Gouda, etc.,
ab. 1490). vellum.
An imperfect copy has now been found
at The Hague in the Aloysius Coll. S.J.

365b

BREVIARIUM Leodiense. (Brussels,
o

Fratres, ab. 1485). 8 .
According to a kind information of Mr. W.
Post actually identical with CA. 1339, as
was suggested. A perfect copy from the
Arenberg collection is now at Chicago,
Newberry Libr.

399a

CASUS longi, etc. (Netherlands, Printer
of the Freeska Landriucht, ab. 1485-90?).
o

2 .
Cf. suggestions about the printer by Dr.
M.P. van Buijtenen in an article in Fryske
Studzjes oanboan oan Prof. Dr. J.H.
Brouwer (Assen 1960), 99 ss., the
contents of which have been summarized
by me in Het Boek XXXIV. 229 s.

528a

DATHUS SENENSIS, AUGUST., I.
Elegantiolae, etc. II. Rhetorica minor.
(Netherlands, Printer of the Haneron),
o

1477. 4 .
Considered, like in GW., as two separate
edd. by G.D. Painter in
Gutenberg-Jahrbuch 1957, 61 s. See
about his suggestion that this printer
might be Willem Hees, Utrecht the note
to 1576a (below).

538b

DAVID, Psalterium Romanum. (S.
Netherlands). vellum.
According to the recent investigations of
Dr. Elis. Soltész in Gutenberg-Jahrbuch
1963, 49-52 not printed in the Low
Countries but at Rostock by the Fratres
domus horti viridis. Consequently to be
cancelled here. BMC. IX, p. 209 placed
it under ‘Books printed in Belgium in
unassigned types’.
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DONATUS, AELIUS, De octo partibus
orationis s. Ars minor. (Utrecht?).
There is a fragment in the Gutenberg
Museum, Mainz, Saliceto-type, 27 ll.,
which belongs probably to one of these
edd. Cf. Gutenberg-Jahrbuch 1959, 58.
III.

746a*

FLAVIUS JOSEPHUS, Antiquitates
judaicae. (France? S. Netherlands?
Printer of the Valerius Maximus, ab.

14-41

o

1475). 2 .
Considered to be printed in the Southern
Netherlands in BMC. IX, p. 208 s., by the
same printer as 1772a*. Cf. also G.D.
Painter in Gutenberg-Jahrbuch 1957, 64
s.

796b

GEORGIUS DE HUNGARIA,
Arithmeticae summa tripartita. (Den Hem
near Schoonhoven, Regulieren), 5 April
o

1499. 4 .
Correct in title Arithmetica into
Arithmeticae. Since Dr. A.J.E.M. Smeur,
Gouda has had the kindness to let me
examine his photocopy I doubt if the
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former attribution to Den Hem, in which
I followed Pellechet and Proctor, is right.
See my later suggestions about eventual
printers in Het Boek XXXVI. 59 s.

811a*

GERSON, JOH., De pollutione nocturna,
etc. (Netherlands? Printer of the Leo,
o

Sermones, ab. 1470). 4 .
Not printed in the Netherlands. See note
to 16a*.

1027a

JACOBUS A VILLASCUSA, Dialogi IV,
etc. Antwerp, Gov. Bac, 12 July 1498.
o

4 .
The Dyson copy Perrins is now in the
Pierpont Morgan Libr., N. York. Cf. Curt
F. Bühler's review of my Contrib. in The
Papers of the Bibliogr. Society of America
51 (1957), 173, where some other copies
are also mentioned.

1030b

JOHANNES DE GARLANDIA(?), Verba
deponentalia. (Deventer), Jac. de Breda,
o

1485. 4 .
See ab. a copy at Vienna the
Gutenberg-Jahrbuch 1960, 66, Nr. 611.

1065a

KAMITUS, episc. Arusiensis(?), Tractatus
de regimine pestilenco. (Antwerp, Claes
o

Leeu, 18 May 1489). 4 .
Assigned by Hellinga-Querido in
Gutenberg-Jahrbuch 1960, 141-143 not
to Claes, but to Gerard Leeu. See also
this new assignation in BMC. IX, p. 193
s. Correct in my note IA. 49937 (a former
number) into IA. 49807.

1103a

LEGENDE ende leven van S. Rochus.
Correct in last line of note 1203 into
1103.

1160a

LIDEN ende passie o.h. Ihesu Cristi.
Delft, (Jac. Jacobsz. van der Meer),
o

pinxter avont (2 June) 1487. 4 .
Cf. the note to 1160b (in A).

1242a

METHODUS utriusque iuris.
(Oudenaarde, Arend de Keysere, ab.
o

1480). 2 .
According to BMC. IX, p. 177 not printed
by A. de Keysere but by Rud. Loeffs,
Louvain.
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PSALTERIUM b. Mariae virg. (S.
o

Netherlands? ab. 1480-85). 4 .
See about it Father Bertilo de Boer in
Ons Geestelijk Erf 1959, 171 who
believes it to be the Maria Psalterium of
St. Bernardus.

1576a

SPEGHEL der sondaren. (Netherlands,
o

Printer of the Haneron, 1498). 4 .
Cf. G.D. Painter in Gutenberg-Jahrbuch
1957, 61, who dates it ‘late 1476 or early
1477’. In his article Mr. Painter suggests
that the Haneron printer might be
identical with Willem Hees at Utrecht.
See about this suggestion also BMC. IX,
p. 108.

1698a

UTINO, LEONARDUS DE (= Leonardus
Italicus?), Quadragesimale, etc. (Delft,
o

Jac. Jacobsz. van der Meer). 2 .
A copy, once in the Arenberg collection,
is now at 's-Gravenhage KB.
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1702c

VALUACIE vanden goude ende zilvere
penninghen. (Deventer, Jac. de Breda(?),
o

after 23 Dec. 1489). 2 .
BMC. IX, p. 212 places it now amongst
Books printed in Belgium in unassigned
types.

1748a

VOCABULARIUS gallico-belgico-latinus.
o

(Utrecht, Joh. Veldener). 4 .
According to G.D. Painter in BMC. IX, p.
xii, note 1 rather printed by Veldener at
Louvain.

1772a*

VORAGINE, JACOBUS DE, La légende
des sains, etc. (France? S. Netherlands?
Printer of the Légende des sains, ab.
o

1480?). 2 .
Cf. here the note to 746a*.

1

C. Notes, corrections and additions to contributions, chapter II
25

AESOPUS. Vita et fabulae. Gouda, Ger.
o

Leeu, 1482. 4 .
See about this non-existing ed. L. and
W. Hellinga in Gutenberg-Jahrbuch 1962,
158-165.
53

AGRICOLA, RODOLPHUS, Carmina in
d. Annae laudem. (Zwolle, Peter Os van
o

Breda, ab. 1500). 4 .
No incunable. Printed ab. 1505. Cf. NK.
4420.
422

Read in last line of note instead of
Vienna: Vienne (France).

549

DAVID, Die duytsche souter. Delft, (Jac.
Jacobsz. van der Meer), 12 Febr. 1480.
o

8 .
See about a copy with variants
Pennink-Post in Het Boek XXXV. 217.
577

1

The two copies of Cambridge UL.
(3542-43) have slight differences in the
setting of quire a 3-4, as Mr. Oates kindly
told me.

If Campbell edd. are already fully quoted in Contrib. Chapter II, their number is only given
here.
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Printed by the Printer of the Historie
Godevaerts van Boloen at Gouda, and
not by Ger. Leeu, Antwerp, as GW. 7137
noted. See about it L. and W. Hellinga in
Gutenberg-Jahrbuch 1963, 67-72. A copy
is now in a private collection in the
Netherlands.

671

According to kind informations of Mr. J.B.
Oldham - see also The Library XIV
(1959), 89 - the setting of the copy at
Shrewsbury School Libr. differs a good
deal from the BM. one.

699

EPISTELEN ende Evangelien. Zwolle,
Peter Os van Breda, op Sinte Martijns
o

avont (10 Nov.) 1488. 4 .
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In the vente Paul van der Perre,
Bruxelles 22-23 Nov. 1957, no. 470 a
copy was found with some variants. F.
264b not blank, but with a cut (Jesus
carrying his cross). Added 4 leaves,
265-268, with a register; probably one or
two were missing at the end.
700

- - Delft, (Snellaert), 1488. 4 .
See for a more correct description
Pennink-Post in Het Boek XXXV. 213 s.

810a(II)

To the note may by added that Proctor
ascribed the ed. later also to the Fratres
at Brussels; see his Bibliographical
Essays 127 s., to which BMC. IX, p. 170
refers.

876

To the note may now be added that the
copy Willems is not lost, but in the
possession of Mr. Philip Hofer,
Cambridge (Mass.), whose intention is
to give it later to the Hougthon Libr.,
Harvard Univ.

969

HISTORIE vanden edelen hertoghe
Govaert van Buloen. Antwerp, Gov. Bac,

o

o

(ab. 1500). 2 .
To be cancelled as an incunable. Printed
ab. 1505; cf. NK. 4439.
973

Actually printed before 1500. See note
to 0620 in NK. III. 11, p. XXX.

1038

JOHANNES DE LIGNANO, Tractatus de
pluritate beneficiorum, etc. (Louvain, Joh.
o

de Westfalia, ab. 1475). 2 .
A variant in the copy at Deventer, Athen.
Bibl. See Kronenberg, Cat. inc. Deventer
167.
1040

JOHANNES DE SANCTO GEMINIANO,
Liber de exemplis, etc. (Deventer, Rich.
o

Pafraet, ab. 1477). 2 .
According to an information of Mr. Oates
the two copies at Cambridge UL.
(3433-34) differ slightly in vol. II in the
placing of ornaments. See also BMC. IX,
p. 45.
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JOHANNES GOBIUS JUNIOR, Scala
coeli. Louvain, Joh. de Westfalia, 1485.
o

2 .
There exist copies with and without a
title; cf. Kronenberg, Cat. inc. Deventer
164 and BMC. IX, p. 143. It has now
been proved that to remnant copies a
page with title has been added later by
Corn. van Zierikzee, Cologne. See the
article of Dr. R. Juchhoff, Verwertung
einer Restlage um 1500 in
Bibliotheekleven 47 (1962), 478-81, with
reproduction.
1085

See about the printer the recent studies
of Dr. M.P. van Buijtenen, mentioned
here in the note to 399a (in B).

1104

Now attributed to a German printer; see
here the note to 16a* (in B).

1105

According to an earlier information of the
GW. printed by Rich. Pafraet, Deventer.

1212

To be cancelled as an incunable. See
description NK. 4369.

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

138

1249

MICHAEL DE HUNGARIA, Sermones
tredecim. (Louvain, Joh. de Westfalia).
o

4 .
The Brit. Museum copy has a variant
reading from Campbell's description on
f. 11a; cf. BMC. IX, p. 155.
1321

The suggestion of GW. VII, col. 57,
quoted in the note, is wrong. CA. 1321
and 1322 are actually two different edd.
Cf. the description of 1321 by
Pennink-Post in Het Boek XXXV. 216

1339

Actually identical with GW. 5369. See
here the note to 365b.

1376

A complete copy, now in the Rosenwald
collection, proved to have not 86 but 88
leaves. Cf. the corrections by
Pennink-Post in Het Boek XXXV. 217 s.

1509

In BMC. IX, p. 162 s. attributed to Joh.
Veldener, Louvain and dated 1484.

1544

Correct the date in the colophon of
Campbell's description, according to the
Vergauwen copy (now at Cambridge
UL.), into M.CCCC Lxxix. Kind
information of Mr. Oates.

1581

SPIEGHEL des ewighen levens, etc.
Delft, (Jac. Jacobsz. van der Meer), 30
o

Oct. 1480. 4 .
Some variants have been noted in a
Rosenwald copy by Pennink-Post in Het
Boek XXXV. 216 s.
1659

THOMAS DE AQUINO, De arte
predicandi. (Louvain, Joh. de Westfalia,
o

ab. 1490). 2 .
According to Dr. R. Juchhoff in Libris et
Litteris. Festschrift für Hermann Tiemann
(Hamb. 1959), 128 not printed by Joh.
de Westfalia at Louvain, but, like the
Aderlassbüchlein (Contrib. 5a*), when
he was still at Strassburg, ab. 1473.
1663

-, -, Libellus de modo confitendi, etc.
o

(Louvain, Joh. de Westfalia). 4 .
To be cancelled. Not printed in the Low
Countries, but by Caspar Elyan, Breslau.
Cf. amongst others Dr. V. Scholderer in
The Book Collector 12 (1963), 215 and
Madsen 3902.
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VERGERIUS, PETRUS PAULUS, De
ingenuis moribus, etc. (Louvain), Joh. de
o

Westfalia, (ab. 1484). 4 .
According to an information of Mr. Oates
the two copies at Cambridge UL.
(3697-98) differ slightly in regard to the
red initials.
1749

VOCABULARIUS ex quo. (Zwolle, Peter
o

Os van Breda), 21 Dec. 1479. 4 .
See about legal difficulties in regard to
the sale of faultily printed copies to Joh.
van Trier, Kampen the Bijdragen tot de
Geschiedenis van Overijssel XIV (1907),
131 ss. Quoted BMC. IX, p. 81.
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D. Some other corrections
P. 123

388a. Add in fifth col. (Polain): 938.

P. 126

558. Correct in last col. (Stillwell): D 107
into: D 106.

P. 140

1339. Read in the col. 2-3 for 5369? and
2889? now: 5369 and 2889.

P. 140

1366. Cancel in col. 6 (Oates) 3879,
which is a copy of 1366b.

P. 154

1243. Move 196 of col. 8 (Roos) to col.
7 (Pennink).
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H.F. Wijnman
Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse
emigrantendrukkerijen te Emden
(1)
De totstandkoming van de Emdense uitgaven van de Liesveldt bijbel uit 1559 en volgende jaren
‘Van eminent belang zou het zijn, wanneer wij nauwkeurig waren ingelicht
over de werkzaamheid der Nederlandsche drukkers in Emden’ (Prof. Mr.
H. de la Fontaine Verwey in Bibliotheekleven, XXVIII, 1943, blz. 9).

I
Isaac Le Long somt in zijn onvolprezen bibliografie van Nederlandse bijbels een
viertal folio-uitgaven van de bekende Liesveldt-Bijbel op, zonder vermelding van
1
drukker of drukplaats resp. verschenen in 1559, 1560, 1562 en 1564 . Hij omschrijft
ze als volgt:
1. Bibel. Na de Copye van Jacob van Liesveldt. Sonder plaats of drukker Ao.
1559. in folio. Na de letter soude ik oordeelen, dat deselve te Emben (sic)
gedrukt is.
2. Item als vooren. Sonder plaats of drukker. Ao. 1560. in folio.
3. Item als vooren. Sonder plaats. Na de aller oudste en correctste Copye van
o

Jacob van Liesveldt, oversien en verbetert, ende op versekens gestelt. A .
1562. in folio.
4. Item als vooren. Sonder plaats, op versekens gestelt. Ao. 1564.

Wanneer wij zien, dat geen van deze uitgaven voorkomt in de Catalogus-Le Long
2
uit 1744 , dan moeten wij daaruit concluderen, dat Le Long zelf geen exemplaren
in zijn bezit heeft gehad van het bovengenoemde viertal. Nummer 1, 3 en 4 heeft
hij wel in handen gehad, maar nummer 2 kende hij blijkbaar alleen uit de literatuur,
anders had hij wel opgemerkt, dat ook deze bijbeluitgave ‘op versekens was gestelt’
en had hij de Biestkens-Bijbel van 1560 niet zonder meer gepromoveerd

1
2

Le Long, Boek-zaal der Nederduytsche Bijbels (Amsterdam 1732, nieuwe titeluitgave 1764),
blz. 569.
Bibliotheca selectissima sive catalogus librorum... in omnibus facultatibus, verschenen bij
Salomon Schouten te Amsterdam. Deze veilingcatalogus bevat niet de naam van Le Long.
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1

tot de eerste volledige Nederlandse bijbeluitgave met vers-indeling .
Te verwonderen is het overigens allerminst, dat het Le Long niet gelukt is
exemplaren van de Liesveldt-Bijbels uit 1559, 1560, 1562 en 1564 te verwerven,
immers althans no. 1 en 2 zijn uiterst zeldzaam: van nummer 1 ken ik slechts
exemplaren in de Lands- en Stads-Bibliotheek te Dusseldorp en in de Koninklijke
2
Bibliotheek te Kopenhagen , van nummer 2 slechts één exemplaar, dat berust in
de bibliotheek van het Brits Museum te Londen en in de catalogus van deze
3
bibliotheek wordt toegeschreven aan de pers van Urbaen van Collen te Emden .
Laatstgenoemde uitgave is dan ook - voorzover ik kon nagaan - onbekend gebleven
aan de Nederlandse bibliografen na Le Long. Van nummer 3 en 4 zullen wel meer
exemplaren bewaard zijn. Ik ken er in de Universiteitsbibliotheek en in de
4
Bijbelgenootschap-bibliotheek te Amsterdam , van nummer 4 bovendien een
exemplaar in het Brits Museum (in de catalogus eveneens toegeschreven aan de
pers van Urbaen van Collen), doch naar andere vindplaatsen heb ik geen onderzoek
gedaan.
Interessant is de mededeling van Le Long, dat naar zijn mening de bijbel van
1559 te Emden is gedrukt, een conclusie waartoe hij door typenvergelijking is
gekomen. Uit een tweetal in potjeslatijn geschreven brieven van de te Emden
vertoevende Godfried van Wingen aan de bekende Jan Utenhove, resp. gedateerd
5
23 april 1557 en 6 juni 1558 en reeds tachtig jaar geleden gepubliceerd , is op te
maken, dat Le Long in deze gelijk heeft gehad. De beide brieven verraden ons nl.
de naam van de tot dusverre onbekende drukker van de bijbeluitgave van 1559:
deze stamt van de persen van de drukker Gellius Ctematius of Gillis van der Erven
te Emden. Maar waarom - vraagt men zich onwillekeurig af - is in genoemd jaar i n
dit bolwerk van het protestantisme een protestantse
bijbelvertaling verschenen, die drukker en drukplaats
v e r h e i m e l i j k t ? Deze vraag klemt temeer, omdat enerzijds de genoemde uitgaven
van 1559, 1560, 1562 en 1564 kennelijk van één en dezelfde drukkerij afkomstig
zijn, anderzijds genoeg protestantse bijbeluitgaven in of omstreeks die tijd verschenen
zijn, die onver-

1
2

3
4
5

Le Long, blz. 667/668.
P.H. Vogel noemt in zijn bibliografie van Nederlandse in Emden gedrukte bijbels (Der
niederländische Bibeldruck in Emden 1556-1568 in het Gutenberg-Jahrbuch 1961) onder no.
5 de Liesveldt-Bijbel uit 1559 met als vindplaatsen Amsterdam, Dusseldorp, Kopenhagen en
Stuttgart; hij geeft echter abusievelijk de titel van de uitgave van de Liesveldt-Bijbel uit 1569
(exemplaren aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam en de Landsbibliotheek
te Stuttgart), die hier verder buiten beschouwing blijft. Louis Hahn citeert de Liesveldt-Bijbel
uit 1559 in zijn bibliografie van Emdense drukken (Die Ausbreitung der neuhochdeutschen
Schriftsprache in Ostfriesland, Leipzig 1912) onder no. 33.
General catalogue of printed books (in the) British Museum, XVI (1936), kol. 202.
Vgl. Catalogus der Bijbel-tentoonstelling... te Amsterdam (Amsterdam 1914), no. 432 en 433.
In F. Pijper, Jan Utenhove, zijn leven en zijn werken (Leiden 1883), Bijl. blz. XX e.v. en XXIX
e.v. De brieven zijn herdrukt in Ecclesiae Londini-Batavae Archivum, ed. J.H. Hessels, II
(Cantabrigiae 1889).
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bloemd de naam Emden als drukplaats vermelden, al dan niet vergezeld van de
naam van de drukker. Een antwoord op de gestelde vraag zou licht kunnen brengen
in veel van hetgeen nog duister is in de geschiedenis van het 16e eeuwse Emdense
drukkersbestel.

II
Gillis van der Erven heeft aan de folio-uitgave van de Liesveldt-Bijbel van 1559 doen
o

voorafgaan een uitgave in 16 van het Nieuwe Testament in de Nederlandse vertaling
uit het Grieks van Jan Utenhove, die op 3 november 1556 het licht zag met het
adres ‘te Embden by Gellium Ctematium’. Deze vertaling, de eerste Nederlandse
van het Nieuwe Testament met vers-indeling, viel door het zonderling purisme van
de vertaler allerminst in de smaak van het grote publiek en is daarom een groot
fiasco geworden: de 2500 exemplaren, die op de markt waren gegooid en vrijwel
geheel voor de export naar de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waren bestemd,
raakte men zelfs aan de straatstenen niet kwijt, zodat de zaak èn voor de drukker
èn voor de uitgever en geldschieter Herman Entens, een adellijke Groningse
grootgrondbezitter, funeste gevolgen heeft gehad. Dit drama in de Emdense
drukkerswereld is vooral bekend geworden, doordat de beide genoemde brieven
van Godfried van Wingen - een schoolmeester die Jan Utenhove met de vertaling
van het Nieuwe Testament had geholpen - bewaard zijn gebleven en daaruit blijkt
hoeveel onaangenaamheden deze volkomen onverwachte mislukking met zich mee
heeft gebracht. Van Wingen heeft van deze onaangenaamheden ruim zijn deel
1
gehad en is van het gehele geval letterlijk ziek geworden .
‘Multum friguit ab edito Testamento typographia Aervii, iustoque etiamnum
famulorum destituitur numero’, d.w.z. ‘sinds de uitgave van het Nieuwe Testament
heeft de drukkerij van Ctematius vrijwel stilgelegen en nog is hij verstoken van een
voldoend aantal gezellen’ schrijft op 6 juni 1558 Van Wingen aan Utenhove en
vervolgt dan: ‘Habet is nunc sub manibus Biblia Liesveldii Dusburgi recens impressa,
adiuncturus ea, quae ipse sub manibus habeo, cum primum ille per famulos et
papyrum licebit’, hetgeen vrij te vertalen is met: ‘Hij (d.i. Ctematius) heeft nu vrijwel
in zijn eentje onder handen een herdruk van een zojuist te Duisburg verschenen
uitgave van de Liesveldt-Bijbel en is van plan - zodra hij er gezellen en papier voor
beschikbaar heeft - daaraan een bijbeluitgave toe te voegen, waarin mijn
aantekeningen zijn verwerkt’.

1

Men zie o.a. uitvoerig de genoemde dissertatie van F. Pijper, blz. 118 e.v., en H. van Druten,
Geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling (Leiden 1895-1905), blz. 544 e.v. Er was
ook een uitgaaf in folio geprojecteerd, doch Entens heeft na het echec al spoedig het
aangeschafte papier daarvoor in kleine partijtjes doen verkopen.
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Hier wordt duidelijk gezinspeeld op Ctematius' uitgave van de Liesveldt-Bijbel uit
1559, die hij vrijwel zonder hulp heeft ter perse gelegd, en op de zgn. Deux-aes-Bijbel
uit 1562, die de toevoegingen van Van Wingen bevat en tot stand is gekomen, nadat
Ctematius zich gezellen en het benodigde papier had verschaft.
De passage in de brief van Van Wingen vereist enige kanttekeningen. Nergens
wordt nl. melding gemaakt van een uitgave van de Liesveldt-Bijbel, die in begin
1558 te Duisburg zou zijn gedrukt. Bovendien is Duisburg in die tijd als drukplaats
volkomen onbekend, al komt de locatief ‘Dusburgi’ in de tweede helft van de 16e
eeuw als schuiladres voor. Het is echter volstrekt niet onmogelijk, dat er in 1558 te
Duisburg een hervormingsgezinde drukker gevestigd was, immers Duisburg was
de residentie van de hertog van Kleef en Gulik en in dit gebied heerste in die tijd
een grote mate van godsdienstvrijheid, zodat het de wijkplaats was van velen, die
om den gelove uit de Nederlanden waren gevlucht. Zo woonde in Duisburg sinds
1552 de bekende geograaf Gerard Mercator, nadat hij uit Antwerpen was gevlucht,
waar hij onder verdenking stond een aanhanger te zijn van de leer van Luther.
Nu luidt de betrokken passage in de brief van Van Wingen dd. 6 juni 1558 bij
Hessels echter aldus: ‘Habet is nunc sub manibus Biblia Lieszveldii Duszburgi
Weselie recens impressa’, met de bemerking, dat het woord Weselie is
doorgeschrapt. Van Wingen heeft dus eerst geschreven ‘te Duisburg’, dit daarna
verbeterd in ‘te Wezel’ en tenslotte deze laatste woorden geschrapt. Had de
Liesveldt-Bijbel van 1558 soms geen drukkersadres en weifelde Van Wingen tussen
Wezel en Duisburg, omdat hij bij geruchte vernomen had, dat de bijbel in een van
deze plaatsen was gedrukt? Dat deze in Wezel het licht heeft gezien is zeer goed
mogelijk: nog veel meer dan Duisburg was die stad toenmaals een refugium voor
hervormden en er waren verschillende drukkers gevestigd, die protestantse
geschriften ter perse hebben gelegd. Zolang nog geen exemplaar van de Duisburgse
of Wezelse Liesveldt-Bijbel voor de dag is gekomen, zal de zaak echter niet zijn uit
te maken.
Nog een tweede kanttekening moet er gemaakt worden, nl. deze dat Van Wingen's
mededeling omtrent het stilliggen van Ctematius' drukkerij na de verschijning van
het Nieuwe Testament van Jan Utenhove einde 1556 lichtelijk overdreven is. Immers
ook in de jaren 1557 en 1558 zijn verschillende werken door Ctematius ter perse
gelegd; het is echter over het algemeen ‘klein goed’, dat blijkbaar vrijwel zonder
hulp van gezellen is tot stand gekomen. Hier wordt genoemd een drietal uitgaven
van Utenhove's Psalmberijming, nl.
(1) 25. Psalmen end andere ghesanghen diemen in de Duydtsche Ghemeynte te
Londen was ghebruyckende. Ghedruckt te Embden, by Gellium Ctematium. Arm.
o

1557. den 4. Aprilis. 8 (enig bekend exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te
Gent);
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(2) 26. Psalmen ende ander ghesangen, diemen in de Duydtsche Ghemeyndte te
Londen was ghebruyckende. Ghedruckt te Embden, by Gellium Ctematium. Ann.
o

1558. den 28 Ianuarius. 8 (exemplaren in de Amsterdamse en Gentse
Universiteitsbibliotheken en in de bibliotheek van het Brits Museum);
(3) 11. Ander Psalmen door J.V. Autoor der Duydtscher ghemeynten (die te
Londen was) sangkboeck, namaels noch dartoe in rijme, op sanckswijse te samen
gestelt, ende nu op het eerste in drucke, tot stichtinghe ende troost aller vromer
o

Christenen, wtghegaen. An. 1558. 8 (exemplaar in de Universiteitsbibliotheek te
Gent en in het Brits Museum).
Daarbij is het echter niet gebleven: verschillende andere kleine reformatorische
propagandageschriften hebben in de loop van 1557 en 1558 de pers van Ctematius
1
verlaten .
Maar het is wel aan te nemen, dat Ctematius een en ander tot stand heeft gebracht
practisch zonder hulp. Dit kan ten overvloede blijken uit een notitie in het
Gereformeerde Kerkeraadsprotocol van Emden (thans op het Stadsarchief aldaar)
dd. 18 maart 1558. Er moesten op die dag nieuwe ouderlingen worden gekozen:
van de oude waren M. Onne en Siabbe gestorven, Jan Utenhove was ‘van hyr
getogen’, Herman Entens wilde ‘van hyr trecken’ (hij overleed te Bremen in juni
1559), Johan Duercop en Johan Golsmit excuseerden zich ‘ores olderdoms’, Gellius
van der Erven en de graecus Gerard Mortaigne excuseerden zich eveneens, de
eerste ‘synes gescheftens’ en de laatste ‘synes studiums halven’. Ctematius heeft
zich echter laten verbidden en is ouderling gebleven ondanks zijn gebrek aan tijd,
met het gevolg dat hij op 27 mei 1560 een standje kreeg van de Kerkeraad: ‘Ock
so sal men Gelium van der Erven vormanen van dat he... syn olderlincx empt wolde
beter waernemen’!

1

Over de genoemde uitgaven van Utenhove's Psalmberijming zie men laatstelijk S.J. Lenselink,
De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw (Assen 1959), blz. 276, 317 en 319/320.
Tot dusverre heeft men met F.C. Wieder, Schriftuurlijke liedekens (1900), no. XXXIV,
aangenomen, dat de onder (1) genoemde uitgave een getrouwe herdruk is van een, die in
1551 te Londen zou zijn verschenen. Dit kan echter niet juist zijn. De uitgave van 1557 bevat
vertalingen van Psalm 6, 15, 23, 32, 43, 44, 50, 53, 79, 84, 101, 115, 128, 133 en 143,
benevens ‘Het ghesanck Simeonis’ en ‘De thien Gheboden’, waarvan Psalm 23, 101, 115,
en 128 in 1552 door Nicolaes van den Berghe te Londen zijn gedrukt (enig tot dusverre nimmer
opgemerkt exemplaar in de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam, gebonden tussen De
cleyne catechichismus van Mikron uit 1552 en Een claer bewijs van het recht gebruyck des
Nachtmales Christi van dezelfde uit hetzelfde jaar), vermoedelijk als toevoegsel aan een
werkje, uitgaande van de Londense Vluchtelingengemeente. Het is niet mogelijk, dat reeds
in 1551 een psalmbundel is verschenen, waarin laatstgenoemde psalmen voorkwamen. Van verdere persproducten van Ctematius uit 1557 en 1558 worden hier genoemd: herdrukken
van De catechismus oft kinderleere (Hahn no. 14, 19, 20); Wilh. Gnapheus, Tobias ende
Lazarus (1557, ex. in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek); Een cort begryp ende slot
o

der gantscher Heyligher Scrifture (1557, Cat.- Le Long, 8 , no. 595); Thomas Cramner, Boek
van de Sacramenten (1557, Bibliographische adversaria, V, 1883/'86, blz. 250); Mikron, Een
korte ondersoeckinge des geloofs (1558, ex. in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek);
Mikron, Een apologie of verantwoordinghe op xx verscheyden artikelen (1558, ex. in de
Amsterdamse Universiteitsbibl.).
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Afb. 1. Titelblad van de Liesveldt-Bijbel van Gellius Ctematius te Emden, 1559. Foto Landsen Stadsbibliotheek te Dusseldorp
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Afb. 2. Titelblad van de Liesveldt-Bijbel van Gellius Ctematius te Emden, 1560. Foto Brits
Museum te Londen
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Afb. 3. Titel van de Liesveldt-Bijbel van Gellius Ctematius, 1562. Foto Universiteitsbibliotheek
te Amsterdam
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Afb. 4. Titelblad van de Liesveldt-Bijbel van Gellius Ctematius, 1564. Foto
Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
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Afb. 5. Register van de Liesveldt-Bijbel, 1559, s.v. doop en eed
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Afb. 6. Register van de Liesveldt-Bijbel, 1560, s.v. doop
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Afb. 7. Register van de Biestkens-Bijbel, 1560, s.v. doop
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Afb. 8. Register van de Biestkens-Bijbel, 1560, s.v. eed

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

*9

Afb. 9. Register van de Liesveldt-Bijbel, 1562, s.v. doop
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Afb. 10. Register van de Liesveldt-Bijbel, 1564, s.v. eed
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Afb. 11. Eerste bladzijde van de tekst Liesveldt-Bijbel, 1559
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Afb. 12. Eerste bladzijde van de tekst Liesveldt-Bijbel, 1560
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Afb. 13. Eerste bladzijde van de tekst Liesveldt-Bijbel, 1562
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Afb. 14. Eerste bladzijde van de tekst Liesveldt-Bijbel, 1564
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III
Uitermate merkwaardig is een notitie in hetzelfde Emdense Kerkeraadsprotocol, die
1
reeds door Weerda aan het licht is gebracht . D.d. 22 aug. 1558 leest men daar:
‘Gelius drucker van der Erven sal hyr eyn tokomen Mandage komen uund dan sal
men hem vormanen van s y n B y b e l , d e h e d r u c k e t , d a t h e d e s z o
drucket, dat he unser kercke daer mede gheen schande an
d o e , n o c h J o h a n G a l l i a r t d a r i n n i c h t s c h e n d e . Dit sal hem Sipko
anseggen’. Weerda is van mening, dat de aan Ctematius toe te dienen vermaning
in nauw verband staat met een door Van Wingen bij de Kerkeraad ingediend
bezwaarschrift tegen een in 1558 door Steven Mierdman en Johan Gailliart (of
Gheylliaert) gepubliceerde bijbelvertaling; Van Wingen had zich bovendien op 1
aug. 1558 tegenover de Kerkeraad beklaagd ‘dat men toelaten heft dat Galliart de
bibel gedrucket hefft met so veel erdomen (d.i. fouten)’ en had toen gepleit voor een
soort censuur van de Emdense Kerkeraad op bijbeluitgaven. Er wordt hier in het
midden gelaten of de opvatting van Weerda juist is, maar wel is zeker, dat de
Kerkeraad sindsdien censuur heeft toegepast. Deze censuur droeg echter een ander
karakter dan Van Wingen - die slechts het oog had op z.i. foutieve vertalingen bedoelde. De Kerkeraad keerde zich nl. om te beginnen tegen Ctematius, n.b.
ouderling bij de gemeente en de drukker van Van Wingen, en verbood deze niet
alleen om aan de nadruk van de Liesveldt-Bijbel, die hij onder handen had, op de
een of andere wijze de naam van de Emdense Gereformeerde Gemeente te
verbinden, maar ook om inbreuk te maken op het auteursrecht van Gailliart, m.a.w.
2
hij mocht diens bijbel niet geheel of gedeeltelijk nadrukken .
Om het voorgaande in het juiste licht te zien, dienen wij ons de toenmalige toestand
op het gebied van bijbeldruk te Emden (waar sinds 1554 twee concurrerende
reformatorische drukkerijen gevestigd waren) duidelijk voor ogen te stellen. Op 6
juni 1558 schrijft Van Wingen in een postscriptum aan Utenhove: ‘Geylliardus bina
excussit Biblia’, d.i. Johan Gailliart heeft (reeds) twee bijbels gedrukt. Dit was ten
eerste een bewerking van de Liesveldt-Bijbel met gelijktijdig gebruik van de
gereformeerde Züricher bijbel, ‘ghedruct tot Embden by Steven Mierdman ende Jan
Gheylliaert’ in 1556 onder de titel Den Bibel in Duyts

1

2

Jan Weerda, destijds predikant te Emden en thans hoogleraar te Göttingen, schreef Eine
Denkschrift Godfrid van Wingen's an den Emder Kirchenrat gegen die Gheylliaert-Bibel von
1556 in het Ned. Archief voor kerkgeschiedenis, N.S., XXXI (1940), blz. 105-122. Dit artikel
is zeer belangrijk uit kerkhistorisch oogpunt, doch bevat tevens allerlei gegevens op
bibliografisch en auteursrechtelijk gebied, die m.i. niet geheel juist door de schrijver zijn
geinterpreteerd.
Weerda oordeelt blz. 119: ‘Der Kirchenrat hat keine Neigung, in der Bibel v.d. Ervens irgendwie
beschuldigt zu werden, dass er eine fehlerhafte Übersetzung protigiert hatte, und ebenso
wenig passt es ihm, dass Gheylliaert darin angegriffen wird.
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(Hahn no. 8, Vogel no. 1), en ten tweede een vertaling van de in 1554 verschenen
Maagdenburger bijbel van Michael Lotter, een Luther-Bijbel in Noordduits dialect,
‘ghedruct tot Embden by Steven Mierdman ende Jan Gheillyart’ in 1558 onder de
titel Biblia. Dat is de gheheele Heylige Schrift, in gemeyn Nederlantsch duytsch
(Hahn no. 24, Vogel no. 3). Laatstgenoemde bijbel was enkele dagen voor de 6e
juni van laatstgenoemd jaar verschenen: Van Wingen vermeldt hem in een
postscriptum en deelt tevens mede nog geen gelegenheid gehad te hebben hem
in te zien. Beide bewerkingen waren blijkbaar van de hand van Jan Gailliart; bij de
eerste wordt deze uitdrukkelijk in het voorwoord als de vertaler aangewezen.
De twee persproducten van Mierdman en Gailliart hadden bij het publiek groot
succes en werden gretig gekocht. Ctematius, de felle concurrent van Gailliart, was
in tegenstelling daarmede in 1556 na oneindig veel moeite slechts gekomen met
de ongelukkige vertaling van het Nieuwe Testament door Utenhove. Was het wonder,
dat èn Ctematius èn Van Wingen door het succes van de concurrerende drukkerij
des duivels werden? Eerstgenoemde, die zijn drukkerij zag verlopen, legde zich uit
commerciële overwegingen toe op het nadrukken van een in begin 1558 te Duisburg
of Wezel verschenen uitgave van de Liesveldt-Bijbel (om althans nog een graantje
mee te pikken!), terwijl de ander op kwaadaardige wijze zijn ergernis uitte over de
‘malefida Geiliardica versio’, die - zoals hij op 23 april 1557 schrijft - tot grote
verontwaardiging van de overtuigde Calvinisten overal a l s e e n o f f i c i ë l e
1
uitgave van de Emdense gemeente werd aangeprezen .
Nu begrijpt men beter het optreden van de in die tijd reeds Calvinistisch
georienteerde Kerkeraad van Emden. Men wilde niet, dat de gemeente nogmaals
in discrediet werd gebracht door de uitgave van de bekende Liesveldt-Bijbel; men
had leergeld betaald met de Lutherse bijbel van Mierdman en Gailliart van 1558,
die drukplaats en drukkers op het titelblad had vermeld en deswege door het
bijbelverslindende publiek in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd
beschouwd als in overeenstemming te zijn met de leer van Calvijn. Het gevolg van
het bevel van de Kerkeraad aan Ctematius om met de nieuwe bijbeluitgave de
gemeente ‘geen schande aan te doen’, was dat de drukker zijn adres op het titelblad
niet vermeldde en dat de Liesveldt-Bijbel van 1559 het licht zag zonder plaatsnaam
en zonder drukkersnaam. Zo werden tijdgenoot en nageslacht op een dwaalspoor
gebracht. Maar hier hebben wij tevens na vierhonderd jaar een plausibel antwoord
op de vraag hoe het komt dat in Emden, een bolwerk van het protestantisme als
geen ander, in 1559 een protestantse bijbelvertaling is verschenen, die drukker en
drukplaats verheimelijkt.

1

‘... malefida Geiliardica versio, quae passim non sine magno piorum offendiculo Ecclesiae
Embdanae nomine venditaretur...’, zie Pijper, Bijl., blz. XXV.
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Interessant is ook, dat de Kerkeraad pal staat voor het auteursrecht van Gailliart.
Daaruit kunnen wij concluderen, dat de bijbels van 1556 en 1558 op kosten van
Gailliart zijn gedrukt, immers de brieven van Van Wingen laten duidelijk uitkomen,
dat alleen de geldschieter Entens het auteursrecht had op het Nieuwe Testament
van Utenhove uit 1556.
Het gevonden antwoord op de gestelde vraag is van verstrekkende betekenis.
Immers het aantal boeken in die tijd en later, die omnium consensu te Emden gedrukt
zijn, doch de naam van deze stad als drukplaats niet bevatten, is legio. En het ziet
er wel naar uit, dat zij alle onder de oekase van de Emdense Kerkeraad zijn gevallen.
Hier wordt slechts één voorbeeld gegeven: in 1558, 1559 en 1560 zijn herdrukken
verschenen van Dat nieuwe Testament ons liefs Heeren Jesu Christi (zonder
vermelding van plaats voor het eerst in 1554 door Mattheus Jacobsz. gedrukt), die
stellig van de pers van Gailliart te Emden afkomstig zijn, maar nòch drukker, nòch
drukplaats vermelden. Zij geven een herziene tekst van de Liesveldt-Bijbel, ontdaan
van specifieke Luther-lezingen, maar toch vielen zij blijkbaar onder de oekase van
de Kerkeraad. Deze en dergelijke uitgaven mochten niet met de plaatsnaam Emden
in verband gebracht worden.

IV
Maar laat ons naar de uitgave van de Liesveldt-Bijbel van Ctematius uit 1559
terugkeren. Hij gaf deze nadruk het licht onder de volgende titel:

De Bibel in duyts voortijts by Jacob Liesveldt wtghegaen na de alder
oudtste, ende correcxste Copien die ghedruckt zijn Cum Gratia et
Previlegio. Nu oock laestmael wederom met grooter neersticheyt ouersien
ende verbetert. An. M.D.Lix. fo.
De titel is geplaatst in een omlijsting met bijbelscènes, gesneden door de
monogrammist AN, d.i. de graveur Arnold Nicolaï, die als zodanig in dienst stond
van Plantijn te Antwerpen.
Zolang wij geen exemplaar kennen van de ‘Duisburgse’ Liesveldt-Bijbel, kunnen
wij niet nagaan of Ctematius de tekst ervan zonder meer heeft herdrukt of daarin
veranderingen of verbeteringen (al dan niet op instigatie van Van Wingen) heeft
aangebracht. Wel hebben wij vergelijkingsmateriaal ten aanzien van het uitvoerige
register, waarmede de bijbeluitgave begint. Dit register is nl. bijna woordelijk gelijk
aan het register, dat men vindt in de bijbelvertaling, die in 1558 bij Steven Mierdman
en Johan Gailliart te Emden het licht zag! Ctematius heeft zich dus niet gehouden
aan het verbod van de Kerkeraad om de bijbel van Gailliart te plunderen.
Het register in de bijbel van 1558 is op zichzelf weer een veel ver-
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meerderde en verbeterde bewerking van het register dat te vinden is in de
bijbelvertaling, die in 1556 bij Steven Mierdman en Johan Gailliart verscheen.
Hierboven is reeds vermeld, dat beide bijbelvertalingen blijkbaar geestesproducten
zijn van Johan Gailliart; vermoedelijk zijn ook de beide registers door deze bewerkt.
In verband met hetgeen hieronder nog zal volgen over Ctematius' herdruk van
de Liesveldt-Bijbel uit 1560, is het hier wellicht de plaats om enige woorden te wijden
aan de genoemde Johan Gailliart, een bijzonder belangwekkende figuur, aan wie
- mirabile dictu - tot dusverre nog niemand enige aandacht heeft geschonken.
Johan Gailliart, geboortig uit Brugge, werd op 9 jan. 1555 burger van Emden; in
het Burgerboek van deze stad luidt zijn inschrijving aldus: ‘Johan Gheyliaert van
Brügge tipographus heeft seine burgerschap gewonnen’. Op de vraag of hij
rechtstreeks uit Brugge of via Londen om den gelove een wijkplaats had gezocht
in Emden, geeft zijn inschrijving op 17 juni 1554 als buitenpoorter van Brugge
1
antwoord .
‘Buederic in 't land van Cleven. Jan Gheillaert, filius Cornelis, was te
boucke ghestelt by Joris vanden Bossche uut crachte van zekere lettren
van procuratien speciael by den voornoemden Gheillaert daertoe
ghepasseert voor scepenen der stadt van Buederic, ondergheteeckent
c

huer ter borghe, dies in daten VII maii XC LIIII, verclaerende dat hy
ingheboren poortere was van der voorseide stede van Brugghe; kiesende
tzelfs Jan domicilie ten huuse van den voornoemden Jooris vanden
Bossche, mercenier, wonende inde Breidelstrate, ende bleef dezelve
Jooris oock borghe voor VI groot 's jaers voor de non-residentie van den
c

voornoemden Gheillaert. Actum XVII hoymaent XV LIIII’.
Gailliart heeft dus in of kort voor 1554 zijn geboortestad Brugge verlaten en zich
gevestigd in het stadje Buderik of Burick (Duits: Büderich) tegenover Wezel (Duits:
Wesel) aan de linkerzijde van de Rijn. Dit stadje heeft een zeer bewogen
geschiedenis gehad. Het behoorde vroeger tot het hertogdom Kleef; hertog Johan
verleende het in 1366 stadsrechten, welke rechten het tot 1795 behield. In 1630
werd het door onze troepen veroverd; het behoorde evenals Wezel tot de
Rijn-barrière van de Republiek der Verenigde Provincies en behield een Nederlandse
bezetting tot 1672. In laatstgenoemd jaar werd het door Turenne veroverd, die de
vestingwerken van het stadje deed slechten. In 1810 ingelijfd bij Frankrijk, werd het
in dec. 1813 totaal verwoest: na de slag bij Leipzig vreesden de Fransen een beleg
van Wezel en daarom wilden zij op de plaats, waar Buderik had gestaan, een fort
bouwen om als bruggehoofd te kunnen gebruiken bij de belegering van Wezel. Dit
fort werd Napoleon genoemd, later Blücher en werd in 1935 grotendeels afgebroken;

1

Register van de buitenpoorters over de jaren 1548-1570, fo. 66 (Stadsarchief Brugge), volgens
vriendelijke mededeling van de conservator A. Schouteet te Brugge.
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alleen de vestingpoort is tot heden blijven staan. Nadat Pruisen een gedeeltelijke
schadevergoeding had gekregen van Frankrijk, werd Buderik twee km zuidelijker
aan de linkeroever van de Rijn herbouwd, zodat het thans verder van Wezel afligt
dan in de tijd van Gailliart. Maar in die tijd was het evenals Wezel een wijkplaats
voor reformatorischgezinden.
In Emden heeft Gailliart zich geassocieerd met Steven Mierdman of Mierdmans,
de bekende drukker, die van 1543 tot 1546 te Antwerpen, van 1546 tot 1553 te
Londen en van 1554 tot 1558 te Emden werkzaam is geweest. Hun drukkerij was
in laatstgenoemde stad gevestigd in de kelders van het Raadhuis. Daar werkte ook
1
Johan Gailliart's zoon Willem , op wiens naam de drukkerij in 1558 werd voortgezet.
Wij leerden Gailliart reeds kennen als kapitaalkrachtig uitgever en tevens bewerker
van de beide Emdense bijbeluitgaven van 1556 en 1558. Maar hij is ook de eerste
geweest, die Calvijn in het Nederlands heeft vertaald; blijkens het voorwoord zijn
de volgende vertalingen van zijn hand:
(1) Van dat scuwen der afgoderie, valschen godsdienst ende gheveynstheyt. Een
seer fijn ende Christelijck onderwijs, door den eersamen J o h a n n e m C a l v i n u m .
Noch een epistel, vander seluer materie, by den auteur voornoemt. Anno 1554.
o

(achteraan:) Ghedruckt buten Antwerpen, by Theophilum Brugensen 1554. kl. 8 ;
(2) Excuse van J o h a n C a l u i n u s , tot mijn heren die Nicodemiten, op een
claegbrief, die zy wtgheuen, van zijnder groote ruydicheyt: in zijn boeck, van het
wijken der afgoderie, ende valschen godsdienst. Noch een Epistel ofte zendtbrief
vanden dienaren der kercken tot Zurich, waer in zy, die onderwisinghe Caluini,
nopende de afgoderie, ende valschen godsdienst, voor goet houden ende
beuestigen. (achteraan:) Ghedruckt bwten Ghent, bij Theophilum Brugensen. 1554.
o2

kl. 8 .
Het is zonder meer duidelijk, dat ‘by Theophilum Brugensen’, d.i.

1

2

Tot dusverre was de familieverhouding tussen Johan en Willem Gailliart niet bekend. Deze
blijkt echter uit de huwelijkse voorwaarden van laatstgenoemde (Kontrakt-Protokol van Emden,
dl. 5, bl. 565, in het Staatsarchief te Aurich), als volgt luidend: ‘Anno 1556, den 9. Januarii is
thor Ehrenn Godes, bi der Oldernn und frunde raeth, ein echtschup gededinget und besloeten
tuschenn Willim Gallierdt van Brugghe eins-, und Anthonina Bouwen van Genth anderdeilss.
In manieren soe volgt: Johan Gallierdt, gedachten Willimss vader ghift seinen soen Willim
mede tho bruethschadt de gewerde van viftich gulden correnth. Hir gegens bringt Anthonina
ock viftich sollicher guldens in baerschap. Sindt wider vorawer, de dat bi vorstervendt des
ersten, de guedern, soe sie item an ein andernn gebracht und wat sie sust mher moegen mit
ein andernn erarven und winnen, van beiden siden half und half, up des erste vorsterven
frunde und erven, so vernn dar gheine beider lives erven oft kindernn im levende werden,
wedderumb tho vorvallen, sunder argelist. Actum in geghenwoerdt Johan Gallierdt, Willimss
vader, Levyn Bouwens. Thuge: Silvester Bernerdtz und Laurentz de Voss, cives’.
Zie voor beide boekjes H.C. Rogge, Twee geschriften van Calvijn in het Nederlandsch vertaald
in Archief voor Ned. kerkgeschiedenis, IV (1893), blz. 186-192, 371-377 en 378/379. Het
voorwoord van het eerste boekje is ondertekend met ‘Ulieder alder (d.i. ouderling) Jan
Gheylliaert’, van het tweede met ‘In God Jan Ghellyaert’ (compl. exx. in de bibliotheek van
de Vrije Universiteit te Amsterdam, incompl. in de Universiteitsbibliotheek aldaar).
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bij de Brugse Godminnaar, een schuiladres is van Johan Gailliart, die immers bij
zijn inschrijving als burger van Emden ‘tipographus’ wordt genoemd. Tevens moeten
wij uit de datum van het eerste boekje van Calvijn (25 juni 1554) en de datum van
Gailliart's inschrijving als buitenpoorter van Brugge (17 juli 1554) wel besluiten, dat
beide bovengenoemde boekjes te Buderik zijn gedrukt, welke stad als drukplaats
tot dusverre volkomen onbekend is. Er zijn trouwens meer boekjes bekend, die het
1
schuiladres ‘by Theophilum Brugensen’ dragen .
Behalve vertalingen van Calvijn heeft Johan Gailliart ook geleverd de eerste
Nederlandse vertaling van Erasmus' Lof der zotheid onder de titel Dat constelyck
ende costelyck boecxken, Moriae Encomium: dat is een lof der sotheyt van
E r a s m u s R o t e r o d a m o speelwijs beschreven. Ghedruckt tot Embden by
Willem Geillyaert. Anno MDLX. De vertaler tekent het voorwoord met zijn initialen
J.G., die men tot dusverre niet heeft kunnen ontraadselen. De filoloog Gilbert
Degroote zegt, dat de hem onbekende vertaler de tekst zo helder en nauwkeurig
2
mogelijk heeft weergegeven ‘in de kruimige ronde taal van zijn tijd’ , daarmede te
kennen gevend dat de literaire begaafdheid van Gailliart onmiskenbaar is. De
vertaling is meer dan tien maal herdrukt, het laatst door Claes Albertsz. Haen te
Haarlem in 1646, maar steeds zonder vermelding van de naam van de vertaler.
Maar er is meer. Naar mijn stellige overtuiging is Johan Gailliart nl. niet alleen de
bewerker van de genoemde bijbelvertalingen van 1556 en 1558, maar ook van het
nieuwe Testament, dat op naam van Mattheus Jacobsz. voor het eerst in 1554
zonder plaatsaanduiding is gedrukt (een ware crux interpretum van theologen en
bibliografen!), en daarna - zoals reeds vermeld werd - in 1558, 1559 en 1560 te
Emden is herdrukt. Mogelijk is dus de uitgave van 1554 te Buderik of tegen het eind
van genoemd jaar te Emden door Gailliart ter perse gelegd. Verder mogen wij
Gailliart aanzien voor de vertaler van een achttal werken van Sebastiaan Franck
(1499-1542), van wiens leer hij een fervent aanhanger was; deze achtte het kerkelijk
gebonden Christendom uit den boze en predikte een onzichtbare geestelijke kerk,
die zou breken met alle

1

Nl. een werkje van de hervormer Wolfgang Musculus, uit het Hoogduits vertaald (vermoedelijk
door Gailliart): Den eersten Psalm Davids, seer fijn ende Christelick wtgheleit. (aan het einde:)
o

2

Ghedruckt bwten Lonnen, by Theophilum Brugensen. 1554. 12 (zie Troubles religieux aux
XVI et XVII siècles. Bibliothèques Ch.A. R a h l e n b e c k de Bruxelles et J. de R., Amsterdam,
Fred. Muller 1904, no. 296), benevens een boekje op de Index van 1558 aldus omschreven:
Een cleyn maar seer profitelick wtlegginge der woorden Christi by Sinte Lucas in 22,
namelycke, neemt ende eedt, dat is mijn lichaem, dat voor u ghelevert wordt etc. Ghedruckt
by Theophilum Achantium (zie Sepp, Verboden lectuur, blz. 134). ‘Theophilum Achantium’
is een verschrijving, immers het voorwoord in een herdruk van het boekje, in 1566 verschenen
bij Willem Gailliart, begint aldus: ‘Theophilus Brugensis wenschet allen... voor een groetenisse’;
op de laatste bladzijde staat: ‘By my altyt den uwen Fransois de Vos, anno 1553’, waaruit
blijkt, dat de eerste druk in 1553 (te Buderik?) het licht heeft gezien, vgl. J.I. Doedes. Collectie
rariora (1887), blz. 115 en Navorscher, XXVII (1887), blz. 605.
Gilbert Degroote, De Moriae Encomium in het Nederlands in De Nieuwe Taalgids, XLIII
(Groningen 1950), blz. 104.
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1

uiterlijke ceremoniën, prediking, sacramenten en ban . Onder de genoemde werken,
die zonder vermelding van de naam van de vertaler en de drukker (zonder twijfel
Willem Gailliart) of de naam van de drukplaats tussen 1558 en 1565 het licht hebben
gezien, zijn er, die bijna 400 bladen druks tellen! Ten slotte komt m.i. alleen Johan
Gailliart in aanmerking voor samensteller van het bekende Doopsgezinde
martelaarsboek Het Offer des Heeren, waarvan de eerste druk zonder vermelding
van de naam van auteur of drukker in 1562 verscheen; tot dusverre is Nicolaes
Biestkens als de drukker ervan aangezien. De bijbelse citaten zijn in dit boek gegeven
naar de vertaling van het Nieuwe Testament, op naam van Mattheus Jacobsz. in
1554 gedrukt en daarna herhaaldelijk te Emden herdrukt (in 1562 op naam van
Nicolaes Biestkens van Diest). De bekende Prof. Cramer, die het genoemd
2
martelaarsboek heeft uitgegeven , doch geen auteur heeft kunnen aanwijzen, is
van mening dat het geschreven is door iemand, die slechts beoogde opbouwing
van zijn geloofsgenoten in geloofsmoed en reinheid van leven onder de vervolging
en dat de aanbeveling van de een of andere richting of van enig leerstuk in het werk
niet te vinden is; dat er zeer vele Doopsgezinden in voorkomen, is louter het gevolg
van het feit, dat deze het meest van de vervolgingen te lijden hebben gehad.
Een en ander tekent Johan Gailliart ten volle: deze was in Emden lid van de
gereformeerde gemeente, waar de Calvinisten de boventoon voerden, doch behoorde
in die gemeente tot de libertijnen, die wel aanhangers waren van de Hervorming,
doch geen bepaalde richting aanhingen. Het gevolg was, dat hij voortdurend in
conflict was met de Kerkeraad en telkens op het matje werd geroepen; hij ontkwam
dan aan moeilijkheden door steeds maar weer beterschap te beloven. Dit kan erop
wijzen, dat Johan Gailliart en zijn zoon Willem (die ook dikwijl overhoop lag met de
Emdense Kerkeraad) in het geheim tot de

1

2

Zie Bruno Becker, Nederlandsche vertalingen van Seb. Franck's geschriften in het Ned.
Archief voor kerkgeschiedenis, N.S. XXI (1928), blz. 149-160, waarin een volledige bibliografie
wordt gegeven van Gailliart's vertalingen van Franck's werken. Prof. Becker, die uiteraard
geen vertaler kon aanwijzen, vermoedde dat Nicolaes Biestkens de drukker is geweest, Op
1 jan. 1567 kwam in de vergadering van de Kerkeraad te Emden de klacht van de broeders
te Antwerpen ter sprake, dat in eerstgenoemde stad het drukken van de werken van Franck
oogluikend werd toegestaan; de Antwerpenaren kwalificeerden deze werken als verderflijker
dan die van David Joris en soortgenoten. Op 8 jan. d.a.v. had men Johan Gailliart op de
knieën, die erkende dikwijls door zijn boeken (‘etliche mhal in dem Druck’) ergernis te hebben
gegeven en verzocht op belofte van beterschap weder in genade te worden aangenomen.
Voorzover is na te gaan hebben na 1565 geen vertalingen van werken van Franck te Emden
het licht gezien; zeker is men hiervan niet, omdat drie ervan listiglijk zijn verschenen zonder
jaartal, w.o. Paradoxa ducenta octoginta (ca. 1540 volgens N.K. no. 948, doch volgens Burger
van later datum, zie diens werk De incunabelen en de Ned. uitgaven tot 1540 in de Bibl. der
Univ. van Amsterdam, 1923, blz. 109, no. 315). Gailliart bleef echter een aanhanger van de
leer van Franck, waarover hij op 16 juli 1571 wederom werd berispt.
S. Cramer in het tweede deel van de Bibliotheca reformatoria neerlandica ('s-Gravenhage
1904), met belangrijke inleiding. Cramer veronderstelt dat de eerste uitgave te Emden is
gedrukt.
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aanhangers behoorden van het befaamde Huis der Liefde van Hendrick Niclaes,
die tot 1560 te Emden heeft gewoond. Deze belijdden het beginsel van de zgn.
‘persoonlijke identificatie met het goddelijk wezen’ en stonden in wezen onverschillig
zowel tegenover het katholicisme als tegenover het protestantisme. Het zou een
pikante bijzonderheid zijn, indien de bewerker van de bij de Doopsgezinden zo
geliefde Biestkens-Bijbel (een in 1560 verschenen herdruk van de bijbel van
Mierdman en Gailliart van 1558) bleek een volgeling te zijn geweest van Hendrick
Niclaes, wiens leer ook door de Doopsgezinden fel werd bestreden!
Overigens was Johan Gailliart in de (weinige?) tijd, die hem overbleef bij het
voorzien van geestelijk voedsel aan Willem Gailliart's drukkerij, een succesvol
zakenman. Zo werd hij te Emden met Johan Ruffelardt uit Brugge onder de
1
kooplieden gerekend, die tegelijk in specerijen en in laken handelden .

V
Wij hebben hierboven verteld, dat de Liesveldt-Bijbel met toevoegingen van Van
Wingen, de zgn. Deux-aes-Bijbel, eerst in 1562 van Ctematius' pers is gekomen.
Hoe deze bewerking tot stand kwam, kan men duidelijk in de brieven van Van
Wingen lezen.
Na het verschijnen van Utenhove's vertaling van het Nieuwe Testament in klein
formaat in nov. 1556 en het aflasten van de folio-uitgave daarvan, kreeg Van Wingen
tijd voor andere objecten. Eerst verzocht hij de Hebraïcus Wouter Deleen (Deelen)
alias Gualtherus Delenus - die in Leuven had gestudeerd en van 1533 tot 1535 in
het Waaggebouw op de Dam te Amsterdam openbare lessen had gegeven in het
Hebreeuws - hem in de taal van het Oude Testament te onderwijzen, doch deze
had daarvoor geen tijd. Delenus ried hem echter aan de vertaling van de gehele
bijbel ter hand te nemen; ook dit was niet mogelijk, omdat hem de uitgave van
Robertus Stephanus ‘in dit gat (!)’ ontbrak. Tenslotte kwam Ctematius met de raad
om de Liesveldt-Bijbel te vergelijken met de Züricher bijbel en de oorspronkelijke
Luther-Bijbel en op die wijze de Biblia Geylliardica de wind uit de zeilen te nemen.
Ctematius dreigde zelfs zijn drukkerij op te doeken, als Van Wingen niet aan zijn
verzoek voldeed. Deed laatstgenoemde dit wel, dan zou Ctematius spoedig voor
publicatie zorgen. Van Wingen maakte echter allerlei bezwaren; hij wilde b.v. niet
zonder meer het Nieuwe Testament van Utenhove laten herdrukken, eerstens omdat
dit eigendom was van Herman Entens, tweedens omdat de taal niet in de smaak
van het publiek was gevallen, maar ook scheen het hem ondoenlijk om het

1

Vgl. B. Hagedorn, Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrhundert (Berlin 1910), blz.
103 en 125.
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Nieuwe Testament in de Züricher of Geneefse vertaling bij te voegen. Toch is hij
met de bewerking van de Liesveldt-Bijbel op 4 jan. 1557 begonnen. Hij
collationneerde de tekst met de uitgaven van Zürich, Luther, Genève, Munster,
verder met die van Pagninus en Robertus Stephanus met de aantekeningen van
Vatable. Op 23 april 1557 deelt Van Wingen aan Utenhove mede, dat hij op deze
wijze de beide boeken van Samuel heeft bewerkt. Op 6 juni 1558 is hij veel verder:
hij is met de tekstvergelijking van het Oude Testament tot de Apocryphen klaar.
Maar dan blijkt het hem, dat de zetter zó met zijn tekst niets kan beginnen, omdat
hij zijn verbeteringen en aanvullingen in een exemplaar van de Liesveldt-Bijbel heeft
aangebracht. Op raad van velen had hij de vers-indeling van Stephanus
overgenomen. Hij was nu verplicht de gehele tekst van de Bijbel over te schrijven,
om op deze wijze gemakkelijk te zetten kopij te leveren. Bij dit afschrift trachtte hij
de Luthertekst zoveel mogelijk te benaderen, terwijl hij de afwijkingen van andere
1
vertalingen in margine aangeeft . De brieven zwijgen dan verder (die van 6 juni 1558
is de laatste die wij bezitten); zelf verdwijnt Van Wingen omstreeks juni 1559 uit
Emden om de gemeente in Vlaanderen als predikant te dienen.
Men kan zich voorstellen, dat de omslachtige werkwijze van Van Wingen Ctematius
niet erg beviel. Laatstgenoemde was in de eerste plaats zakenman, en wel een
zakenman voor wie het noodzakelijk was zijn geschokte financiën te herstellen. Hij
is daarom in 1558 rustig doorgegaan met het zetten van de herdruk van de
‘Duisburgse’ Liesveldt-Bijbel, die - zoals wij zagen - in 1559 het licht zag. Maar hij
deed meer. In de tweede helft van 1558 of in het begin van 1559 gaf hij opdracht
aan de te Emden wonende Johannes Dyrkinus om een nieuwe vertaling van het
Nieuwe Testament tot stand te brengen; in de laatste brief van Van Wingen wordt
hiervan nog niet gerept. Een en ander gaf rumor in casa, immers de beide diakenen
Bartholomeus Huysman en Jacob Michaëlis, die door Herman Entens waren
aangesteld om voor de verspreiding van Utenhove's Testament van 1556 te zorgen,
voelden zich hevig gedupeerd. Zij hadden nog heel wat exemplaren in voorraad en
vreesden deze nimmer kwijt te raken, als Ctematius nu met een verbeterde vertaling
op de proppen kwam. Huysman wendde zich dus maar weer tot de Kerkeraad van
Emden om handhaving van de rechten van Entens en stopzetting van de nieuwe
vertaling af te dwingen. Maar Ctematius was ook niet van gisteren en verweerde
zich met te zeggen, dat men hem niet kon verhinderen een geheel nieuwe vertaling
uit het Grieks van het Nieuwe Testament in het licht te geven. Ziehier het verhaal,
dat dd. 18 maart 1559 te vinden is in het Kerkeraadprotocol:
‘Bartholomeus Huesman heft angegeuen wo he solde groetelicxs

1

Vgl. uitvoeriger o.a. Weerda t.a.p.
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vorkortet werden dorch Gellium den Drucker vm dat he hem voruordelt
in dat he eyn testament drucken leth, dardorch syne solde staen bliuen
vnnd groten schaden lyden. Gelius andwordet dat he syn Testament neet
wyl nadrucken s u n d e r l a t e n d a t u t h d a t g r i j k s o u e r s e t t e n .
1
Dat meent he tho drucken vnnd eyn yder fry tho syn’ .
Het is begrijpelijk, dat Ctematius zegevierend uit de strijd kwam. Het blijkt ook, dat
hij in het geheel geen rechten op Utenhove's vertaling kon laten gelden, maar tevens
is wel duidelijk dat de nieuwe vertaling op zijn kosten zou worden gedrukt. De titel
van deze vertaling luidt aldus: Het Nievvve Testament. Dat is, Het nieuwe verbondt
onses Heeren Jesu Christi, in Nederduytsch na der Grieckscher waerheyt
o2

ouergheset. Ghedrukt te Embden by Gellium Ctematium. Anno Dni. 1559. 12 .
Het boek verscheen echter eerst in 1560: het voorwoord, met de initialen J.D.
ondertekend (vandaar dat men heeft aangenomen, dat de vertaling van de hand
van Johannes Dyrkinus is), is gedateerd 8 aug. 1559, maar een tweede voorwoord
van de drukker aan de lezer draagt de datum van 4 febr. 1560, bovendien zijn spreuk
‘Mijn verwerf is God’. Op het titelblad vermeldt de drukker voluit zijn naam en adres,
blijkbaar een gevolg van het feit, dat de vertaling de goedkeuring wegdroeg van de
Kerkeraad van Emden. Dyrkinus stond dan ook als een goed Calvinist bekend;
Utenhove noemt hem in een brief van 18 febr. 1557 onder degenen aan wie hij
3
gevraagd had critiek uit te oefenen op zijn vertaling . Hij heeft ook verschillende
vertalingen op zijn naam staan en woonde te Emden op de hoek van de nog
4
bestaande Lilienstrasse en Lookvenne vlak bij Ctematius .
Overigens was 1559 geen slecht jaar voor Ctematius, o.a. kwam in dat jaar van
zijn pers - behalve de nadruk van de Liesveldt-Bijbel - de vertaling van een werk
van Melanchton Een wtlegginghe des Sendbriefs Pauli tot de Colossensen... nu
overgheset in nederlantsche sprake met het adres ‘te Embden by Gellium Ctematium’
(Hahn no. 30). Maar het zou mij niets verbazen, indien ook een tweetal zeer bekende
werken van gereformeerde predikanten, in 1559 zonder naam van drukker of
drukplaats verschenen, van zijn pers afkomstig waren: Adriaen Cornelisz. van
Haemstede's Martelaarsboek (De geschiedenisse ende den doodt der vromer
martelaren) en Cornelis Cooltuyn's troostschrift Het Evangeli der armen, dat

1
2

Weerda, blz. 120.
o

Hahn no. 31 en 32, Vogel no. 5. Er heeft een uitgave bestaan in folio en een in 12 ; van
eerstgenoemde uitgave is tot dusverre geen exemplaar voor de dag gekomen. Exemplaren
o

3
4

van de uitgave in 12 bevinden zich in de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek van de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Prof. dr. F.W. Grosheide heeft aan het licht gebracht, dat de
vertaling van de hand van Dyrkinus is, zie diens artikel Het Nederlandsch Nieuwe Testament
uitgegeven te Emden in 1559 in het Ned. Archief voor kerkgeschiedenis, N.S. XIV (1918),
blz. 126-151.
Pijper, Utenhove, Bijl. blz. XVI.
Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, IV (1918), kol. 547-550.
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is: der ellendigen troost. Dat Haemstede niet zuiver in de leer was, is bekend, en
dat het eerste deel van Cooltuyn's geestesproduct niet een beslist reformatorisch
karakter draagt, niet minder. Zou daarom het ontbreken van de naam van drukker
en drukplaats bij beide genoemde werken niet het gevolg zijn van de oekase van
de Emdense Kerkeraad?

VI
Behalve de vertaling van het Nieuwe Testament door Johannes Dyrkinus verschenen
in 1560 te Emden twee vertalingen van de volledige bijbeltekst, nl.
(1) De Bibel in duyts voortijts by Jacob Liesveldt wtghegaen na de alder oudtste
ende correcxste Copien die ghedruckt zijn Cum Gratia et Privilegio. Nu oock
laetstmael wederom met grooter neersticheyt ouergesien, verbetert, ende op
Versekens ghestelt, den leser tot groot behulp. Anno 1560. fo.
(2) Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament. Ghedruct by my
Nicolaes Biestkens van Diest. Int Jaer ons Heeren M.CCCCC.LX. fo. (Hahn no. 39,
Vogel no. 7).
Zoals reeds hierboven is medegedeeld, is de eerstgenoemde bijbeluitgave tot
dusverre aan theologen en bibliografen onbekend gebleven (zelfs Le Long heeft
nimmer een exemplaar gezien, maar kende wel de verkorte titel uit de literatuur),
zodat men beide vertalingen nimmer met elkaar heeft vergeleken. Niet zeer
merkwaardig is, dat beide voor het eerst de volledige Nederlandse bijbeltekst geven
met vers-indeling naar het voorbeeld van de bijbel van Stephanus, evenmin is
merkwaardig, dat beide uitgaven herdrukken zijn, nl. resp. van de Liesveldt-Bijbel
van Ctematius uit 1559 en van de bijbel van Mierdman en Gailliart van 1558, maar
wel is uitermate merkwaardig, dat de registers in beide bijbels van 1560 gelijk zijn
en voor het eerst daarin uitvoerige woordelijk gelijke verwijzingen voorkomen bij
begrippen, die voor de Mennonieten van fundamenteel belang waren, nl. ban, doop
1
en eed . Overigens zijn deze registers vrijwel gelijk aan die in de bijbels van 1558
en 1559; alleen is rekening gehouden met de nieuwe vers-indeling.
In een volgend artikel zal ik trachten te bewijzen, dat de sub (2) genoemde
bijbelvertaling een persproduct is van Willem Gailliart; het verhaal is nl. te lang om
in dit artikel te worden ingevoegd. Nemen wij dit thans voorshands aan, dan is het
duidelijk, dat de twee bijbelvertalingen concurrerende uitgaven zijn geweest, nl. van
de rechtzinnige Calvinist Ctematius en van de libertijn Willem Gailliart, die
overeenkomstig de oekase van de Kerkeraad de naam Emden verzwijgen en tevens
- hoe vreemd het ook moge klinken - in het teken stonden van de strijd van

1

Bij het woord ‘eed’ wordt b.v. aangetekend: ‘Sweeren en salmen in geender manieren, noch
by den Hemel, noch by den aerden, noch by gheenen anderen eedt, Mat. 5. d. 34, Jac. 5. b.
12.
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de twee drukkers o m d e g u n s t e n d e k l a n d i z i e v a n d e
Anabaptisten.
Toch is die strijd niet zo vreemd, als men bedenkt, dat vooral in de Noordelijke
Nederlanden en in Oost-Friesland talrijke aanhangers woonden van de leer van
Menno, die ijverig de bijbel bestudeerden en dus alle van een exemplaar moesten
worden voorzien. Vooral hun leider te Emden, Leenaert Bouwens (1515-1582)
genaamd, is erom bekend, dat hij hier te lande talloze volwassenen de doop heeft
toegediend; volgens bewaard gebleven dooplijsten waren het er tot 1560 meer dan
tweeduizend. Voor een zakenman was de klandizie van de Anabaptisten dus van
groot belang. Zelfs Van Wingen zag het belang ervan in: in zijn brief van 23 april
1557 aan Utenhove vertelt hij vol ergernis, dat de Mennonieten reikhalzend hadden
uitgezien naar diens vertaling van het Nieuwe Testament, doch - toen deze was
verschenen - de bijbelvertaling van Mierdman en Gailliart verkozen. De klandizie
was Ctematius de neus voorbijgegaan!
Is nu nog na vierhonderd jaar na te gaan welke van de twee concurrerende
bijbelvertalingen uit 1560 het eerst verschenen is, m.a.w. wie de eerste van de
Nederlandse bijbelvertalingen is met volledige vers-indeling? En welke drukker ten
aanzien van de uitbreiding van het register naar de smaak van de Mennonieten
plagiaat heeft gepleegd?
Op het eerste gezicht lijkt deze vraag moeilijk zo niet onmogelijk om te
beantwoorden. Maar niet voor niets heb ik hierboven een aantal gegevens aan het
licht gebracht omtrent de activiteiten van Johan Gailliart, de man achter de schermen,
die de Mennonieten als broeders in den gelove beschouwde en bovendien de bijbel
door en door kende. De zakenman Ctematius was niet genoeg bijbelkenner om
precies te weten op welke teksten de leer van Menno steunde en rechtzinnige
Calvinisten als Van Wingen of Dyrkinus zouden er zich niet voor lenen de
Anabaptisten welgevallig te zijn. Het komt mij daarom voor, dat de zgn.
Biestkens-Bijbel eerder is verschenen dan de tweede uitgave van Ctematius'
Liesveldt-Bijbel en dat in laatstgenoemde bijbel de uitbreidingen van het register
van de hand van Johan Gailliart uit de Biestkens-Bijbel zijn overgenomen.
De Doopsgezinden gebruikten in den vervolge zowel de Liesveldt-Bijbel als de
Biestkens-Bijbel. Zo leest men in de Bijbelsche Conferentie van Sixtinus Amama
(Amsterdam 1623), blz. 43/44: ‘So veel den Mennonist-ghezinde aengaet... sy
ghebruycken doorgaens twee copyen, de eene wort ghenoemt de Copye van Liesvelt
na de name van Liesvelt... de andere wort ghenoemt de Copye van Biestkens, oock
also ghenoemt na den drucker’. De Biestkens-Bijbel is echter veel vaker herdrukt
dan de Liesveldt-Bijbel en kreeg daardoor uiteindelijk bij de Doopsgezinden groter
bekendheid dan laatstgenoemde.
Over de uitgaven van de Liesveldt-Bijbel uit 1562 en 1564 kunnen wij
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kort zijn. Heeft Ctematius voor de tekst van de bijbel (niet voor het register) van
1560 een ander lettertype gebruikt dan voor de bijbel van 1559, die van 1562 is
weer met een groter lettertype gedrukt; de drie herdrukken van 1560, 1562 en 1564
zijn steeds opnieuw gezet. Alleen de titelomlijsting blijft dezelfde.
Het ligt buiten het bestek van dit artikel om de verdere activiteiten van Ctematius
onder de loep te nemen. Na nog verschillende zeer belangrijke reformatorische
1
werken ter perse te hebben gelegd, stierf hij in 1566 aan de pest . Merkwaardig is
dat zijn concurrent Willem Gailliart zijn drukkerij heeft voortgezet; sinds dat jaar
bestond te Emden alleen maar een drukkerij in de kelders van het Raadhuis.

VII
Wij komen nu ten slotte aan de vraag: hoe is het Brits Museum ertoe gekomen om
de nadruk van de Liesveldt-Bijbel van 1560 met een vraagteken toe te schrijven
aan de pers van U r b a e n v a n C o l l e n te Emden? Wat was dit voor een drukker?
Zijn ontdekker is de Emdense rector J.F. de Vries geweest, die in het Burgerboek
van zijn woonplaats op 19 januari 1557 vond ingeschreven: ‘Vrbaen van Collen, ein
boekdrukker, heft sine borgerschap gewonnen, sein eidt gedaen, sall up pinxteren
2
bethaelen’ . Deze drukker wekte het interesse van De Vries, die echter geen werken
kon ontdekken, van zijn pers afkomstig, doch niet aarzelde een tweetal werken op
zijn naam te plaatsen:
‘Mir ist es bis jetzt nicht gelungen, von diesem Drucker irgend welche
Schrift nachweisen zu können, doch kommt es mir nicht unwahrscheilich
vor, dass ein Nachdruck der Deux-aas-Bibel von 1562 und 1565 Ghedruckt
te Embden, sowie ein Heidelberger Catechismus von 1566 dafür zu halten.
Beide Schriften nennen nicht den Drucker, die Bibel den Druckort Emden,
Gellius Ctematius aber klagt in seiner neuen Ausg. von 1565 “dat sommige
sonder alle recht en billijckheidt, buijten mijn weten en willen onderstaen
hebben, mij denselven Bijbel natedrukken”. Dieser Nachdruck, von dem
ich wiederum bei Herrn Superintendant Wiarda-Suurhusen Kenntnis
nahm, hat als Titelvignette: Christus in einem Taufstein stehend mit der
Umschrift: Comt ende drinckt uit de Fonteijne des Levenden waters; der
Catechismusausgabe, welche Professor Doedes in Utrecht dem Gellius
Ctematius zuschreiben möchte, fehlt die bei letzterem übliche Vignette
mit der Umschrift: Het Ko-

1
2

Op 10 juni 1566 is in het Emdense Kerkeraadsprotocol sprake van ‘Jelis van der Erve weduw’.
Ostfriesisches Monatsblatt, VII (1879), blz. 9.
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ninckrijck der hemelen etc.; dafür stehen die Sprüche Matth. 26. Waect
1
en bidt etc. und 1. Tim. 2.’ .
Hahn heeft de toeschrijvingen van De Vries overgenomen in zijn lijst van Emder
drukken onder no. 57, 61 en 67; Benzing volgt De Vries en Hahn door ‘Urbaen van
2
Collen’ van 1564 tot 1566 als drukker te Emden te vermelden . Prof. de la Fontaine
Verwey heeft er echter op gewezen, dat het vignet van de fontein van levend water
niet alleen voorkomt op de nadruk van de Deux-aes-Bijbel uit 1565 met drukplaats
Emden, maar ook op een Nederlandse vertaling van Tauler's werken met het adres:
3
Frankfort bij Peter van Dueren 1565 . En ook de nadruk van de Heidelbergse
catechismus, verschenen in het wonderjaar 1566 zonder drukkersadres, is
4
vermoedelijk niet in Emden gedrukt. De toeschrijvingen van De Vries snijden dus
geen hout, temeer omdat gemakkelijk te bewijzen is, dat Urbaen van Collen in 1560
Emden reeds verlaten had.
Urbaen van Collen komen wij voor het eerst tegen op een lijst van vreemdelingen
in Engeland uit 1549 als bediende van de drukker Nicholas Hyll of Hill, wonende in
de St. John's street te Londen. Laatstgenoemde drukker kennen wij beter onder de
naam van Nicolaes van den Berghe: deze liet zich in april 1554 als burger te Emden
inschrijven, opende daar weer een drukkerij met Ctematius als medewerker en stierf
5
er medio maart 1557 . De bedoelde lijst van 1549 vermeldt Urbaen als volgt: ‘Vrbaen
6
Lynyng hys (nl. Hill's) servant . In verband met het feit, dat de voornaam Urban of
Urbanus in deze streken zeer zeldzaam is, herkennen wij Vrbaen Lynyng onmiddellijk
als de ‘Vrbanus van Cuelen int Smitviyl (d.i. in Smithfield) bouck prenter’, die
voorkomt op de lijst van lidmaten van de Nederlandse Vluchtelingengemeente uit
7
1550 . Na de troonsbestijging van ‘Bloody Mary’ week hij uit naar Emden; aldaar
ontmoet men voor het eerst zijn naam in 1557, wanneer hij - zoals hierboven is
medegedeeld - zich als burger van Emden laat inschrijven. Opvallend is, dat hij bij
die inschrijving enige maanden uitstel kreeg voor het aanzuiveren van de
verschuldigde betaling en wanneer wij vernemen, dat het verwerven van het
8
burgerschap van Emden 24 schaap kostte , dan doet ons dit niet Urbaen kennen
als een man in

1
2
3
4

5

6
7
8

J.F. de Vries t.a.p.
J. Benzing, Buchdruckerlexikon des 16. Jahrhunderts (Frankfurt a. M. 1952), blz. 46.
Bibliotheekleven, XXVIII (1943), blz. 10 en 11.
De eerste druk van de Heidelbergse catechismus in de vertaling van Petrus Dathenus
verscheen in 1563 en bevat op de titel Ctematius' vignet van de akkerschat, vgl. J.I. Doedes,
De Heidelbergsche catechismus (Utrecht 1867).
Vgl. Weerda, blz. 107, noot 2, en Pijper, Utenhove, Bijl., blz. XXI: ‘Nicolaus quem Deus sub
medium Martii ex hac vita in requiem vocavit’, schrijft Van Wingen op 23 apr. 1557 aan
Utenhove.
The Publications of the Huguenot Society of Londen, X, 1 (1900), blz. 157.
Ald. blz. 209.
Eén gulden gold in die tijd te Emden voor 10 schaap of 20 stuivers. ‘Für 24 Schaf, so viel wie
ein Lohnarbeiter in acht Tagen verdiente, wurde das Emder Bürgerrecht erstanden’ zegt B.
Hagedorn in Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrhundert (Berlin 1910), blz. 120.
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welvarende omstandigheden. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen, dat
hij na zijn komst te Emden wederom als knecht in dienst is getreden van Nicolaes
van den Berghe; nimmer is dan ook een uitgave gevonden, die zijn naam draagt.
Vermoedelijk is Urbaen reeds in de loop van 1559 naar Londen teruggekeerd; men
vindt hem sinds 1560 in de protocollen van de Londense Gereformeerde Kerkeraad
vermeld, terwijl hij in een tweetal lijsten van gemeenteleden uit 1561 wordt aangeduid
1
met de namen ‘Urbanus Luninck’ en ‘Urbanus Lininck’ . Nu wij weten, dat hij uit
Keulen afkomstig is mogen wij veronderstellen, dat zijn oorspronkelijke naam Lining
of L e i n i n g luidde, een naam die echter - volgens vriendelijke mededeling van de
stadsarchivaris van Keulen - aldaar in de 16e eeuw tot dusverre niet is aangetroffen.
Vermeldenswaard is, dat men nimmer tot de m.i. zo voor de handliggende identificatie
2
van Urbaen van Collen en Urbanus Lynyng heeft durven besluiten .
Reeds op 9 april 1560 liet Urbaen te Londen een kind dopen: ‘Urbani calcographi
3
infans baptizatur nomine Johannes quod ab Utenhovio illi inditur 9 Aprilis’ . Niet lang
daarna vroeg hij aan de gemeente geld ter leen, hetgeen hem echter geweigerd
werd, omdat - naar men hem mededeelde - de armen van het gemeentegeld
ondersteund moesten worden: ‘21 Sept. 1560. Van Urbanus boeckdrucker. De
armen konnen haer gelt niet ontberen, derhalven soude hij het bij een ander
4
verzoucken, aengesien hij hyr bij veel bekent is’ . De vele relaties, die Urbaen er
op nahield werden hem blijkbaar op den duur noodlottig, zodat hij onder de schulden
geraakte, bovendien maakte hij zich aan allerlei onbetamelijkheden schuldig en
veroorzaakte hij de predikant last, omdat hij ten behoeve van de doop van een
tweede kind niet wilde zorgen voor doopgetuigen. Wij lezen dd. 5 juli 1562 in het
5
Kerkeraadsprotocol :
‘Urbanus compt bij de dienaren, hem werden sommigen sijnder
onbehoirlicken stucken voerghehouden; ende hij werdt vermaent dat hij
sich schyck alst behoirt, ende stichtelick drage, ende daernae stae dat
hij zijn schuldenaren voldoe, ende dat hij sich niet vordere ten Nachtmael,
tenzij dat hij eerste dienaren aenspreken; oeck eer hij ter doope come
die predikant aenspreken van die tuygen des kindts’.

1
2

3
4
5

The Publications of the Huguenot Society, a.v., blz. 277 en 283.
Vgl. E. Gordon Duff, A Century of English booktrade (London 1905), blz. 96; E.J. Worman,
Alien members of the book-trade in the Tudor period (London 1906), blz. 18; F. van Ortroy,
Histoire des imprimeurs et libraires belges à l'étranger, in: Revue des bibliothèques, XXXVI
(1926), blz. 254.
Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche Vluchtelingenkerk te Londen 1560-1563, uitgeg.
door A.A. van Schelven (Amsterdam 1921), blz. 494.
Ald. blz. 47.
Ald. blz. 328. De al dan niet noodzakelijkheid van twee doopgetuigen bij de doop was in die
tijd een bekend twistpunt, zie A.A. van Schelven, De Nederduitsche Vluchtelingenkerken
(1908), blz. 152 e.v.
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Daarna maakte hij het nog bonter: op 25 dec. 1562 werd hem wegens dronkenschap
het avondmaal ontzegd; men leest: ‘Urbanus typographus, a caena Domini arcendus.
Concluditur, quia ebrius est deprehensus Urbanus, typographus, nunc non temere
1
ad communionem admittatur, sed potius nunc a caena arceatur’ .
Later is Urbanus naar Antwerpen verhuisd: van 18 januari tot 1 maart 1567 en
2
van 3 oktober 1573 tot 26 maart 1575 heeft hij als bediende bij Plantijn gewerkt ,
3
die hem het volgende certificaat heeft uitgereikt :
‘Urban van Ceulen, compagnon imprimeur (d.i. drukkersknecht), m'a
exhibé lectres d'attestation de sa preudhomme, bonne renommée et vie
chrestienne et catholique, et sans suspition d'aucune hérésie, sousignée
le 5. d'octobre 1570, par Messire Marcelis Joannes Broegel pasteur de
l'Esglise de Sainct André, et une autre, de Messieurs de ceste ville
d'Anvers, du 23 Juing 1571, soussignée vander Heere, Onder Schoutich,
certifiant que le dict Urban luy avait faict le serment du et ordonné’.
Allerminst volgt uit het voorgaande, dat Urbaen na zijn vertrek uit Londen goed
katholiek is geworden; bekend is nl. dat Plantijn - in het geheim een aanhanger van
het Huis der Liefde - aan vele drukkers en drukkersgezellen fraaie certificaten heeft
uitgereikt om hun verblijf in de Zuidelijke Nederlanden te vergemakkelijken.
De over Urbaen van Collen verzamelde gegevens zijn ruimschoots voldoende,
om het bewijs te leveren, dat hij zowel te Londen als te Emden en Antwerpen in een
ondergeschikte positie heeft gewerkt. Een uitgave op zijn naam verschenen heeft
men dan ook - zoals reeds is gezegd - nimmer gevonden. Wel is het
verbazingwekkend, dat van een dergelijk onbeduidend man nog zoveel materiaal
aan het licht is te brengen.
Miss Patricia E. Nobel, chef van de Leeszaal van het Brits Museum te Londen
was zo vriendelijk mij mede te delen, dat de samensteller van de Catalogus van de
boekenverzameling van deze instelling zijn toeschrijving van de Liesveldt-Bijbel van
1560 (en ook die van 1564) aan de pers van Urbaen te Emden heeft gebaseerd op
het gestelde op blz. 189 van het reeds vaker geciteerde werk van Louis Hahn, Die
Ausbreitung der neuhochdeutschen Schriftsprache in Ostfriesland (1912). Maar
Hahn heeft eenvoudig zonder nader onderzoek de toeschrijvingen door De Vries
van enige werken uit 1565-1566 aan de pers van Urbaen overgenomen.
Het is te hopen, dat thans de naam van voornoemde drukkersgezel voorgoed uit
de lijsten van Engelse en Emdense drukkers wordt geschrapt. Te lang reeds heeft
hij vele jaren na zijn dood een zekere bekendheid verkregen die hem volstrekt niet
toekomt.

1
2
3

Ald. blz. 386.
F. van Ortroy, t.a.p.
Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin, publ. par Ph.
Rombouts (Anvers 1881), blz. 54. Benzing vermeldt het verblijf van Urbaen van Collen te
Antwerpen.
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VIII
In bovenstaand artikel is een poging gedaan om althans enig licht te doen schijnen
over de activiteiten van de Nederlandse drukkers, die in het midden van de 16e
eeuw naar Emden waren gevlucht om te ontkomen aan de godsdienstvervolgingen
in de Nederlanden en in Engeland. Hun activiteiten waren tot dusverre vrijwel geheel
in het duister gehuld, zozeer dat men terecht kon spreken van het ‘raadsel der
Emdense drukkers’. Wel had een tweetal inwoners van Emden, nl. de rector J. Fr.
de Vries en de journalist-archivaris Louis Hahn studie gemaakt van de Emdense
1
boekdrukkers , maar zij hebben geen wezenlijke bijdrage geleverd tot de oplossing
van voornoemd raadsel, ja zelfs het bestaan van dit raadsel nauwelijks onderkend.
Zij hebben zich beperkt tot het bijeenbrengen van in zekere zin bruikbaar materiaal,
maar zij zijn niet gekomen tot een samenvatting, tot een inzicht in de onderlinge
verhouding van de emigranten-drukkers, tot een volledige opsomming van de talrijke
boeken, die openlijk of clandestien te Emden zijn gedrukt enz. De lijst van Emdense
drukken, door Hahn samengesteld, is bepaald teleurstellend, omdat deze schrijver
geen kennis heeft genomen van de lijsten, gepubliceerd in de Bibliographische
2
adversaria , en evenmin van verschillende na deze publicatie verschenen
Nederlandse en Engelse werken. Ter verontschuldiging van De Vries en Hahn moge
dienen dat zij wel (benijdenswaardig!) dicht bij de geschreven, maar ver van de
gedrukte bronnen zaten: de betrokken Emdense drukken waren nl. vrijwel louter
voor de export bestemd, zodat in Emden zelf later practisch geen exemplaren ervan
waren bewaard gebleven.
Ruim dertig jaar na de verschijning van het werk van Hahn schreef de
tegenwoordige hoogleraar De la Fontaine Verwey, dat het van eminent belang zou
zijn, wanneer wij nauwkeurig waren ingelicht over de werkzaamheid der Nederlandse
3
drukkers in Emden , hetgeen als bewijs ervoor kan gelden, dat men sinds Hahn nog
geen stap verder was gegekomen. Weer achttien jaar later moest Vogel erkennen:
‘Über dem Leben und Wirken der meisten Drücker (bedoeld zijn de drukkers te

1

2

3

De Vries publiceerde het artikel Emdens Buchhandel im 16., 17. und 18. Jahrhundert in
Ostfriesisches Monatsblatt für provinzielle Interessen, VI (Emden 1878), blz. 488-509, 547-550,
VII (Emden 1879), blz. 1-19 en 54-59 (ex. in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek), Hahn
het artikel Zur Geschichte der Emder Buchdruckereien, Jubiläumausgabe der Ostfriesischen
Zeitung in Emden von 19 Febr. 1912 (enig ex. in het Stadsarchief te Emden) en het boek met
bijgevoegde bibliografie Die Ausbreitung der neuhochdeutschen Schriftsprache in Ostfriesland
(Leipzig 1912). Het artikel van Hahn geeft geen nieuws.
M. Nijhoff, Nederlandsche boeken in het buitenland gedrukt in Bibliographische adversaria,
1e reeks, V (1883/'86), blz. 243-261, 2e reeks, I (1887/'94), blz. 226-229, aangevuld door
V.A. Dela Montagne in het Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, II (1904), blz. 142, IV
(1906), blz. 109, 170, VIII (1910), blz. 79.
H. de la Fontaine Verwey, Opmerkingen over de Nederlandsche bibliographie der zestiende
eeuw na 1540 in Bibliotheekleven, XXVIII (1943), blz. 9.
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Emden in de tijd van de geloofsvervolging) liegt ein undurchdringliches Dunkel. Von
1
ihnen ist nur sehr wenig Zuverlässiges bekannt’ .
Wat is nu de oorzaak van die achterstand? Merkwaardig is, dat de theologen in
de loop van de jaren veel belangstelling hebben gehad voor de producten van de
drukkerijen te Emden. Hier zijn nl. o.a. de eerste Nederlandse Gereformeerde bijbels
gedrukt. In werken en artikelen over de historie van de Reformatie in Nederland kan
men dan ook herhaaldelijk gegevens aantreffen over Emdense drukkers, die
bijeenverzameld, niet onbelangrijk materiaal bevatten. De theologen hadden echter
slechts een beperkte belangstelling: het leven van die drukkers interesseerde hen
niet, daarbij vergetende dat een inzicht in hun activiteiten de grote rol, die zij gespeeld
hebben bij de verbreiding van de Reformatie duidelijker in het licht had gesteld.
Anders staat het met de bibliografen. Het lijkt wel of zij angstvallig vermeden
hebben een aanval te wagen op de welhaast onneembare vesting, die het ‘raadsel
van de Emdense drukkers’ vormt. Zij hebben zich slechts vergenoegd met het
verzamelen van titels van boeken waarop de stad Emden als drukplaats vermeld
staat en met het verzamelen van namen van drukkers aldaar: Steven Mierdman,
Gellius Ctematius, Lenaert der Kinderen, Nicolaes Biestkens van Diest, Jan en
Willem Gailliart en Urbaen van Collen. Aan deze namen hebben de theologen die
van Nicolaes van den Berghe toegevoegd; aan de bibliografen is deze figuur als
2
Emdens drukker onbekend gebleven .
Om enig licht in de duisternis te ontsteken, was het nodig zich in de geschiedenis
van de stad aan de Dollart te verdiepen, een geschiedenis die in de 16e eeuw een
bewogen karakter kreeg door de talloze protestantse emigranten, die er een toevlucht
hebben gevonden. Er was toen daar - leest men - ‘zoo veel volcx, dat zy al
3
drummende achter de straten ghynghen’ . Maar men moet niet denken, dat de
bewaard gebleven Emdense archivalia ons zonder meer een duidelijk inzicht geven
e

in het 16 eeuwse Emdense drukkersbestel. Dit is allerminst het geval. Alleen door
combineren en deduceren kan men uit een aantal hier en daar verspreide gegevens
conclusies trekken, die hout snijden.
Een van de belangrijkste vondsten, die dit combineren en deduceren opleverde,
was dat te Emden tussen 1554 en 1566 slechts twee druk-
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Gutenberg-Jahrbuch (1961), blz. 163.
Deze theologen waren onafhankelijk van elkaar A.A. van Schelven in zijn uitgave van de
Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche Vluchtelingen-kerk (1921), blz. 257, J. Weerda in
het Ned. Archief voor kerkgeschiedenis, N.S., XXXI (1940), blz. 107, en S.J. Lenselink, De
Nederlandse Psalmberijmingen (1959), blz. 308. De Engelse bibliograaf F. Isaac heeft een
twintigtal drukjes van Nicolaes van den Berghe uit 1554/'56 ten onrechte toegeschreven aan
de pers van Ctematius, zie diens artikel Egidius van der Erve and his English printed books
in The Library, 4th series, XII (1931/'32), blz. 336-352 en A.F. Johnson ald., 5th series, IV
(1949/'50), blz. 274.
Marcus van Vaernewyck, Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden, II (uitgeg. 1873), blz.
326.
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kerijen Hebben bestaan, na 1566 zelfs niet meer dan één. Deze vondst had
verstrekkende gevolgen, omdat men immers tussen de genoemde jaren de namen
van een achttal drukkers aan het licht had gebracht. Het bleek nu, dat genoemde
drukkerijen in 1554 resp. gesticht waren door Steven Mierdman en Nicolaes van
den Berghe, die beiden na de troonsbestijging van Bloody Mary uit Londen waren
gevlucht. Eerstgenoemde, die circa jan. 1559 stierf, heeft vermoedelijk te Emden
bij zijn talrijke uitgaven gebruikt gemaakt van de pseudoniemen Niclaes van
1
Oldenborch en Magnus van den Merberghe van Oesterhout en heeft zich
geassocieerd met Jan Gailliart uit Brugge; diens zoon Willem Gailliart was sinds
1558 de leider van de drukkerij. Nicolaes van den Berghe, die circa 15 maart 1557
te Emden overleed, heeft onder het pseudoniem Collinus Volckwinner ‘buyten
Londen’ een tweetal Nederlandse boekjes gedrukt en verder met de meest
fantastische schuiladressen een groot aantal Engelse reformatorische
propagandageschriften. Hij associeerde zich met Gillis van der Erven of Gellius
Ctematius, die in 1566 stierf, waarna de drukkerij door Willem Gailliart met de zijne
werd gecombineerd.
Bij deze voorstelling van zaken kwamen de drukkers Nicolaes Biestkens van
Diest, Lenaert der Kinderen en Urbaen van Collen lelijk in het gedrang.
Laatstgenoemde kon gelukkig al spoedig worden ontmaskerd als ‘a mere nobody’,
die hoogstens knecht kon zijn geweest bij Nicolaes van den Berghe of bij Ctematius.
Meer moeite gaven Biestkens en Der Kinderen en eerst na eindeloos veel passen
en meten kon tot de conclusie worden gekomen, dat hun namen aan de fantasie
van Jan Gailliart zijn ontsproten en dat de op hun naam staande werken
persproducten zijn van Willem Gailliart, een en ander ondanks het feit, dat in 1579
een werkelijke Nicolaes Biestkens als drukker te Amsterdam opduikt en men steeds
stijf en strak heeft volgehouden, dat Lenaert der Kinderen te Emden woonde in het
huis ‘'t Schip op de Noordzee’ en op 21 jan. 1572 als koopman in de archieven van
Emden voorkomt. Het verhaal van deze ontmaskering wordt echter bewaard voor
een volgend artikel.
Interessant was ook de vondst, dat de ene Emdense drukkerij geleid werd door
libertijnen, de andere door rechtzinnige Calvinisten en dat zij elkander
beconcurreerden. Uit het Emdense Kerkeraadsprotocol blijkt dit - zoals reeds
hierboven is uiteengezet - duidelijk; het protocol begint b.v. (juli 1557) met een ruzie
tussen de ouderling Herman Entens en ‘Johan boeckbinder in den Kelder’ (d.i. Johan
Gailliart): eerstgenoemde ‘solde in kivender wysse gesecht hebben, dat Johan
naginge (d.i. dat van Gailliart het gerucht ging) dat he e y n l i b e r t y n e r solde
syn’. De Kerkeraad gelukte het echter beide partijen te verzoenen. Mierdman

1

Vgl. schrijvers artikel De Antwerpse hervormingsgezinde drukker Mattheus Crom in De Gulden
Passer, XL (1962), blz. 120.
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had reeds in Londen moeilijkheden met de Kerkeraad van de Vluchtelingengemeente
1
aldaar ; zo verscheen in 1551 bij hem de grote officiële Emder catechismus van a
Lasco vertaald door Utenhove (De catechismus oft kinderleere), waarvan in 1553
een herdruk door Nicolaes van den Berghe te Londen is ter perse gelegd: in de loop
van 1552 moet Mierdman de klandizie van de Londense leiders zijn kwijt geraakt.
Verder is de ontdekking van belang, dat de Emdense Calvinistische Kerkeraad
een vinger in de pap wilde hebben en met name niet tolereerde, dat de naam van
de stad misbruikt werd bij de uitgave van werken, met welker inhoud men het niet
eens was. Over het algemeen schijnen de drukkers zich hieraan te hebben
gehouden. Maar een duidelijk verschil blijft er tussen persproducten van Ctematius
en Gailliart: van eerstgenoemde zal men niet verwachten, dat hij een werk van
2
Menno Simons heeft ter perse gelegd, wel van Gailliart . Een ervaren typenkenner
kan hier nog vele raadsels oplossen en zal gemakkelijk een scheiding kunnen
maken. In het verleden was het echter vrijwel onmogelijk om tot goede resultaten
te komen: toeschrijvingen door bekwame bibliografen en typenkenners zijn tot
dusverre door het gemis aan een stevige biografische ondergrond jammerlijk mislukt.
Zo heeft J.F. van Someren, de vroegere bibliothecaris van Utrecht, een groot aantal
Emdense drukken aan de pers van de latere drukker Goossen Goebens
3
4
toegeschreven , Moes-Burger zette een aantal drukken op naam van Biestkens ,
Frank Isaac en A.F. Johnson in plaats van op naam van Nicolaes van den Berghe
op die van Ctematius, de samensteller van de Britse catalogus op die van Urbaen
van Collen.
Een en ander illustreert wel, dat men zonder kennis van de toestanden in de
drukkerswereld in het 16e eeuwse Emden de typografische kant van het geval niet
kan benaderen. Een sprekend voorbeeld hiervan is het volgende. Willem Gailliart
heeft op naam van Lenaert der Kinderen zonder vermelding van plaatsnaam in 1562
en 1563 een aantal uitgaven verzorgd van het Nieuwe Testament en van de Bijbel,
die alle gedrukt zijn met dezelfde lopende cursief. Dit lettertype was wel bekend in
de Zuidelijke Nederlanden, doch komt in Emdense drukken verder niet voor. Gaat
men uit van de lettertypen, dan zou men dus nimmer op het idee komen met
persproducten van een Emdense drukkerij te doen

1
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Het protocol van de Londense Vluchtelingengemeente van 1550 tot 1554 is helaas niet
bewaard.
Op 12 okt. 1562 werd Willem Gailliart door de Kerkeraad ervan beschuldigd een werk van
Menno Simons te hebben gedrukt; het ging over een uitgaaf van het zgn. Fondamentboek
(Een fondament ende clare aenwysinghe van de salichmakende leere Jesu Christi), dat op
19 aug. 1562 gereed kwam. Natuurlijk ontkende Gailliart de drukker te zijn, vgl. F. Ritter in
het Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden,
XV (1903), blz. 526.
J.F. van Someren, Wesenbeke of Marnix? Historisch-bibliographische studie, in Oud-Holland,
IX (1891), blz. 73 e.v., vgl. Bibliographische adversaria, II, 1 (1887/'94), blz. 227.
E.W. Moes en C.P. Burger Jr., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende
eeuw, II (1907), blz. 1-26.
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te hebben. Wat is de bedoeling van Gailliart geweest? Droegen de drukken een
experimenteel karakter en was het zijn opzet als het ware de markt te peilen om te
zien of er klanten te vinden waren, die de nieuwe letter verkozen boven de oude
vertrouwde gotische letter? Ik geloof het niet: hij koos m.i. in Emden onbekend, doch
in Zuid-Nederland vrij veel gebruikt lettermateriaal, benevens de aldaar veel
voorkomende naam ‘Der Kinderen’ om het te doen voorkomen dat zijn bijbeluitgaven
van Zuid-Nederlandse herkomst waren en met Emden niets uitstaande hadden. Na
een paar jaar is Gailliart ermee opgehouden en in 1566 werd een partij van 172
pond oude letters (brevier cursief!) aan Plantijn verkocht door... ‘Johan Guaillard
1
imprimeur’ , de financier van de drukkerij.
Last but not least was een mooi winstpunt de ontmaskering van deze Johan
Gailliart als een zeer belangrijk man, die tijdens zijn leven achter de schermen is
gebleven, doch het verdient na vierhonderd jaar eens in het volle daglicht geplaatst
te worden. Men behoeft er niet aan te twijfelen of hij is de schrijver, vertaler of
bewerker geweest van talrijke werken van reformatorische aard. Zeer merkwaardig
is het samentreffen te Emden van hem en Steven Mierdman, in vele opzichten zijn
evenknie. Laatstgenoemde is verreweg de belangrijkste van de Nederlandse
reformatorische drukkers geweest, maar vermoedelijk is hij ook als schrijver op
2
reformatorisch gebied opgetreden. Reeds de katholieke geestelijke Duncanus
doodverft hem als de bewerker van het bekende boekje van Erasmus over goede
3
manieren, waarvan hij in 1546 te Antwerpen de eerste druk heeft verzorgd , benevens
als de schrijver van het felle anti-katholieke geschrift Den val der Roomscher kercken,
waarvan hij de eerste druk in 1553 te Londen ter perse legt en waarvan zowel hijzelf
4
als Nicolaes van den Berghe te Emden herdrukken hebben gegeven . Het zou mij
niets verbazen als hij verder ook o.a. de auteur is geweest van het bekende werk
Sermonen oft wtlegghingen op alle de Evangelien vander Vasten zgn. van de
‘minnebroeder ende gardiaen’ Niclaes Peters, waarvan men ondanks alle gedane
5
moeite de werkelijke auteur nimmer heeft kunnen naspeuren . Johan Gailliart en
Steven Mierdman zijn ongetwijfeld fi-
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Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen V (1907), blz. 187, vgl. Plantijnarchief 36, f 105
o
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en 3, f 49 v (mededeling van Dr. P. Vervliet te Antwerpen).
Martinus Duncanus, Vant rechte Evangelische Avontmael Christi Jesu (Utrecht 1558),
voorwoord. Vgl. de levensbeschrijving van Mierdman in de Biographie nationale de Belgique,
XIV (Bruxelles 1897), kol. 822.
De gulden Passer, XXXIX (1962), blz. 301 en 304, en XL (1963), blz. 118. De eerste druk
komt voor in de veilingcat. van Gust. van Havre (Fred. Muller, Amsterdam 11/15 dec. 1905);
de tegenwoordige verblijfplaats van dit unieke exemplaar is onbekend.
De Emdense uitgave bij Mierdman uit 1556 wordt genoemd bij W.P.C. Knuttel, Catalogus
van de pamfletten in de Kon. Bibl., I, 1 (1889), no. 109, waar abusievelijk als plaats van uitgave
Antwerpen wordt opgegeven. De uitgaaf bij Nicolaes van den Berghe komt voor op de Index
van 1558, zie C. Sepp, Verboden lectuur (1889), blz. 133.
In 1891 uitgegeven door Prof. Dr. J.G.R. Acquoy vanwege de Mij. der Vlaamsche bibliophielen,
vgl. W. de Vreese in zijn levensbericht van Th.J.I. Arnold in het Jaarboek der Kon. Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde, XV (Gent 1901), blz. 202 e.v., 233 e.v. Vermoedelijk
verscheen hiervan de eerste uitgave (met vervalst jaartal 1518) omstreeks 1544 bij Steven
Mierdman te Antwerpen, omdat de titel ervan als laatste is toegevoegd aan de Luikse Index
van 1545, vgl. N.K. 0966. Een tweede uitgave met vervalst jaartal 1520 vindt men bij N.K.
1961 en wordt daar gedateerd circa 1540.
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guren, Die de belangstelling verdienen van theologen en bibliografen.
Met dat al blijft er nog veel te onderzoeken over omtrent de activiteit van de
Emdense drukkers. Met name ligt de tijd na 1566 nog geheel in het duister. Er komen
dan b.v. meer en meer drukken, die niet te Emden zijn gedrukt maar wel deze
plaatsnaam op het titelblad voeren. Ook is nog onbekend wanneer Willem en Jan
Gailliart hun activiteiten hebben gestaakt en hun drukkerij hebben overgedaan aan
Goossen Goebens.

Naschrift
Nadat het bovenstaande artikel reeds was gezet, bracht een onderzoek in het
Stadsarchief te Brugge aan het licht, dat Johan Gailliart aldaar geboren was circa
1507 en te Emden in 1574 overleed. Hij stamde uit een patricisch Brugs geslacht,
waarvan men de genealogie vindt in het 5e deel van het in 1862 verschenen werk
Bruges et le Franc door J. Gailliard, en was de zoon van de rijke koopman Cornelis
Gailliart Adriaensz. (†1534) en diens eerste vrouw Maria van den Driessche.
Vermoedelijk is hijzelf zijn leven lang koopman geweest en is hij nimmer als drukker
opgetreden; de kwalificatie ‘tipographus’ in 1555 zou men dus kunnen interpreteren
als uitgever en eigenaar van een drukkerij. Mogelijk heeft Johans zoon Willem het
drukkersvak in Wezel geleerd; in ieder geval is volgens mededeling van de
stadsarchivaris A. Schouteet, die zich in het bijzonder heeft beziggehouden met de
16e eeuwse drukkers te Brugge, nòch Johan nòch Willem als drukker of
drukkersleerling aldaar werkzaam geweest. Laatstgenoemde moet dan in de jaren
1553/'54 (te Buderik?) drukwerk hebben verzorgd op naam van Mattheus Jacobsz.
en Theophilus Brugensis. Hiermede is in overeenstemming, dat nog in 1555 (te
Emden) een uitgave verscheen van de Kinder leere (abusievelijk staat op het titelblad
Rinder leere), waarvan het adres aan het einde luidt: ‘Ghedruct buyten Lonnen, by
Theophilum Brugensem’ (enig bekend exemplaar volgens mededeling van Harry
Carter in de Bodleiana te Oxford); vorige drukken van dit werkje verschenen in 1542
en 1543 bij Mattheus Crom te Antwerpen en in 1544 bij Steven Mierdman aldaar.
De kleine drukkerij van Willem Gailliart, die sinds 1556 op eigen naam drukte, zal
te Emden enige jaren naast die van Steven Mierdman hebben bestaan. Wilde Jan
Gailliart grote objecten financieren, dan deed hij een beroep op de drukkerij van
Mierdman; zo moeten m.i. de uitgaven van de beide bijbels uit 1556 en 1558 ‘gedrukt
bij Steven Mierd-

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

167
man en Johan Gailliart’ verklaard worden. Dat te Emden twee concurrerende
drukkerijen bestonden, blijkt reeds uit een voordracht van Prof. de la Fontaine
Verwey, gepubliceerd onder de titel De geboorte van het moderne boek in de XVIe
eeuw (Het model voor de uitgever 1954), blz. 22/23, en diens in 1963 verschenen
werk over Meester Harman Schinckel.

Summary
In the first of a series of articles about 16th century Dutch-emigrant printing-offices
in Emden the author publishes a great many facts hitherto unknown, concerning
the directors of these printing-offices and their editions. The author's starting-point
is a reprint of the ‘Liesveldt-Bijbel’, published in 1559 without mention of printer or
place-name, but actually printed by Gillis van der Erven or Gellius Ctematius in
Emden (vid. a Latin letter of Godfried van Wingen dd. June 6th 1558 in Ecclesiae
Londini Batavae Archivum, Cantabrigiae 1889, part 2), this reprint being the means
of restoring the printer's sad financial position, as his printing of Jan Utenhove's
Dutch translation of the New Testament (Emden 1556) for the publisher Herman
Entens, had proved a big financial loss for both of them, the book being unsaleable.
Ctematius' rivals in Emden, the printer Steven Mierdman and his publisher Johan
Gailliart on the other hand had scored a big success with their edition of a
‘Liesveldt-Bijbel’ in 1556 and a Dutch ‘Luther-Bijbel’ in 1558. Steven Mierdman's
printing-office, since 1558 belonging to Johan Gailliart's son Willem, reprinted the
mentioned ‘Luther-Bijbel’ of 1558 in 1560, without place-name, and mentioning as
printer Nicolaes Biestkens van Diest. In the same year, 1560, Ctematius reprinted
his ‘Liesveldt-Bijbel’ (of 1559) without mention of his name or a place-name (the
only copy known yet being the one in the Library of the British Museum in London).
Both rival Bible-editions of 1560 were bestsellers, especially because of their uniform
index, which for the first time gave an extensive commentary on notions of
fundamental interest for Anabaptists, such as excommunication, baptism, oath. Both
Bibles, the Liesveldt-one as well as the Biestkens-one were considerated by the
Dutch Anabaptists as standard editions, especially the Biestkens-Bible. The fact
that neither Ctematius nor Gailliart mentioned their name on the title-page was the
consequence of Emdens reformed Church-Council allowing only those names to
be printed in purely reformed editions.
The author proves next that the Emden printer Urbaen van Collen, mentioned in
the catalogue of the Bitish Museum as the presumptive printer of Ctematius' bibles
of 1560 and 1564, in fact has been a poor journeyman printer only, in London with
Nicolaes van den Berghe (alias Nicholas Hyll of Hill), in Emden probably with
Ctematius, and in Antwerp with Plantin. He is identical with Urbaen Lyning, which
has been doubted by E. Gordon Duff (A century of English booktrade, 1905, p. 96)
and E.J. Worman (Alien members of the booktrade in the Tudor periode, 1906, p.
18).
Then a great many facts are stated by the author concerning the activities of the
Emden printers. Steven Mierdman, the most important of the Dutch
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reformed printers (died january 1559), has probably printed between 1554 and 1557
under the pseudonyms Niclaes van Oldenborch and Magnus vanden Merberghe
van Oesterhout. Nicolaes van den Berghe (not Ctematius, as F. Isaac in The Library,
1931/'32, p. 336-352, and A.F. Johnson, ibid. 1949/'50, p. 274, think) has printed in
1554 in Emden under the pseudonym Collinus Volckwinner, and between 1554 and
1556 under other fantastical pseudonyms. He died in 1557 after his association with
Ctematius.
Finally the author gives biographical information concerning Mierdman's friend
Johan Gailliart, important as reformed writer as well as publisher. Born at Bruges
about 1507 as the son of a rich merchant he fled about 1553 to Büderich near Wesel
where his son Willem, under the pseudonyms Mattheus Jacobsz. and Theophilus
Brugensis must have printed various books. Johan himself adapted various Dutch
Bible-editions, he was the first Dutch translator of Calvinus (1554) and the first Dutch
translator of Erasmus' Stultitiae Laus (1560). Finally he translated into Dutch many
works of Sebastian Franck (published between 1558 and 1565 in Emden) and
adapted the famous Baptist martyrology Het Offer des Heeren, which was published
in 1562 in Emden without mention of writer and printer. Of all these books Willem
Gailliart was the printer. The author wants to draw the attention of theologians and
bibliographers towards this Johan Gailliart, citizen (since 1555) and successfull
businessman in Emden, where he died in 1574. He probably was secretly a member
of Het Huis der Liefde (The Family of Love), of Hendrick Niclaes, who lived in Emden
from 1540 till 1560.
In the next article the author hopes to prove that the wellknown Emden printers
Nicolaes Biestkens van Diest and Lenaert der Kinderen have never existed, and
that under these invented names Bible-editions have been published which were
actually printed by Willem Gailliart.
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L. Brummel
*
Het ‘Handbuch der Bibliothekswissenschaft’: deel II
Waren in de vorige door mij besproken delen al grote veranderingen te constateren,
hier is dit in nog sterkere mate het geval. In de grootte ligt het niet zozeer: hoewel
ook hier de omvang van de tekst van 732 tot 1025 bladzijden toegenomen is, is
deze groei toch heel wat minder dan bij deel III, dat de geschiedenis der bibliotheken
behandelt. Opvallender is het feit, dat van de 15 auteurs van dit deel in zijn eerste
oplage er nog slechts 3 in leven waren, onder wie de hoogbejaarde redacteur van
het gehele werk Georg Leyh. Twaalf nieuwe auteurs moesten worden gezocht. Niet
alleen daardoor heeft de tekst grote wijzigingen ondergaan. Bepaalde hoofdstukken,
die ook een weinig zelfstandige waarde hadden (Die Dubletten, Auskunftserteilung,
Die Bibliotheken und die Öffentlichkeit) zijn vervallen. Hoofdstuk 9, waarin de
handschriftenafdeling, de kaartenafdeling en de muziekafdeling van de Preussische
Staatsbibliothek werden behandeld is nu (met weglating van de handschriften) met
Hoofdstuk 10, waarin de technische hogeschoolbibliotheken en de
instituutsbibliotheken een plaats vonden, versmolten tot één hoofdstuk
‘Spezialbibliotheken’, waarbij echter de muziekbibliotheek een afzonderlijk hoofdstuk
kreeg. Dat ten slotte in plaats van met ‘Das Haus und seine Einrichtung’ nu met
‘Der Bibliothekar und sein Beruf’ het deel wordt ingeleid, heeft zeker wel betekenis,
al zal de beschikbaarheid van de kopy ook wel iets te maken hebben met de plaatsing
van het hoofdstuk over de bibliotheekbouw aan het eind.
Het is de uitgever van het Handbuch, Georg Leyh, die het eerste hoofdstuk ‘Der
Bibliothekar und sein Beruf’ voor zijn rekening ge-

*

Handbuch der Bibliothekswissenschaft. Begründet von Fritz Milkau. Zweite vermehrte und
verbesserte Auflage. Hrsg. von Georg Leyh. Zweiter Band: Bibliotheksverwaltung. Wiesbaden,
O. Harrassowitz, 1961.
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nomen heeft. In de eerste druk was het evenzeer Leyh's voorganger Fritz Milkau,
die dit onderwerp behandelde onder de titel ‘Der Bibliothekar und seine Leute’. Dat
dit stuk thans geheel is weggevallen, is ongetwijfeld een verlies. De puntige,
persoonlijke stijl van Milkau en de magistrale behandeling van zijn onderwerp, die
reeds in 1906 zijn bijdrage ‘Die Bibliotheken’ tot een klassiek stuk hebben gemaakt,
zijn zulke kostelijke zaken, dat wij ze slechts node missen. De eerlijkheid gebiedt
echter te erkennen, dat alleen het eerste gedeelte van zijn bijdrage daardoor
uitmuntte: de rest was te veel een opsomming van verordeningen en eisen, de
opleiding van de bibliothecarissen betreffende. Bovendien gaf het artikel daardoor
lang niet, wat de titel beloofde, zodat na het uitstekende begin de lezing een gevoel
van teleurstelling overliet. Misschien mogen we dat niet aan Milkau alleen wijten,
maar ook aan de tijd, waarin hij schreef. Hij schreef in de schaduw van het Derde
Rijk, dat ook het bibliotheekwezen in zijn greep zou krijgen en wij kunnen duidelijk
in Milkau's tekst beluisteren, hoe hij daarover dacht: ‘Oder ist die Welt heute wirklich
so sicher vor der Wiederkehr alter oder dem Einbruch neuer und schlimmerer
Barbarei?’ (S. 632) en ‘Nach menschlicher Voraussicht gehen unsere Bibliotheken
schweren Jahren entgegen, und auch hier wird engster Zusammenschluss die
Lösung sein müssen’ (S. 647). Milkau, die in 1934 stierf, heeft de Götterdämmerung
met zijn verschrikking niet meer beleefd. De nieuwe bewerker had het in de vijftiger
jaren in dit opzicht gemakkelijker dan hij in de jaren dertig. Maar Leyh heeft het zich
met zijn hoofdstuk allerminst gemakkelijk gemaakt. Tegenover de ruim 80 bladzijden
van Milkau staan er 112 van Leyh en wij moeten erkennen, dat de problematiek van
het onderwerp in deze 112 bladzijden van veel meer kanten benaderd is, dan in
1933 het geval was. Men vindt achtereenvolgens behandeld: Vorstufen einer
Berufsordnung, der Berufsbibliothekar in Theorie und Praxis, die Probleme des
Berufs en die Bildung des Bibliothekars. Hier is werkelijk het onderwerp, ten dele
theoretisch, ten dele praktisch benaderd, in al zijn facetten ten volle belicht. Wie
enigszins van Leyh's denken en schrijven op de hoogte is, kan begrijpen, dat de
grijze meester zich hier ten volle heeft uitgeschreven en wij kunnen niet dankbaar
genoeg zijn, dat hem daartoe de tijd en kracht gegeven waren. Ik heb elders wel
eens te kennen gegeven, dat ik het niet altijd eens kon zijn met de denkbeelden,
door Leyh in zijn geschrift ‘Die Bildung des Bibliothekars’ neergelegd, omdat hierin
naar mijn mening niet voldoende rekening gehouden werd met de moderne eisen
aan de wetenschappelijke bibliothecaris gesteld. Natuurlijk gelden deze bezwaren
ook bij dit hoofdstuk enigszins, zij het in mindere mate. Men kan van een tachtigjarige,
die altijd zeer uitgesproken denkbeelden gehad heeft, nu eenmaal niet verwachten,
dat hij zich ook vertrouwd voelt met wat in de breinen van de jongere vakgenoten
leeft. Maar
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anderzijds: hoe past deze vakgenoten een zwijgen en luisteren bij de grote kennis
en deskundigheid, die in deze bladzijden zijn neergelegd. Leyh heeft zich in zijn
lange leven een enorme belezenheid eigen gemaakt, heeft blijkbaar gelezen met
de pen in de hand (wie doet dat nog) en kan zijn betoog illustreren en steunen met
de meest uiteenlopende citaten. Doch ook eigen ervaringen weet hij uitstekend te
pas te brengen en zo kan men hem nooit lezen zonder zelf te worden verrijkt. Hier
spreekt een man van groot gezag, die, hoezeer hij ook aan verschillende meningen
tracht recht te doen, de zijne niet verbergt. Wanneer Predeek pleit voor een
bibliotheekbeheer door een Kollegium, dat niet alleen stemgerechtigd is, maar ook
een beslissende stem heeft, dan reageert Leyh aldus: ‘Nicht vielstimmige Sitzungen,
sondern die überlegene sachkundige Führung ist für das Gedeihen eines Instituts
entscheidend. Das ist unsere Meinung’ (S. 57). Le style c'est l'homme.
Zoals Leyh een volkomen nieuw hoofdstuk schreef, zo deed het ook Fritz
Redenbacher over ‘Die Erwerbung’. In de eerste druk was het de Beierse
Bibliotheksdirektor Emil Gratzl geweest, die aan dit onderwerp 80 bladzijden had
gewijd. Thans heeft Redenbacher daarvoor 128 bladzijden nodig en in een noot
verklaart hij: ‘Das seither verflossene Vierteljahrhundert hat stärker als sonst vielleicht
der doppelte Zeitraum das Gefüge der Bibliotheken, die Formen des
wissenschaftlichen Lebens und des Verlagswesens verändert, so dass sich für diese
Auflage des Handbuchs eine vollständige neue Bearbeitung des Themas als
notwendig erwies’. Ik denk, dat iedere bibliothecaris, die van zijn vak houdt en met
de techniek ervan vertrouwd is, dit hoofdstuk met bijzonder veel genoegen lezen
zal. Tot in alle details proeft men in de schrijver de vakman, die niet alleen de
desbetreffende literatuur beheerst, doch die ook de theorie aan de dagelijkse praktijk
heeft getoetst.
Hoezeer inderdaad de toestand zich gewijzigd heeft in 25 jaar blijkt al dadelijk uit
de algemene literatuur, waarnaar Redenbacher bij het begin van zijn hoofdstuk
verwijst en die op een enkel werk na volkomen afwijkt van hetgeen Gratzl nog als
de bronnen beschouwde. Een van de onderwerpen, die een geheel andere
behandeling vroegen, was de plaats en de waardering van de ‘Universalbibliothek’,
die een volkomen wijziging heeft ondergaan door de ontwikkeling van de speciale
bibliotheek. Hoewel de Sondersammelgebiete ook voor de Tweede Wereldoorlog
niet onbekend waren, zijn zij toch na deze oorlog een zo belangrijk aspect van de
gehele literatuurvoorziening van de Duitse bibliotheken geworden, dat daaraan een
afzonderlijke behandeling ten deel viel. In aansluiting daarbij is ook de ontwikkeling
op dit gebied in het buitenland ter sprake gebracht, natuurlijk in de eerste plaats het
Farmington Plan in de Verenigde Staten, maar toch ook de
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pogingen in Groot-Brittannië (hetgeen hier over de verhouding van regional
catalogues en de National Union Catalogue gezegd wordt is niet meer juist), Frankrijk,
Zwitserland en enkele andere landen ondernomen. In 1933 besteedde Gratzl aan
het vraagstuk van de financiën, het aankoopbudget en de wijze waarop men de
hoogte daarvan in overeenstemming met de behoeften zou kunnen bepalen 5
bladzijden; Redenbacher wijdt aan de behandeling van dit onderdeel juist het dubbele
aantal pagina's. Dat is niet het gevolg van grotere uitvoerigheid bij de bespreking
van dezelfde zaken, maar ook van het feit, dat nieuwe elementen de aandacht
vragen als de overschatting van de betekenis van het leenverkeer, als de
verschuiving van de voor de buitenlandse publikaties nodige bedragen in verhouding
tot het voor de Duitse werken bestede bedrag. Gratzl had in 1930 getracht het
budget van de Bayerische Staatsbibliothek te berekenen op grond van verschillende
methoden: Redenbacher haalt deze berekening aan als een klassiek voorbeeld van
het verschil tussen de omstandigheden van toen en van nu, waarbij hij zich o.m.
baseert op de voor de Deutsche Forschungsgemeinschaft gemaakte berekeningen.
Niet altijd is het verschil in behandeling toe te schrijven aan de volkomen andere
omstandigheden. Soms ook is het terug te voeren op een duidelijk uiteenlopen van
de meningen, gelijk bij de behandeling van het z.g. Referatsystem het geval is. Het
Referatsystem, dat dus de wetenschappelijke staf inschakelt als adviserende instantie
bij de aanschaffing, is in ons land vrij algemeen geaccepteerd bij de
wetenschappelijke bibliotheek. In Duitsland heeft het een harde strijd te voeren
gehad en in Gratzl's tijd waren er nog maar weinig bibliotheken, waar het was
ingevoerd. Gratzl, die zelf van 1918-1938 de Erwerbungsabteilung van de Bayerische
Staatsbibliothek voor eigen verantwoordelijkheid heeft geleid, was weinig geestdriftig
voor het systeem en zag er meer een psychologisch dan een zakelijk nut in.
Redenbacher is minder afwijzend, erkent dat het systeem algemeen aanvaard is,
maar maakt toch nog het voorbehoud, dat het eerst goed doorgevoerd kan worden
bij een toereikende personeelsbezetting. Merkwaardig zijn ook wel de bezwaren,
die hij vreest (S. 234), welke in mijn ogen toch meer van theoretische dan van
praktische aard zijn. Alle gevoeligheden, waarvoor Redenbacher beducht is, dienen
opgevangen te worden door de definitieve beslissingsbevoegdheid van de directeur,
waarin men zich te schikken heeft. Wel is het zaak, dat de geldmiddelen niet te krap
zijn, zodat het niet nodig is, dat de beslissende instantie al te veel van de wensen
der Referenten moet afwijzen.
Hoezeer de tijden veranderd zijn, blijkt wel uit het feit, dat onder de Rubriek
‘Grundsätze und Methoden der Auswahl’ Redenbacher uitvoerig ingaat op de
buitenlandse literatuur, terwijl Gratzl nog van mening is, dat men eerst met een
zekere volledigheid de literatuur van
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eigen land moet verzamelen, voordat men zich over de grenzen begeeft. ‘Unsere
grossen wissenschaftlichen Bibliotheken können sich heute wenigstens auf den
Fachgebieten, für die sie die Grundlagen ernster Forschung bieten wollen, der
Auslandsliteratur nicht verschliessen, selbst um den Preis, dass sie auf anderen
Fachgebieten in der Erwerbung deutscher Literatur sich zu schmerzlichen
Einschränkungen verstehen müssen’ (S. 154). Een ander treffend voorbeeld is het
verschil in behandeling van de censuur. Gratzl verdedigt nog met een citaat van de
woorden van Milkau de strikte onpartijdigheid. Hij schreef nog voor de
Machtübernahme! Redenbacher heeft na de belevenissen niet alleen in Duitsland,
maar ook in de Verenigde Staten over dit onderwerp heel wat meer gegevens en
literatuur tot zijn beschikking en is - door de ervaring geleerd - iets gereserveerder
in zijn conclusies (S. 169).
Onderwerpen, die in Gratzl's tijd nog niet actueel waren: pocketbooks, losbladige
uitgaven, de ‘Wiederbeschaffung’ van verloren gegane literatuur vinden alle hun
behandeling bij Redenbacher. Terwijl Gratzl aan de kranten slechts enkele regels
wijdt, spreekt Redenbacher er met een zekere uitvoerigheid over.
Dat de laatste veel meer aandacht geeft aan het Pflichtexemplar, is toe te schrijven
aan de nieuwere literatuur, die daarover in Duitsland verschenen is. Bovendien is
door de publikatie van H. Kaspers over officiële geschriften vrij uitvoerig gesproken
over het feit, dat deze ook onder de verplichte aflevering vallen. Hetzelfde geldt van
de ruil van publikaties, waarover veel gepubliceerd is, niet in de laatste plaats door
de activiteit van UNESCO op dit gebied. Bovendien is hier de ruil van dubbelen
opgenomen, terwijl in de vorige druk van het Handbuch een afzonderlijk hoofdstuk
aan de Dubletten gewijd was.
Ook het derde hoofdstuk ‘Die Katalogisierung’ is door Heinrich Roloff nieuw
geschreven. Het was oorspronkelijk van de hand van R. Kaiser en wanneer men
alleen al let op de door Roloff geciteerde literatuur, die voor het overgrote deel uit
de jaren na 1933 stamt, dan is het begrijpelijk, dat een nieuwe opzet van dit hoofdstuk
nodig was. Een opvallend kenmerk van de door Roloff - werkzaam aan de Deutsche
Staatsbibliothek - geciteerde literatuur is, dat ook de Russische publikaties hier in
vrij groten getale genoemd worden. Er is ook aan de toestanden aan de andere
zijde van de muur misschien wat meer aandacht gewijd, dan anders het geval zou
zijn geweest, maar overigens wijkt toon en geest van dit hoofdstuk niet merkbaar
af van de verdere inhoud van dit deel.
Ook dit hoofdstuk is een 30 pagina's groter dan in de eerste bewerking. Begrijpelijk,
want terwijl Kaiser zich nog beklagen moest: ‘Es fehlen noch ganz die Vorarbeiten’
(S. 237), was dat voor Roloff anders. Hij kan getuigen: ‘Die Literatur über Fragen
des Kataloges ist sehr umfangreich’ (S. 243).
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In het algemeen heeft Roloff de indeling, die zijn voorganger aan het hoofdstuk
gegeven had, volgehouden. Men vindt meestal begrijpelijkerwijze een zekere groei
en dikwijls kan men constateren, hoe de denkbeelden gewijzigd zijn. Terwijl Kaiser
bij de bespreking van de voordelen van ‘Band-’ of ‘Zettelkatalog’ voor de
systematische catalogus nog voor de eerste opteert, constateert Roloff, dat de
laatste steeds meer terrein winnen zal. Merkwaardig is, blijkbaar als een survival,
dat Roloff veel meer aandacht wijdt aan de problemen van een Bandcatalogus dan
aan die van de Zettelkatalog: alle voorzorg met het oog op de groei moet men ook
hier nemen. Zo spreekt Kaiser bij de vervaardiging van de catalogi over
bibliotheekhandschrift, schrijfmachine, druk en ook nog ‘Adrema’, terwijl Roloff op
alle nieuwe mogelijkheden van fotografie, lichtdruk en offsetdruk uitvoerig ingaat.
Het spreekt vanzelf, dat wij dezelfde verschijnselen waarnemen bij de behandeling
van de regels voor de alfabetische catalogus: ten aanzien van de anoniemen en de
corporatieve auteur is er een hele evolutie in de denkwijze en Roloff zou nu al weer
heel anders geschreven hebben dan in 1958. Een zeer in het oog lopend verschil
- ook zeer begrijpelijk in het licht der ontwikkeling - is dat Roloff veel meer aandacht
aan de buitenlandse voorschriften wijdt dan Kaiser en natuurlijk in dit verband ook
aan het streven naar internationale éénwording.
Ook bij de beschouwingen over de Realkatalog zien wij het verschil in tijd duidelijk
aan het licht komen. Kaiser schreef in een tijd, dat de heftige gevechten over de
voor- en nadelen van systematische en trefwoordencatalogus nog vers in het
geheugen lagen, voor Roloff is dat geschiedenis geworden. Waar Roloff over de
geschiedenis spreekt, is bij de behandeling van Konrad Gesner te weinig aandacht
geschonken aan het feit, dat hij zijn Bibliotheca Universalis ook als
bibliotheekcatalogus bedoeld had. Terecht behandelt Roloff het trefwoordenregister
op de systematische catalogus in dit verband en niet, zoals Kaiser, bij de
trefwoordencatalogus. Het valt op, dat het artikel van Lysen over de ‘verbesserte
Index’ in het Zentralblatt door Kaiser nog wel, maar door Roloff niet meer in dit
verband wordt geciteerd.
Een treffend bewijs van de veranderde omstandigheden is ook de grotere
aandacht, die Roloff wijdt aan de verschillende nieuwere bibliografische systemen,
terwijl Kaiser zich nog tot Dewey, UDC en Cutter bepaalde. Het is bepaald een teken
des tijds, wanneer Roloff verklaart, dat ook al heeft de UDC de systematische catalogi
van de grote Duitse bibliotheken nauwelijks beïnvloed, een grondige bestudering
daarvan wegens de betekenis voor bibliografie en documentatie onontkoombaar is
(S. 303). Roloff acht het begrijpelijk, dat de UDC in Rusland niet geaccepteerd werd:
inmiddels is ook hier al weer een verandering opgetreden.
‘Der hervorragendste Realkatalog in Amerika ist der der Kongress-
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bibliothek zu Washington’ zo lezen wij in de eerste druk van het Handbuch (II, S.
287) en deze zin is in de nieuwe druk letterlijk overgenomen (S. 306). Verderop
heet het dan: ‘Ausser an der Kongressbibliothek wird nur noch an drei grösseren
Bibliotheken in den USA ein Realkatalog geführt, deren bekannteste die John Crerar
Library in Chicago ist’. Dit is een niet juiste voorstelling van zaken: de Library of
Congress classification is allereerst voor de shelflist en het is eerst door de uitgave
van de subject catalog, dat de Library of Congress gerekend kan worden een voor
het publiek van 1950 af beschikbare systematische catalogus te bezitten.
Zo zijn er wel eens meer kleine onnauwkeurigheden. Dat Cutter's Expansive
Classification deze naam dankt aan de voor verschillende grootte van bibliotheken
uitgewerkte schemata komt onvoldoende tot klaarheid (S. 304). Ik geloof, dat aan
Bliss niet genoeg waardering is gegeven: hoewel toegegeven moet worden, dat hij
meer theoreticus dan practicus is, meen ik, dat zijn papieren stijgende zijn.
Een van de merkwaardigste verschillen tussen de eerste en de tweede druk is
wel de afdeling Centrale catalogi. Bij Kaiser beslaat deze 9 bladzijden, waarvan dan
nog ruim 2 gewijd zijn aan de Titeldrucke van Berlijn en Leipzig, waaraan door Roloff
aandacht is gegeven in de afdeling: Katalogdruck, Titeldruck, Zentralkatalogisierung.
Bij Roloff beslaat ondanks deze verschuiving het gedeelte ‘Zentralkataloge’ ruim
24 pagina's. Wel een bewijs van de enorme ontwikkeling op dit gebied.
Zo ligt er tussen de behandeling van dit onderwerp in de eerste druk en in de
tweede druk een zeer grote afstand. De woorden, die Kaiser in 1933 schreef ‘Wenn
die Kataloge auch in erster Linie für die Beamten geschaffen sind, so ist es gut in
der heutigen Zeit liberaler Zugänglichkeit der Kataloge bei Anlage und Fortführung
derselben auch an das Publikum zu denken’ (240) - die woorden, die toen al niet
meer van de tijd waren, klinken thans welhaast onbegrijpelijk. Het is Roloff's
verdienste, dit door de voortreffelijke behandeling van zijn onderwerp, waaraan elk
conservatisme vreemd is, volkomen duidelijk te hebben gemaakt.
W.M. Luther's artikel over de ‘Bibliotheksbenutzung’ onderscheidt zich van dat
van Abb, doordat diens historische uitweidingen weggelaten zijn en hij zich uitsluitend
bepaalt tot de hedendaagse praktijk. Verder is meer dan bij Abb het buitenland
beschouwd. Het is duidelijk, dat Luther zich bij tal van bibliotheken op de hoogte
heeft gesteld en daardoor in het bezit is gekomen van een omvangrijke documentatie
(Vgl. o.a. de bibliotheekgidsen op pag. 372). De vooruitgang in openstelling sinds
1933 is overal goed merkbaar. In dit opzicht is een vergelijking tussen de beide
drukken op zichzelf al een stuk bibliotheekgeschiedenis. Zo is het opvallend, dat
ten aanzien van het telefonisch aanvragen van boeken Abb nog kon zeggen van
de Duitse wetenschap-
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pelijke bibliotheken: ‘Sie schützen sich dagegen durch Geheimhaltung ihrer
Telephonnummer’ (S. 378). Deze zin is door Luther geschrapt. Merkwaardig is het
dan toch wel weer, dat Luther de passage van Abb, waarin toegegeven wordt, dat
de Sofortausleihe voordelen voor de bezoeker heeft, maar dat de bibliotheek de
Vorausbestellung toch niet kan laten varen, ongewijzigd heeft gelaten (S. 382).
Daartegenover is hetgeen over de Freihand-Bibliothek gezegd wordt (S. 396)
kenmerkend voor de huidige ontwikkeling.
Dat er in dit verband alles vóór gezegd kan worden zich niet al te zeer tot één
land of één continent te bepalen zien wij o.a. in de behandeling van het
insectengevaar. Door Abb wordt dit als volkomen overwonnen beschouwd (S. 395),
door Luther wordt in een uitvoerige noot er op gewezen, dat men buiten Duitsland
daar nog veel belangstelling voor heeft (S. 408).
De resultaten van de door Luther gehouden enquête blijken soms uit de veel
uitvoeriger en grondiger behandeling bijv. bij de aan de handbiliotheek in de leeszaal
gewijde bladzijden (S. 416-423), waarvoor Abb slechts 3 bladzijden nodig had. Ook
bij hetgeen Luther over de speciale leeszalen zegt (S. 426-435) is dit verschijnsel
duidelijk merkbaar. Zeer veel uitgebreider dan voorheen is hetgeen wij thans over
het leenverkeer lezen. Dit hangt samen met de ontwikkeling der centrale catalogi,
vooral na Wereldoorlog II in de verschillende landen en ook met de snelle vooruitgang
van het internationaal leenverkeer. Aan deze paragrafen liggen nog uitvoeriger
artikelen van Luther ten grondslag, die hij in Libri en andere tijdschriften heeft
gepubliceerd. Door deze bredere oriëntering brengt het hoofdstuk Zentrale
Auskunftstellen veel meer dan in de vorige druk in het door wijlen Heinrich Uhlendahl
geschreven hoofdstuk over Auskunftserteilung het geval was. Merkwaardig is het
verder, dat, terwijl Uhlendahl toch aan het hoofd stond van de Deutsche Bücherei,
de algemene beschouwingen van Luther over de inlichtingendienst in de bibliotheken
niet alleen uitvoeriger zijn, maar ook dieper graven.
Hoeveel er in de 26 jaren tussen de eerste en tweede druk veranderd is, zelfs op
ogenschijnlijk minder belangrijke gebieden, blijkt uit het artikel van F.A.
Schmidt-Künsemüller ‘Der Einband’. Dit is vergeleken met de bijdrage van Otto
Glauning in de eerste druk een volkomen nieuw artikel geworden, dat het wel heel
duidelijk maakt, hoeveel belang aan dit onderdeel moet worden gehecht, maar ook
hoe de denkbeelden - en de materialen en methoden - zich hebben gewijzigd. Voor
het eerst wordt hier nu ook meer aandacht gegeven aan het vraagstuk van de
conservering en restauratie.
Dat het hoofdstuk ‘Die Spezialbibliotheken’, bewerkt door Norbert Fischer, geheel
nieuw is opgezet, behoeft nauwelijks te verwonderen bij de snelle ontwikkeling, die
op dit gebied heeft plaats gevonden. Het
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vervangt het hoofdstuk ‘Bibliotheken mit beschränktem Sammelgebiet’ uit de eerste
druk, terwijl van het hoofdstuk ‘Sonderabteilungen’ de kaartenverzamelingen hier
een plaats gekregen hebben. De behandeling van de speciale bibliotheek is veel
grondiger en moderner geworden en wijdt o.a. uitvoerig aandacht aan de
documentatie. Iets nieuws zijn ook de overzichten van grotere vakbibliotheken in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en in de andere landen van Europa en de
Verenigde Staten. De auteur geeft in een noot (p. 600) zich er wel rekenschap van,
dat dit een wat subjectief karakter hebben moet en dat ook de aangegeven getallen
van bezit niet zo betrouwbaar kunnen zijn. Inderdaad hebben deze overzichten hun
zwakke zijden. Enerzijds zijn de gegevens hier dikwijls een duplicering van wat de
historische overzichten van de verschillende landen mededelen (met altijd andere
cijfers!), anderzijds is hetgeen hier geboden wordt inderdaad vrij willekeurig. Een
enkele keer stuit men op onjuistheden als wanneer bij Nederland van de
Jezuietenbibliotheken het Canisianum, het Berchmanianum niet en daartegenover
het Sint-Ignatius-College te Valkenburg weer wel, maar ten onrechte genoemd
wordt. Overigens moet worden toegegeven, dat met name over Duitsland hier veel
wordt gebracht, dat wij elders niet vinden.
In nog veel sterker mate geldt dit laatste voor het hoofdstuk over ‘Die
Musikbibliotheken’, dat met zijn meer dan 50 bladzijden wel heel wat anders is dan
de 15 bladzijden, die in de eerste druk aan de Muziekafdeling van de Preussische
Staatsbibliothek waren gewijd. Men kan hier niet van een uitbreiding spreken,
aangezien hier iets volkomen nieuws wordt geboden, dat, van een overvloed van
literatuur voorzien, een bijzonder waardevolle bijdrage is. De muziekbibliotheken
hebben na de Tweede Wereldoorlog vooral in de nieuw opgerichte ‘Association
Internationale des Bibliothèques Musicales’ een grote bedrijvigheid ontwikkeld, die
de belangstelling voor dit onderdeel van het vak zeer ten goede gekomen is. Het
hier vermelde hoofdstuk is daarvan een overtuigend bewijs. Een kleine omissie: bij
de Zentralkataloge had die in de Openbare Bibliotheek in Den Haag vermeld kunnen
worden (p. 665).
Het hoofdstuk ‘Aufstellung und Signaturen’ van de hand van Georg Leyh is in
hoofdzaak hetzelfde gebleven; alleen een toevoeging o.a. over de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog heeft het opstel wel langer gemaakt. Van dezelfde auteur is
het hoofdstuk ‘Statistik’. Leyh heeft zich met dit vraagstuk zowel in nationaal als in
internationaal verband intensief bezig gehouden en het is begrijpelijk, dat, hetgeen
hij er hier over te zeggen heeft, een grote uitbreiding vertoont in vergelijking met
het bijna 30 jaar vroeger geschrevene. In feite geldt het hier een nieuw geschreven
bijdrage. Interessante mededelingen worden gedaan over de aanlopen op dit gebied
onder het Hitler-regime. De toe-
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standen in het buitenland vertonen ook een opmerkelijke ontwikkeling. Bijzonder
raak is hetgeen Leyh over de internationale bibliotheekstatistiek van UNESCO te
zeggen heeft. Ik heb het al bij herhaling onder het oog der autoriteiten gebracht, dat
de cijfers van deze statistiek elke waarde missen en zelfs misleidend zijn. Hier staat
ditzelfde oordeel, gesteund door cijfermateriaal, in het Handbuch afgedrukt en wij
moeten afwachten, of dit zijn uitwerking hebben zal (S. 751-753). Hetgeen Leyh
verder over de grenzen van de statistiek zegt, over de beperkte waarde van getallen,
stemt tot nadenken, ook voor de bibliotheekgeschiedenis.
De bijdrage over Bibliotheksrecht, die vroeger op naam stond van Heinrich Treplin,
is thans door deze en Hildebert Kirchner herschreven. Deze term is zeker niet
overdreven, wanneer wij zien hoe sterk opzet en vorm gewijzigd is. Dat dit nodig
was blijkt zowel uit de grote hoeveelheid nieuwere literatuur, die geraadpleegd is,
als uit de nieuwe wetgeving. Zijn de rechtsverhoudingen bij de verwerving wat
beknopter behandeld, het Pflichtexemplarrecht is daartegenover veel uitvoeriger
besproken, omdat in Duitsland de wetgeving op dit punt geheel gewijzigd is en er
bovendien een aantal nieuwe monografieën verschenen zijn. De toestand in het
buitenland is thans in een tabel samengevat. Ook het auteursrecht is op grond van
een merendeels recente literatuur, waarbij natuurlijk ook het reproduktierecht een
belangrijke plaats inneemt, geheel opnieuw behandeld. Afzonderlijke aandacht is,
mede door de oorlogservaringen, gewijd aan de bibliotheken en het volkenrecht.
Men heeft het artikel, dat destijds door de in de laatste dagen van Berlijn overleden
Generaldirektor der Preussischen Staatsbibliothek Hugo Andres Krüss over de
internationale betrekkingen geschreven was, nu als eerste deel van een hoofdstuk
‘Internationale Bibliotheksarbeit’ ongewijzigd herdrukt. Het tweede deel ‘Völkerbund
und Vereinte Nationen’ is van de hand van A.C. Breycha-Vauthier, die door zijn
positie in Genève en zijn jarenlange medewerking in de IFLA zeker de aangewezen
man voor het schrijven van dit overzicht was. Misschien is juist door zijn werk voor
de IFLA de auteur wel wat al te uitvoerig over deze organisatie geweest in vergelijking
met het weinige, dat over de UNESCO is gezegd. De betekenis en activiteit van
UNESCO op het gebied van de openbare bibliotheken, de ruil van geschriften, de
bibliografie, om alleen dit maar te noemen, komen op één bladzijde druks
onvoldoende tot hun recht.
Dit deel eindigt met een zeer uitvoerig hoofdstuk van 180 bladzijden over ‘Das
Haus und seine Einrichtung’. Het grootste gedeelte hiervan is een herdruk van het
gelijknamige artikel, door Georg Leyh destijds voor de eerste druk geschreven.
Deze auteur heeft echter ook nog het aan Duitsland gewijde gedeelte van een
uitvoerig, de jaren 1930-1960
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behandelend supplement geschreven, terwijl Gerhard Liebers de ontwikkeling in
het buitenland gedurende die periode voor zijn rekening genomen heeft. Men kan
voor deze uitbreiding dankbaar zijn zonder voorbij te zien, dat er met name in Leyh's
bijdrage toch wel al te veel beschouwing en te weinig cijfers en feiten gegeven
worden. In het stuk, dat buitenlandse toestanden behandelt, is dat minder het geval,
maar ook daar mist men de plattegronden, die bij een bespreking van de
verschillende gebouwen onontbeerlijk zijn.
Men kan bij dit alles het nieuwe boek van Rainald Stromeyer ‘Europäische
Bibliotheksbauten seit 1930’ en het zo juist verschenen werk van Anthony Thompson
bepaald niet missen.
Ik hoop met het bovenstaande duidelijk gemaakt te hebben welk een belangrijke
verrijking van onze bibliotheekliteratuur dit tweede deel van Milkau ons brengt. Dit
grote deel, dat merendeels uit nieuwe bijdragen bestaat, is een niet geringe prestatie
van de Duitse bibliothecarissen, waarmede wij en de uitgever en de medewerkers
geluk mogen wensen.
L. BRUMMEL
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L. Fuks
Het boek in de Joodse oudheid
Van het ontstaan tot de afsluiting van de Talmoed (c. 500 n.chr.)
Rabbi Elazar zei: Het boek en het zwaard zijn samen uit de hemel op
aarde neergedaald. Toen sprak God tot Israel: Leeft gij naar de leer van
het boek, dan zal het zwaard u niet deren. Maar verlaat gij het boek, dan
zult gij door het zwaard omkomen.
Sifri Deut. Ekew, 40.
De onderzoeker, die zich verdiept in de geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling van het boek in de oudheid, heeft een vrij uitgebreide literatuur over
1
dit onderwerp tot zijn beschikking . In deze boeken kan hij hoofdstukken vinden
gewijd aan het boek in Egypte, het Tweestromenland, Griekenland, Rome, ja zelfs
in China. Maar meestal zal hij tevergeefs zoeken naar gegevens over het boek bij
het ‘volk van het boek’. Geen der vermelde handboeken, met uitzondering van de
werken van David Diringer, acht het nodig, hieraan aandacht te wijden.
Om een voorbeeld te noemen van de aard dezer omissies willen wij hier citeren
2)
uit het boek van Widmann : ‘Von einem Buchhandel der Juden im Altertum ist nichts
bekannt’. De auteur beroept zich hierbij op een artikel van Ludwig Blau in de
Encyclopaedia Judaica, waar dit artikel juist een onderafdeling heeft met als titel:
‘Buchhandel’.
Wat zou de reden van deze omissies zijn?
Zelfs wanneer men ( צם הספרhet volk van het boek) niet gelijkstelt met צם הכתב
(volk, dat vertrouwt is met het schrijven van boeken in het algemeen) en dit epitheton
alleen geeft terwille van de schepping van het boek der boeken, de Bijbel, dan nog
zou dit feit de moeite van het vermelden waard geweest zijn. Dit boek vormt immers
een wezen-

1

2)

Om enkele standaardwerken te noemen: Svend Dahl, Histoire du livre de l'antiquité à nos
jours. Paris 1933; H. Lange, Das Buch im Wandel der Zeiten. Hamburg 1934; Rich.
Mummendey, Von Büchern und Bibliotheken, Bonn 1950; Karl Schottenloher, Bücher bewegten
die Welt. Eine Kulturgeschichte des Buches. Bd. I. Vom Altertum bis zur Renaissance, Stuttgart
1951; Handbuch der Bibliothekwissenschaft, begr. von Fritz Milkau, 2. Aufl. hrsg. von Georg
Leyh, Berlin 1952; Hans Widmann, Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur
Gegenwart, Wiesbaden 1952; David Diringer, The hand-produced book, London 1953; Idem,
The illuminated book. Its history and production, London 1958.
Widmann, o.c. p. 4.
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lijk bestanddeel van de Europese Christelijke beschaving en heeft zelfs een blijvende
1
invloed gehad op de uiterlijke ontwikkeling van het boek in Christelijk Europa .
De onbekendheid met de Hebreeuwse en Aramese bronnen kan hiervoor geen
verklaring zijn. Men wist immers zeker sinds de Renaissance, dat het Joodse volk
in de oudheid een rijke literatuur bezat en dat in die literatuur aanwijzingen te over
2
te vinden zijn over de ontwikkeling van het Hebreeuwse boek . Bovendien hebben
vele niet-Joodse geleerden in de Renaissance en later in de 17e eeuw een grote
belangstelling aan de dag gelegd voor de Hebreeuwse literatuur en de bronnen
opengesteld voor de geleerden, die niet met het Hebreeuws vertrouwd waren. Dit
zijn o.a. Johannes Reuchlin vader en zoon Buxtorff en Johannes Plantavitius,
bisschop van Lyon. Deze laatste heeft een bibliografie samengesteld van bijbelse
3
en rabbijnse literatuur . Na het baanbrekende werk van Joodse kant, de bibliografie
‘Sifte yeshenim’ van Sabbatai ben Josef Bas, die voor het eerst in Amsterdam in
1680 verscheen, reeds in 1681 in Latijnse vertaling het licht zag en direkt daarop
twee maal in het Duits vertaald werd, hebben ook Jos. Christoph Wolfius (1683-1739)
en Joh. Bern. de Rossi (1742-1831) zich zeer uitvoerig met deze materie bezig
gehouden. Daarna zijn sinds de tweede helft van de 19e eeuw de werken van
4
Leopold Löw, Moritz Steinschneider, Ludwig Blau en Samuel Krauss verschenen,
die geen onderzoeker op het gebied van de boekgeschiedenis hadden mogen
ontgaan.
Merkwaardig in dit verband is, dat de Duitse historici van het boek de belangrijke
rol, die de Joden op dit gebied gespeeld hebben, volkomen veronachtzamen, terwijl
Franse en Engelse historici als Lucien Febvre, Henri-Jean Martin en David Diringer
5
hieraan wel degelijk aandacht besteden . Waren de Duitse historici zich dan niet
bewust, dat door de veronachtzaming van de geschiedenis van het Joodse boek
tegelijkertijd de origine van het Christelijke werd genegeerd en zodoende een
belangrijke schakel in de ontwikkeling van het Europese boek is overgeslagen?
Daar de laatste monografiën over ons onderwerp al meer dan een halve eeuw
geleden het licht zagen, meen ik er goed aan te doen, het

1
2
3

4
5

Ludw. Blau, Über den Einfluss etc.
Er bestaat zelfs een Talmoedtractaat, vermoedelijk uit de 6e-7e eeuw n.Chr. stammend מסכת
( סופריםhet tractaat der schrijvers).
Florilegium biblicum, complectens omnes utriusque Testamenti sententias, hebraice et graece,
cum versione latina et commentariis illustratas, Lyon 1645. En: Florilegium rabbinicum,
complectens praecipuas veterorum rabbinorum sententias.... Lyon 1645; benevens Bibliotheca
Rabbinica, complectens omnes fere rabbinicos libros tam impressos quam manuscriptos....
s.l.e.a.
Zie literatuuropgave.
David Diringer o.c.; Lucien Febvre en Jean-Henri Martin, L'apparition du livre, p. 45, 189,
405-409.
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oude Joodse boek en zijn ontwikkeling op grond van de nieuwe onderzoekingen en
vondsten nog eens te behandelen, in de hoop, dat een bepaalde ‘wetenschappelijke’
traditie in de boekgeschiedenis hiermee doorbroken kan worden.

I
1

Volgens de legende bezaten de kinderen Israels reeds in Egypte boekrollen, met
wier inhoud zij zich iedere Sabbath vermaakten. Er stond o.a. in geschreven, dat
2
God hen zou verlossen. Sommige schriftgeleerden menen, dat deze rollen de
verhalen over Adam, Noach, de zondvloed, de Babylonische spraakverwarring, de
verhalen over de aartsvaders en de belofte van de verlossing inhielden. Men zou
hieruit kunnen opmaken, dat de traditie van boeken bezitten en lezen bij de Joden
later zó sterk was, dat zij deze terug projecteerden op de kinderen Israels, nog
voordat zij zich tot een volk geconstitueerd hadden.
De theorie, dat de kinderen Israels, toen zij na de uittocht uit Egypte van het land
3
Kanaan bezit namen, daar verwante stammen aantroffen, die dezelfde taal spraken ,
wint de laatste tijd steeds meer veld. In ieder geval hebben de Israelieten in Kanaan
niet alleen literaire tradities gevonden en overgenomen, maar ook, zoals men wel
mag aannemen, de vormen om hun eigen letterkunde in te gieten. Men vindt deze
4
opvatting bij verschillende geleerden o.a. ook bij Albright , die wijst op de
verwantschap van de Kanaänietische literatuur, zoals deze op kleitabletten is
opgegraven door Schaeffer in Ugarit, waarbij drie mythologische epische gedichten
aan het licht kwamen, met delen die verwantschap vertonen met het Oude
Testament. De epen en ook andere fragmenten uit dezelfde vondst tonen een grote
overeenkomst in taal en stijl met verschillende stukken van de Bijbel, b.v. het lied
van Miriam, het lied van Deborah, de zegen van Mozes etc.
Uiteraard hebben de Israelieten bij deze kultuurbeïnvloeding ook de uiterlijke
technische kant van de literatuurbeoefening overgenomen, zoals schrift en
schrijfmateriaal. Ook schijnen de Israelieten de Kanaänietische traditie van scholen
voor schrijversambtenaren overgenomen te hebben. Hiervan getuigen de vondst
van een Akkadisch kleitablet in Sichem uit de 14e eeuw, dus vóór de intocht der
Israelieten, en van de beroemde stenen Gezer kalender uit de 10e eeuw, de tijd
5
dus van koning David, waarin verschillende geleerden, waaronder S. Yeivin , een
oefening van een leerling van zo'n ambtenarenschool

1
2
3
4
5

Wilna 1878. Midrasch Rabba, Schemoth 5,18; Ed.
Bab. Tract. Gitin 60.
Ts. Har-Zahaw, Dikduk ha-lashon ha-iwrith.... I. Petichah historith.... Tel Aviv 1951, p. 78 sq.
W.F. Albright, The role of the Canaanites etc. p. 339.
S. Yeivin, Studies in the history of Israel and his (Its) country, Jeruzalem 1960, p. 302 sq.
(Hebr. tekst), Het betreffende hoofdstuk werd eveneens gepubliceerd in de Proceedings of
the 7th Congress for the History of Religion, Amsterdam 1951 en in Vetus Testamentum III,
1953.
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zien. In Jeruzalem, het regeringscentrum, zullen uiteraard ook zulke scholen geweest
zijn, die in de tijd van de koningen de officiele kronieken bijhielden, de
wetscodificaties maakten en de geschiedenissen van de koningen schreven, die
nog in de Bijbel genoemd worden (I Kon. 14,29 en 21) maar die verloren gegaan
zijn.
Wat het schrift betreft, ten tijde van de Israelietische invallen in Kanaan, die van
omstreeks 1250-1200 v.Chr. gesteld worden, vond men niet alleen het spijkerschrift,
waarmee ook de eerdere kleitabletten van Ugarith beschreven waren, maar ook het
1
consonantische alfabet, waarvan het Phoenicische later is afgeleid .
2
Volgens de Joodse overlevering werd dit consonantische alfabet geschapen op
de zesde dag van de schepping tegen de avondschemering. Het was Mozes, die
als eerste mens tijdens zijn verblijf van veertig dagen in de hemel, vóór hij de Torah
ontving, van de engel Zagaziel de schrijfkunst leerde. Tijdens de schrijfles had
Mozes zijn pen, die in zwart vuur gedoopt werd bij wijze van inkt, herhaaldelijk aan
zijn haar afgeveegd, waardoor zijn voorhoofd is gaan stralen als het hemelse vuur.
Volgens de overlevering ook gebruikten de Joden in de oudste tijden steen voor
hun belangrijkste geschriften, vergelijk de stenen tafelen. Ook schijnt de gehele
Torah oorspronkelijk op steen te zijn ingegrift. De oude woorden voor schrijven zijn
in het Hebreeuws ( חרטharat) en ( חץץhakak), hetgeen insnijden of inkrassen
betekent. Stenen werden ook wel met kalk ( שידsid) overtrokken en dan beschreven,
zoals in Deut. 27,2,3 geschreven staat: ‘.... zult gij grote stenen oprichten, die met
kalk bestrijken en daarop na uw overtocht al de woorden dezer wet schrijven....’
Hiervoor is dan het werkwoord ( כתבkatav) gebruikt, dat m.i. ook betekent het
aanbrengen van tekens door kleur op een contrasterende achtergrond. Volgens R.
3
Gradwohl werden op de met kalk overtrokken stenen ook wel teksten ingegrift.
Met de verdere kulturele ontwikkeling en de hiermee groeiende behoefte aan
gemakkelijker te hanteren schrijfmateriaal werd meer en meer gebruik gemaakt van
afgekrabde dierenhuiden, zowel van rund- en kleinvee als van vogels, vissen en
slangen. Hieruit zou etymologisch het woord ( ספרsefer) van ( שפרshafar) =
schoonmaken, gladmaken, kunnen worden afgeleid. De dierenhuiden waren bij een
volk van boeren en herders natuurlijk overvloedig voorhanden. Het woord ( ספרsefer)
heeft al spoedig de betekenis gekregen van een beschreven voorwerp in het
algemeen en kan zowel voor een korte boodschap op

1
2
3

Albright o.c. p. 339, 340.
Midrash Tanchuma, Ki tissa 120. Aboth V, 9; Sefer Petirath Moshèh.
Roland Gradwohl, Die Farben etc. p. 86.
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een potscherf als voor een gehele boekrol gebruikt worden. Eenzelfde
betekenisontwikkeling vinden wij ook in het Grieks, waar βυβλος oorspronkelijk
papyrusplant betekende. In dezelfde zin kan men ook het Latijnse woord membrana
beschouwen. En zo is tenslotte weer de betekenis van διφϑερα = leer, in het Jonisch
1
overgegaan op boek .
2
Otto Proksch wil met zekerheid vaststellen, dat de Joden in de Bijbelse tijd nog
veelvuldig kleitabletten hebben gebruikt en deze aan beide zijden hebben
beschreven, zoals dit ook met het Gilgamesj-epos het geval was. Hij beroept zich
op de beeldspraak der profeten, o.a. Jesaja en Jeremia en op de Babylonische
Amarnabrieven, die uit omstreeks 1400 v.Chr. stammen. Deze zekerheid heeft
Proksch echter niet geheel op ons kunnen overdragen, daar de Amarnabrieven
geschreven zijn vóór de intocht van de Israelieten in Kanaän en in die tijd kan
uiteraard nog geen sprake zijn van een eigen Joods schriftwezen. Ook hoeft de
beeldspraak der profeten niet de dagelijkse werkelijkheid te weerspiegelen. Wel
zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillende materialen als steen, hout,
kleitabletten, metalen platen, gedroogde bladeren van allerlei bomen en planten,
papyrus, scherven en de reeds genoemde dierenhuiden nog lange tijd door elkaar
gebruikt zijn. In de na-Bijbelse tijd hebben de dierenhuiden in verschillende bewerking
als schrijfmateriaal voor de godsdienstige geschriften de overhand gekregen en de
huiden van ritueel geoorloofde dieren zijn tot op onze dagen het traditionele materiaal
voor alle geschriften voor Joods sacraal gebruik gebleven, zoals de Pentateuch
3
4
voor het voorlezen in de synagoge, de tefilin , mezoezoth en de Estherrol.
Volgens Krauss was de ( פנץסGr. πιναξ) een houten tablet met was besmeerd
5
één der meest gebruikte schrijfmaterialen in de na-Bijbelse tijd . Deze was volgens
de Talmoedische bronnen altijd met was bedekt en niet met zand, zoals dit in de
oudheid ook veel voorkwam. De pinax bestond gewoonlijk uit twee delen, die
samengeklapt waren en voor het schrijven geopend werden. Maar zelfs schijnen
er pinaces geweest te zijn met twaalf en vier en twintig samengeklapte delen. In
deze vorm moeten zij zeker als voorloper van de Romeinse codexvorm gezien
6
worden, temeer daar een Mishnah uit het midden van de 2e eeuw n.Chr. duidelijk
melding maakt van pinaces. Een enkel wastablet heet altijd ( לוחluah) = tabula.
Zoals bekend, was het niet geoorloofd om de mondelinge uitleg van

1
2
3
4
5
6

D. Diringer, Hand-produced book, o.c. p. 190.
Otto Proksch, Der hebräische Schreiber etc. p. 9 sq.
Leren gebedsriemen, waaraan twee leren kokers bevestigd zijn, die enige hoofdstukken uit
de Pentateuch bevatten, n.l. Exodus 13 en Deut. 6 en 11.
Klein rolletje, waarop fragmenten uit Deut. 6 en 11 geschreven staan, dat in een koker aan
de rechterdeurpost wordt bevestigd.
Sam. Krauss, Talmudische Archäologie, Bd III, p. 144.
Mishnah kelim 24,7.
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de Torah door de schriftgeleerden, zoals zij deze aan het volk gaven, op schrift te
zetten.
Dit verbod werd echter omzeild door de uitspraken van de wijzen en hun
voorschriften op pinaces of op losse tafels, die later tot een pinax samengevoegd
werden, te schrijven. Immers het verbod gold toch alleen voor het openbaar maken
van de tekst. Deze gewoonte is bekend uit de 3e eeuw n.Chr., maar zij is beslist
1
veel ouder . Door het gebruik van dit soort materiaal wilde men onderstrepen, dat
de notities voor eigen gebruik waren en niet voor de openbaarheid, zodat het gebod
niet overtreden werd.
Trouwens, zo hebben ook de Joodse discipelen van Jezus gedaan, toen zij de
woorden van hun meester niet in boekvorm opgeschreven hebben, maar op pinaces
of kleine rollen voor particulier gebruik, zoals de schriftgeleerden van hun tijd dat
ook deden. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de oorspronkelijke logia van
2
Jezus meteen op schrift gezet werden .
Ook werd voor niet-godsdienstige doeleinden veel papyrus gebruikt, zoals dit ook
in alle omringende landen het geval was. Dit blijkt o.a. uit de ruil van cederhout voor
3
papyrusrollen in Phoenicië in 1060 v.Chr. . Daarbij had Palestina zijn eigen
papyrusplanten, die in de streek van het Huleh-meer groeiden, zodat zij niet
4
geïmporteerd hoefden te worden . Uit de 5e eeuw v.Chr. bezit de Cambridge
University Library een in het Aramees geschreven papyrus uit de Joodse militaire
kolonie Elephantine in Opper-Egypte. Voor de tweede wereldoorlog bezat ook het
Oudheidkundig Museum te Berlijn papyri uit Elephantine, waaronder een petitie van
de Joodse gemeente te Elephantine aan Bargaos, stadhouder van Judaea uit 408
v.Chr.
Voor religieuze geschriften in de na-Bijbelse tijd komen dan eigenlijk nog maar
drie soorten huid in aanmerking: ( גוילgevil), huid, waarvan alleen het haar was
afgekrabd en ( קלףkelaf) en ( דוכסוסטוסGr. διξυστος) twee soorten gespleten
perkament. De ( דיפתראGr. διφϑερα) een slechts ten dele geprepareerd vel, mocht
niet voor sacrale doeleinden gebruikt worden.
Terwijl de stenen, kleitabletten, potscherven en pinaces met een ( חרטheret), חרט
 אנושof (heret enosh) ( צט ברולet barzel), een ijzeren griffel, beschreven werden,
gebruikte men voor de huiden en het papyrus de ( קנהkaneh) schrijfriet, dat later
naar het Griekse ϰαλαμος =  קולמוסheet.
Reeds in het Oude Testament was het gebruik van inkt ( דיוdeyo) bekend en komt
voor bij Jer. 36,18: ‘.... terwijl ik ze met inkt in het
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Saul Lieberman, Greek and Hellenism in Jewish Palestine. Jerusalem 1962, p. 302. (Hebr.
tekst).
Lieberman, o.c. ibidem.
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boek schreef....’ Dit was een zwarte verfstof, die voornamelijk uit roet bestond en
die in Egypte ook voor het beschrijven van papyri werd gebruikt. Het was een bijna
1
vast pigment, dat met water of olijfolie voor het gebruik moest worden aangelengd .
Ook het gebruik van allerlei verfstoffen als inkt mag als bekend verondersteld worden,
zoals houtskool en sepia, de vloeistof van de inktvis. Plinius spreekt over inkt
bestaande uit een mengsel van roet en gom en Marcianus Capella spreekt voor het
eerst over galappelinkt. Ook bestond er een metaalinkt, bestaande uit een mengsel
van kopervitriool en galappels. Bekende schrijfstoffen waren verder nog ( סיקראsikra)
rode verf. In deze zin kunnen wij Jes. 3,16: ‘Omdat de dochters van Zion verwaten
geworden zijn en rondlopen met gerekten hals en lonkende ogen’ ומשקרות צינים
(umesakrot enayim), beter vertalen door ‘met oker geverfde ogen’. Rasji 2 geeft
naast de vertaling ‘lonken’ eveneens de mening van andere geleerden, die menen,
dat hier ‘geverfde ogen’ vertaald moet worden.
Verder nog ( פוךpukh), die ook als schmink gebruikt werd, ( קומוסkumus) gummi
2
en  קלקנתוס,( קנקנתוסGr. χαλϰανϑος) kopervitrioolwater .
Voor de bereiding van inkt voor sacrale geschriften vinden wij later in de Talmoed
zeer nauwkeurige voorschriften. De inkt moet zwart zijn en bestaan uit een vaste
3
massa van roet, liefst van olijfolie, gom en honing . De droge substantie moet voor
het gebruik met galappelsap worden aangemaakt. Metaalinkt, die het schrijfmateriaal
aantast, mag niet gebruikt worden, evenmin als verf. Het is zelfs verboden, het
geschrevene ter versiering met goudstof te bestrooien. De oorzaak van deze
verboden ligt in de gewoonte, die in de Hellenistische tijd steeds meer in zwang
kwam, om rijk versierde Bijbels te laten maken, waarmee de welgestelden pronkten.
Zo vertelt de brief van Aristeas (omstr. 200 v.Chr.), hoe de Torah-rol, die de
hogepriester naar koning Ptolemaeus Philadelphos stuurde en die als tekst voor de
Septuaginta gebruikt werd, met gouden letters geschreven was. Ook schijnt het wel
voorgekomen te zijn, dat de naam van God met gouden letters geschreven werd.
Later in de centra van de diaspora werden de bijbels nog kostbaarder, men schreef
met goud op purper geverfde perkament en gebruikte edelstenen voor de omslagen.
Dit werd echter al spoedig verboden en de Torah-rol mocht slechts op wit perkament
4
of vel met zwarte inkt geschreven worden.
Als verdere schrijfbenodigdheden waren bekend ( קסתkeset) de schrijfkoker die
reeds in de bijbel genoemd wordt: ‘... en één man onder hen was in linnen gekleed
en droeg een schrijfkoker aan zijn
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Blau, Studien etc. p. 12. Ook Gradwohl, o.c. p. 83.
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zijde....’ (Ez. 9,2). Overigens vertaalt de Targum Jonathan deze plaats: ‘met zijn
schrijftablet ( ’פנקס ספראpinkas safra). Uit de talmoedische tijd kennen wij ook voor
inktpot ( קלמריןGr. ϰαλαμαριον). Verder was er de ( סרגלsargel), waarschijnlijk
afgeleid van het Latijnse strigilis, een rieten stok om huiden glad te maken, die bij
1
het schrijven tevens als lineaal diende . Volledigheidshalve moge nog genoemd
worden de ( מחטmahat) naald, waarmee letters op stof geborduurd werden, תצר
( הסופדta'ar hasofer) het schrijversmes (Jer. 36,23), ( אולרolar) het slijpmes voor
2
het riet, ( פרגלpargel) (Gr. περιγρα) de passer of schrijfcirkel en ( אבק סופריםavak
sofrim) het schrijverspoeder, dat de Torahschrijver op de inkt strooide om deze
3
sneller te doen drogen .
De vorm van de boeken in de oudheid en ook bij de Joden was een rol. Aan het
begin van een boek was een stok. Er werd aan het begin en soms ook aan het einde
van de rol een stuk perkament onbeschreven gelaten, groot genoeg om de gehele
rol te kunnen omhullen, ter bescherming van de geschreven tekst. Deze gewoonte
bleef gehandhaafd, toen de Joden de codexvorm voor hun niet-liturgische geschriften
overnamen. Ook daar bleven het eerste en laatste blad onbeschreven. Alleen de
Torah-rol had twee stokken, één aan de binnenkant en één aan de buitenkant.
Oorspronkelijk waren de verschillende boeken van het Oude Testament op aparte
rollen geschreven.
Het is niet nauwkeurig vast te stellen, wanneer de codexvorm, die in de oude
wereld in de derde eeuw n.Chr. haar intrede deed, door de Joden werd overgenomen.
4
Dit zal voor ieder land vermoedelijk anders geweest zijn, al meent Haberman , dat
de codexvorm in de 7e eeuw bij de Joden werd ingevoerd. De sacrale boeken voor
liturgisch gebruik, dus de Torah- en Esther-rol worden tot op onze dagen in rolvorm
volgens alle voorschriften met de hand geschreven.
Voor met het eigenlijke schrijven van een sacraal boek begonnen kan worden,
moet het vel perkament of huid met een riet in kolommen verdeeld en gelinieerd
worden. In de middeleeuwen werd het gewoonte om de lijnen met inkt te trekken,
5
in de oudheid werd dit meestal gedaan door lijnen in het vel te griffen . De Torahrol
wordt in kolommen geschreven (( דלתdelet) = deur). Hoogte en breedte van de
kolom zijn niet vast voorgeschreven, meestal echter bevat een regel 40 à 50 letters
en een kolom veertig regels. Op één vel mogen niet meer dan acht kolommen
geschreven worden. Ook de tussenruimten tussen de kolommen zijn door de
Talmoed voorgeschreven, evenals de andere ruimten. Blau formuleert het aldus:
‘Es muss leer gelassen
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Talm. Jer. Megilah 71,4.
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werden zwischen zwei Zeilen der Raum von einer Zeile zwischen je zwei Worten
der Raum eines Buchstabes, zwischen zwei Buchstaben eine Haarbreite, zwischen
zwei Kolummen eine Daumenfingerbreite. In einem Buche müssen oben zwei und
1
unten drei Fingerbreiten leer gelassen werden’ .

II
Volgens de overlevering heeft Mozes de Torah in oud-Hebreeuws schrift aan het
2
volk Israel gegeven . Later, in de tijd van Ezra na de terugkeer uit de Babylonische
ballingschap (458 v.Chr.) ging men over tot het z.g. Assyrische schrift, waaruit zich
3
het Hebreeuwse kwadraatschrift ontwikkeld heeft . Dit schrift heeft Ezra ongetwijfeld
uit het oosten meegebracht en zijn ronde vormen schijnt het te danken te hebben
aan de Perzische gewoonte om op leer te schrijven. Zo bleven in Palestina ook in
de tijd na Ezra twee soorten schrift in gebruik, het oude Kanaänietische ( רצץra'as)
4
of vermoedelijk juister ( דצץda'as) of ( כתב לּבונאהketav libona'ah) en het nieuwe
Assyrische schrift. Pas later, toen de tegenstelling tussen Joden en Samaritanen
onoverbrugbaar geworden was, werd het Assyrische schrift het sacrale schrift bij
uitstek der Joden, terwijl de Samaritanen hun Bijbel juist in het oude רצץ-schrift
bleven schrijven.
In de sacrale geschriften mogen de letters niet verbonden worden. Zeven letters
 שצטנו גץmoeten met streepjes, de z.g. kroontjes, ( תגיןtagin) versierd worden. De
Bijbeltekst moet integraal overgenomen worden, kompleet met de punten, die boven
bepaalde letters en woorden staan (deze komen in het Oude Testament tien maal
voor), evenals met de omgekeerde noen uit Deut. 10,35-36. Bij vergissing moet de
fout uitgewist en verbeterd worden. Wanneer een letter of een woord vergeten zijn,
worden deze tussen de regels toegevoegd. Het afbreken van een woord is in het
Hebreeuws niet gebruikelijk. Aan het einde van een regel kunnen vooral de letters
 א ה ל ת מuitgerekt worden. Van de permissie om in de marge twee letters, die samen
geen woord vormen, toe te voegen, werd reeds in oude tijd geen gebruik gemaakt.
De naam van God mag onder geen beding uitgewist of verbeterd worden. Desnoods
moet bij vergissing het gehele blad overgeschreven
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Ibidem, p. 21.
Bab. Talm. Tract. Sanhedrin 21b.
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worden. De verschillende afdelingen van de Torah, de ( פרשותparashot) worden
van elkaar gescheiden door een opening van negen letters breed, wanneer het een
kleine afdeling betreft. Een grote afdeling wordt op een nieuwe regel begonnen. Er
mogen niet meer dan vier fouten per kolom gemaakt worden, anders mag de rol
1
niet gebruikt worden . Ook mag een geschreven vel, waarop Gods naam staat, niet
met de geschreven kant op een tafel gelegd worden, om de heilige tekst niet te
beledigen. Om de geschreven Torah-rol verder te beschermen, werd zij in een doek
gewikkeld, meestal van zijde gemaakt, ( מטפחתmitpahat) = mantel, of in een foudraal.
2
Daarna werd zij in een kast opgeborgen .
In de na-Bijbelse tijd en in het bijzonder na de verwoesting van de tweede tempel
(70 n.Chr.) begint de steeds strakker wordende godsdienstige reglementering van
het gehele Joodse leven. Vanzelfsprekend werd ook grote aandacht gewijd aan het
schrijven van de sacrale geschriften. Zowel in de Babylonische als in de Jeruzalemse
3
Talmoed vinden wij voorschriften over het schrijven van sacrale geschriften . Het
zou in dit bestek ondoenlijk zijn alle ge- en verboden met betrekking tot het schrijven
en vervaardigen van sacrale teksten, met alle problemen zoals overdracht, door
koop of erfenis, uitlening e.d. op te sommen. Wel zullen hier enkele belangrijke
regels en uitspraken opgenomen worden uit de Babylonische en Jeruzalemse
Talmoed:
‘Het schrijven van een sacrale tekst is alleen toegestaan op de huid van een rein
dier. Wat is de reden hiervan? Opdat de wet des Heren in uw mond zij’. (Exodus
4
13,9) . Dus alleen wat de mond mag eten, is geschikt om de Torah op te schrijven’.
Overigens was het wel geoorloofd, en hiervan werd veel gebruik gemaakt, om ook
het vel van in het wild levende reine dieren te gebruiken, zoals het hert en de gazelle.
‘Het is de wet van Mozes, die hij [mondeling] op de Sinai heeft gekregen, dat men
met inkt zal schrijven op huiden en dat [het vel] met een riet gelinieerd zal worden.
[Het boek] moet dichtgebonden worden met draden gemaakt van het haar van een
rein dier. Het mag gerepareerd worden met stukjes perkament. De losse vellen
moeten met lijm aan elkaar geplakt of met gedroogde pezen aan elkaar genaaid
5
worden. Wanneer hij [de schrijver] naait, moet hij de voorgeschreven naad volgen’ .
‘[De schrijver] moet tussen twee geschreven regels een afstand van
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een regel openlaten en ook tussen de woorden een letter afstand bewaren’.
‘Het verschil tussen de boeken [van de heilige Schrift] en de tefilin en mezoezoth
bestaat slechts daarin, dat de boeken [van de heilige Schrift] in iedere taal en de
1
tefilin en mezoezoth alleen in het Assyrisch geschreven mogen worden. Rabbi
Simon ben Gamliel zegt, dat ook de boeken [van de heilige Schrift] in het Grieks
2
geschreven mogen worden .
3
Gemara : Beiden komen echter daarin overeen, dat zij met pezen aan elkaar
4
genaaid worden en dat zij beide handen onrein maken . De boeken [van de heilige
Schrift] worden in iedere taal geschreven. Men wijst hier op een tegenstrijdigheid,
n.l. de handen worden niet verontreinigd, wanneer de heilige Schrift in
Joods-Aramees vertaald is, of wanneer de Aramese teksten uit de heilige Schrift in
5
het Hebreeuws vertaald zijn . [De verontreiniging] komt alleen, wanneer [de heilige
Schrift] geschreven is met kwadraatletters met inkt op huid. Hierop antwoordde
Rabba, dat er volgens hem geen tegenstrijdigheid tussen deze twee stellingen is,
in het eerste geval gaat het om boeken geschreven met het sacrale schrift, in het
tweede geval om boeken in het dagelijkse schrift’.
‘Rabbi Jehuda zei: Zelfs wanneer onze leraren toestaan de heilige Schrift in het
Grieks te schrijven, dan geldt dit toch alleen voor de Pentateuch, vanwege de
gebeurtenis met koning Ptolemaeus. Er wordt n.l. geleerd: Eens riep koning
6
Ptolemaeus twee en zeventig wijzen bijeen en zette hen in twee en zeventig
afzonderlijke huizen zonder hen mee te delen, waarom hij hen geroepen had. Toen
bezocht hij iedere wijze apart en beval hem, de wetten van onze leraar Mozes te
vertalen [in het Grieks]. Toen gaf de Heilige, geprezen zij Hij, allen dezelfde
gedachten in hun hart, zodat hun beschrijvingen allen met elkaar in overeenstemming
7
waren’ . ‘Rabbi Chisda zag eens bij toeval hoe Rabbi Chananel uit zijn hoofd bezig
was [de heilige Schrift] te schrijven. Toen sprak hij tot hem: Weliswaar zijt gij in staat
de gehele Torah uit Uw hoofd op te schrijven, maar de wijzen zeggen, dat men geen
letter van de heilige Schrift uit zijn hoofd mag opschrijven. Alleen in geval van nood
heeft Rabbi Abaje aan Bar Habo verlof gegeven om tefilin en mezuzoth uit het hoofd
8
te schrijven’ .
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‘Mar Zutra zei: Men mag uit de versleten doekjes, waarin de heilige Schrift gerold
was een lijkwaad maken voor een dode, wiens begrafenis een plicht van de
gemeenschap is, want dat is [een goede manier] om ze te bewaren. Raba zei: Men
moet een versleten wetsrol in de buurt van een schriftgeleerde opbergen, zelfs
1
wanneer gij alleen wetsvoorschriften bestudeert .

III
Deze uitspraken zijn gemaakt voor de ( סופריםsofrim), de schrijvers of
schriftgeleerden uit de Talmoedische tijd. Deze moeten toen al een vrij grote groep
gevormd hebben, want zowel in als buiten Palestina heeft beslist iedere
gemeenschap zijn eigen schrijver gehad. De term ( סופרsofer), die uiteraard verwant
is aan ( ספרsefer) en dus oorspronkelijk betekende ‘hij die de huid schoon en gereed
maakt voor het schrijven’, werd later vooral gebruikt voor degene, die de kunst van
2
het schrijven machtig was. Volgens de Baraita komt het woord ( סופרsofer) van
( ספרsafar) = tellen, want de schrijver telde de letters van het boek, dat hij geschreven
3
had, omdat hierop zijn loon gebaseerd was. Deze gewoonte schijnt volgens Blau
ook in het oude Rome in zwang te zijn geweest.
Oudtijds waren de schrijvers meest ambtenaren, vandaar dat de term  סופרook
ambtenaar of secretaris kan betekenen. Denken wij b.v. aan Seraja, de secretaris
van koning David (II Sam. 8,17) en diens zonen, die dezelfde functie bij koning
Salomo vervulden. Deze betekenis gaat pas met de ondergang van de Joodse staat
verloren. Zelfs in de Bijbelse tijd schijnt de kunst van het schrijven vrij algemeen
onder het volk Israel verbreid te zijn geweest, zoals men b.v. zien kan in het verhaal
van Gideon (Richt. 8,14), die een willekeurige jongeman uit de stad Sukkoth een
lijst van de aanzienlijksten uit deze stad kan laten opschrijven. Hiermee stonden de
Joden dus niet ten achter bij hun buren, want ‘gleich den Egyptern zeigen die
4
Babylonier eine ausserordentliche Schreiblust’ . Trouwens, zegt ook niet de Prediker
(12,12): ‘En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het
maken van veel boeken....’.
Later, in de na-Bijbelse tijd hebben zich verschillende groepen sofrim ontwikkeld,
5
die samen de intelligentsia van het volk vormden. Met de titel sofer worden ook de
grote geleerden en staatslieden van Ezra ha-sofer tot Simon de Maccabeeër, de
laatste sofer (142-135 v.
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Chr.) aangeduid. De eerste groep werd gevormd door sofrim, die zich in het bijzonder
toelegden op het gebied van de Torah, de profeten, psalmen en andere vormen
van religieuze lyriek. Uit deze kring kwam waarschijnlijk ook Ben Sirach voort. Deze
sofrim zijn de grondleggers van de mondelinge leer en tevens de scheppers van
de wijsheidsliteratuur, waarvan vele boeken later verloren gegaan zijn. Zij vormden
ook de stand van staatssecretarissen, raadslieden, hoge beambten en rechters.
Er waren weer andere sofrim, die zich met het onderwijs bezighielden en weer
een andere groep, die het eigenlijke schrijfvak, het kopiëren van teksten, beoefende.
Dezen ook zetten de traditie van de mondelinge uitleg van de Torah voort en hielden
predikaties voor het volk. Uit deze laatste groep zijn later de Farizeeërs
voortgekomen. Ook in de diaspora heeft de sofer veel van deze oude tradities
behouden. Hij moet nog altijd aan zeer strenge eisen van vroomheid en wettische
geleerdheid voldoen.
Wij hebben gezien, dat de kunst van het schrijven bij Joden reeds in de Bijbelse
tijd veel beoefend werd. De eerste onderwijzers waren waarschijnlijk de Levieten,
die bij de tempel in Jeruzalem en bij verschillende plaatselijke heiligdommen
1
werkzaam waren . Ook hadden de profeten een schare van leerlingen בני נביאים
2
(bene neviim), die de leer van hun meester uitwerkten en aan anderen onderwezen .
Na de Babylonische ballingschap kwam de nadruk nog sterker op het onderwijs
in de Torah te liggen. Uit Ezra's tijd stamt ook het voorschrift, om op Sabbath voor
het volk uit de Torah voor te lezen en deze te vertalen, daar de algemene
omgangstaal reeds Aramees was. De meeste sofrim hadden in deze tijd hun eigen
scholen en men kan zelfs spreken van het ontstaan van een bepaalde didaktische
literatuur voor het onderwijs, b.v. de Spreuken der Vaderen, al is ook van deze
literatuur weinig bewaard gebleven. Dit uitgebreide onderwijssysteem, dat zich in
de Romeinse tijd zo had ontwikkeld, dat bijna alle Joodse kinderen in Palestina naar
3
school gingen, had natuurlijk behoefte aan boeken. Volgens Blau hebben de
schoolkinderen zelf meegeholpen aan deze behoefte te voldoen, door teksten over
te schrijven. Ieder schoolkind had zijn eigen schrijftablet met griffel, de reeds
genoemde pinax, op latere leeftijd een kleine rol van dierenhuid, een Torah, de
boeken der profeten en de hagiografen. Hierover hebben wij een interessant
getuigenis uit omstreeks 200 n.Chr., dat overigens een toestand weergeeft, zoals
deze reeds in de tijd van de Maccabeeën was. De patriarch Simon ben Gamliel
(omstr. 200 n.Chr.) vertelt over Betar,
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Deut. 33,10: ‘.... zij onderwijzen Jakob Uw verordeningen, Israel uw wet.’
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de laatste vesting, die door de Romeinen in 135 n.Chr. tijdens de Bar Kochba opstand
werd ingenomen, het volgende:
‘In Betar waren vijfhonderd scholen en in de kleinste school waren niet minder
dan vijfhonderd jongens en zij zeiden: Wanneer de vijand komt, steken wij hem met
onze griffels de ogen uit. Toen wegens onze zonden de ramp gekomen was (n.l.
de Romeinse verovering) werd ieder kind in zijn boekrol ingewikkeld en verbrand
1
en niemand is overgebleven, behalve ik’ .
Dit wat de lagere scholen betreft. Er waren ook druk bezochte hogescholen in
Jawneh en in verschillende plaatsen in Babylonië en Syrië.
De belangstelling voor onderwijs, schriftwezen en boeken was ook in de Joodse
nederzettingen buiten Palestina, in Syrië, Babylonië en vooral in het Ptolemaeische
Egypte zeker niet minder groot. Zelfs lezen wij in II Maccabeeën 2, 13-15 over het
bestaan van een soort staatsbibliotheek, waarvan werken naar het buitenland werden
uitgeleend: ‘Deze dingen werden ook verteld in de geschriften van Nehemia en in
zijn memoires. Tevens wordt verteld, dat hij (Nehemia) voor het inrichten van een
2
bibliotheek (of archief ) boeken verzameld heeft over de koningen, de profeten, de
boeken van David, de brieven der koningen en geschriften over de wijgeschenken.
Zo heeft Juda de Maccabeeër de boeken weer bijeengebracht, die tijdens de oorlog
verstrooid waren en zij bevinden zich thans bij ons. Wanneer gij (de Egyptische
Joden) een gedeelte ervan wilt hebben, stuurt dan mensen om ze te halen’.
Anderzijds was de invloed van de Hellenistische beschaving in de grote centra
van het Ptolemaeische Egypte en vooral in Alexandrië zo groot, dat de kennis van
het Hebreeuws langzaam in vergetelheid raakte. In Alexandrië ontstond een
belangrijke Grieks-Joodse literatuur, de z.g. Joods Hellenistische, waarvan Philo
(omstr. 20 v. - 40 n. Chr.) de belangrijkste vertegenwoordiger was. Deze schrifturen
behoren echter eerder tot de geschiedenis van het Griekse boekwezen.
Wij willen hierbij op een oeroude gewoonte bij Joden wijzen, die nog in onze
dagen in zwang is. Het geldt als een plicht en een verdienste voor iedere Jood om
3
zelf een Torah-rol te schrijven of deze te laten maken . Men kon zo'n rol oudtijds
zelfs op de markt kopen, maar het was verdienstelijker om er zelf een te schrijven.
Gewoonlijk werd een Torah-rol bij een sofer besteld, die dan één letter openliet, die
de koper zelf invulde. Immers: ‘Wanneer iemand zelf een Torah-rol schrijft, is het
alsof hij haar gelijk Mozes op de berg Sinai ontvangen heeft. Rabbi Sjesjet zegt:
Wanneer iemand maar een letter in een Torah-rol

1
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Jer. Talm. Tract. Taänith 69a, 13.
Ook bij de Romeinen bevond zich het archief in de bibliotheken.
Tosefta Sanhedrin 4, 7.
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verbetert, is het alsof hij hem zelf geschreven heeft’ . Vandaar deze gewoonte.
Vanzelfsprekend dus moet er een bloeiende handel in sacrale en wereldlijke
2
geschriften geweest zijn, temeer daar iedere gemeente haar eigen bibliotheek bezat
en het uitlenen van een boek als een heilige plicht gold, ook voor particulieren. Wij
weten b.v., dat Rabbi Ammi (3e eeuw n.Chr.) vierhonderd Torah-rollen geschreven
zou hebben en het hoofd van de beroemde leerschool te Babylon, Rabbi Huna (3e
eeuw n.Chr.) zeventig exemplaren. Ook Rabbi Meïr maakte zich op dit gebied
buitengewoon verdienstelijk.
In de Romeinse tijd komt de naam ( לבלרlavlar) = libellarius voor schrijver op. De
sofer is echter toch een graad hoger. De  לבלרzou misschien het best als een
loonschrijver gezien kunnen worden. Bij de sofer werden boekrollen besteld en hij
is dus zowel schrijver als boekhandelaar. Ook deze traditie heeft zich tot in onze
dagen gehandhaafd, hoewel men tegenwoordig een Torah-rol ook bij een vertrouwde
boekhandelaar kan kopen. Wij hebben reeds uit de Talmoed geleerd, dat men
oudtijds ook op de markt boeken kon kopen. De handel in sacrale boeken is tot de
kleinste onderdelen gereglementeerd.
Wanneer een boek van de handelaar bij zijn nieuwe bezitter kwam, dan was deze
verantwoordelijk voor een verdere goede ‘behandeling’. De rol moet door doeken
en foudralen beschermd worden en deze omhullingen werden met evenveel eerbied
behandeld als het boek zelf. Versleten boekrollen mochten niet meer gebruikt
worden, voor geen enkel doel, maar werden evenals hun omhulling verborgen of
begraven. Ook bestond er een oeroude gewoonte om versleten schrifturen in aarden
kruiken te bewaren. Een Talmoedische bepaling luidt: ‘Een Torah-rol, die niet meer
gebruikt kan worden, moet in een aarden kruik gelegd worden en in het graf van
3
een schriftgeleerde bijgezet. Dat is hun genizah’ . Mogelijk hebben wij aan deze
gewoonte de vondst van de Dode Zeerollen in 1949 te danken. Zeer zeker is dit het
geval met de vondst van de Genizah te Fostat bij Cairo in de 19e eeuw, die o.a.
onschatbare documenten voor de geschiedenis van het gaoneïsche tijdperk (omstr.
600-1000 n.Chr.) heeft opgeleverd.
De juistheid van het hierboven uiteengezette kan gestaafd worden door de recente
vondsten van handschriften, waaronder zich ook de z.g. Dode Zeerollen bevinden.
Hieruit blijkt weer, dat men in de na-Bijbelse tijd (de handschriften worden door de
meeste geleerden tussen omstr. 100 v. en 200 n. Chr. gedateerd) zowel op
dierenhuiden, voornamelijk leer, als op papyrus geschreven heeft. De handschriften
zijn geschreven volgens de voorschriften, die wij in de Talmoed terug
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Bab. Talm. Tract. Nedarim, 48a.
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vinden, geliniëerd en in kolommen, met naleving van de vereiste letter-, regel- en
kolomafstand. Zelfs de korrekturen zijn zó aangebracht als men dit tegenwoordig
nog bij de Torah-rollen vindt. Resten van omhullende doeken, waarin de vergane
geschriften in kruiken waren opgeborgen, ontbreken evenmin. Wij weten nog steeds
niet met zekerheid, wie de schrijvers van de vele manuscripten zijn geweest, maar
wel kan gezegd worden, dat zij tot een ascetische secte hoorden, die het
gemeenschapshuis van Qumrân bewoond hebben, in de omgeving waarvan ook
de handschriften gevonden zijn. In de bovenverdieping van het gebouw heeft men
een speciale schrijfkamer (scriptorium) gevonden, met tafels van tichelsteen, die
1
niet hoger zijn dan 50 cm , benevens twee inktpotten, één van brons en één van
2
terracotta. Hun vorm is zoals bekend uit de Romeinse tijd . In de inktpotten bevonden
3
zich nog verharde resten van inkt, die grotendeels uit roet bestond ,
hoogstwaarschijnlijk de voorgeschreven inkt, die geen metaal mocht bevatten.
4
Met Van der Ploeg zie ik in de secte, die de gebouwen te Qumrân bewoond heeft,
een soort kloostergemeenschap, die zeer actief was in het schrijven van boekrollen,
getuige de duizenden manuscripten, die nog lang niet allemaal onderzocht zijn, die
zich oorspronkelijk in hun bibliotheek bevonden. Onwillekeurig dringt zich de
vergelijking op met de Christelijke kloosters, waar de broeders aan de lessenaars
stonden of zaten en hun boeken schreven, die deels verkocht, deels in de bibliotheek
bewaard werden. Zouden secten als die van Qumrân niet hun voorlopers en
leermeesters geweest zijn, ook op het gebied van het schrijven van boeken?
5
Zoals Blau het reeds zo treffend zei:
‘Wenn man bedenkt, dass die urchristlichen Gemeinden sich aus Juden rekrutirten,
wird man mit ziemlicher Sicherheit behaupten dürfen, dass ihre Bücher auch
technisch von den Büchern der Synagoge abhängig waren. Es ist nicht einzusehen,
warum der zur neuen Lehre bekehrte Sofer das altgewohnte Schreibmaterial, das
für Bibelrollen ausschliesslich verwendbare Leder, auf einmal mit Papyrus

1
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J. van der Ploeg, Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen der Dode Zee. Utrecht etc.,
1957, p. 74 sq.
Y. Tadin, Ha-megiloth ha-genuzoth mi-midbar jehudah. Tel-Aviv 1957, p. 72. Wij delen de
mening van B.N. Metzger, The furniture in the scriptorium at Qumrân. In: Revue de Qumrân
I, 4, p. 509-515 niet. Hij wijst de mogelijkheid van een scriptorium af vanwege een vondst van
nog lagere banken, die bij de tafels behoren. Metzger meent dat het niet mogelijk zou zijn,
zittend op deze lage banken op een tafel van 50 cm. hoogte te schrijven. De banken zouden
echter gebruikt kunnen zijn om de gereed gekomen vellen op te leggen en ik sluit mij volledig
bij Van der Ploeg aan, die de schrijvers op oosterse wijze met gekruiste benen voor de tafel
ziet schrijven, hetgeen zeer wel mogelijk is.
R. Grandwohl o.c. p. 83.
Van der Ploeg, o.c. p. 74: ‘Het gehele complex (Qumrân) doet sterk aan een modern (of
middeleeuws, het verschil is niet wezenlijk) monnikenklooster denken’.
Blau, Über den Einfluss, etc. o.c. p. 44.
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vertauscht hätte? Er verstand sich auf die Zubereitung desselben und an Fellen war
kein Mangel, es lag also gar kein Grund für die Vertauschung des Materials vor und
wäre auch psychologisch nicht erklärlich. Die Schreiber der Evangelien werden ihr
heiliges Buch sicherlich auch äusserlich nach dem Muster der seit alters anerkannten
heiligen Schriften ausgestattet haben’.
Dit lijkt temeer waarschijnlijk, omdat de vroeg-Christelijke eredienst, evenals de
Joodse, bijzonder veel waarde hechtte aan het voorlezen uit de Bijbel en de
1
godsdienstoefeningen ermee begonnen werden . De eerste Christelijke codices zijn
dan ook nog op perkament in kolommen geschreven en verraden de schrijftechniek
van de sofer.
Rest ons in dit bestek nog één probleem aan te snijden. Hebben Joden in de
Hellenistische en Romeinse tijd geïllumineerde of geïllustreerde boeken gemaakt?
Wij weten weliswaar, dat het tweede gebod het afbeelden van levende wezens
verbiedt en dat de voor liturgisch gebruik bestemde boeken slechts met zwarte inkt
op huid geschreven mochten worden, maar gold dit ook voor boeken voor particulier
gebruik?
Het oudste bekende geïllustreerde Hebreeuwse handschrift, de z.g. Leningrader
Pentateuch, die zich in het Staatsmuseum te Leningrad bevindt, dateert uit de 10e
2
eeuw . Maar mag men nu wel met zekerheid aannemen, dat er geen geillustreerde
boeken uit vroeger tijden geweest kunnen zijn? De Joden in de Bijbelse en
na-Bijvelse tijd waren niet zo afkerig van beeldende kunst als de latere traditie zou
doen vermoeden. In ieder geval kan men uit de gevonden Joodse munten, de
opgegraven mozaieken, b.v. de uit de 5e eeuw n.Chr. stammende synagogevloer
te Beth Alpha en de muurschilderingen van de synagoge te Dura Europos aan de
Euphraat uit de 4e eeuw n. Chr. opmaken, dat er wel degelijk een picturale
kundigheid en traditie bij de Joden in de door ons behandelde periode bestond. Zo
staat ook in de Jeruzalemse Talmoed: ‘In de dagen van Rabbi Jochanan (1e eeuw
n. Chr.) begonnen zij afbeeldingen op muren te schilderen en hij heeft het hun niet
belet; in de dagen van Rabbi Abun (1e helft 4e eeuw) begonnen zij tekeningen te
3
maken op mozaieken en hij heeft het hun niet belet’ .
4
Vele geleerden, w.o. Jacob Leveen, Cecil Roth en Rachel Wischnitzer , menen
uit de afbeeldingen van de patriarchen en vele andere Bijbelse figuren in de synagoge
van Dura Europos te mogen concluderen, dat deze, tesamen met de mozaieken,
wijzen op een traditie van Bijbelillustraties bij Joden. Hieruit zou ook verklaard kunnen
worden, waarom in de vroeg-Christelijke boeken, het Oude Testament veel
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Müller, Masechet Soferim, Leipzig 1878, p. 15, n. 7.
Diringer, The illuminated book, o.c. p. 62 sq.
Jer. Talm. Tract. Aboda Zara, 48d.
Diringer, Illuminated boek o.c. p. 65.
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rijker geillustreerd is dan het Nieuwe. Het Joodse geillustreerde boek zou dan ook
hier als voorbeeld voor het vroeg-Christelijke gediend hebben.
Maar Joodse geillustreerde boeken zijn tot nu toe niet aan het licht gekomen,
evenmin als zovele andere verloren gegane werken, waarvan wij uit de Bijbel zelfs
de titels kennen. Misschien zal de toekomst ook hier eens door een nieuwe vondst
onze kennis verrijken, zoals de Genizah uit Fostat en de Qumrân-manuscripten
gedaan hebben? In ieder geval meen ik te mogen stellen, dat het Joodse boek in
de oudheid een voorbeeld was voor het vroeg-Christelijke boek, dat met het Joodse
nog veel gelijkenis vertoont. Zijn verdere ontwikkeling en de invloeden, die het van
het Griekse en Romeinse boek ondergaan heeft, worden voldoende behandeld in
de door ons in het begin genoemde handboeken voor de geschiedenis van het
boek.
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Summary
It is a regrettable fact that many outstanding historians of the book - most of whom
are from German speaking countries - do not mention at all the role of the Jewish
book and all its implications in biblical and post-biblical times. Though they enlarge
upon the book in ancient China, Egypt, Babylon etc., hardly a word can be found
on the book-lore by the ‘people of the book’. This in spite of abundant sources on
this theme which are quite available to scholars who don't possess a knowledge of
the Hebrew language.
The author, therefore, makes a survey of the writing materials which have been
used by the ancient Jews as they are mentioned in the Bible and postbiblical literature
and as they have come to light by recent archaeological discoveries. The outer form
of the Jewish books vary in the course of time, but the parchment scroll on which
till our days the liturgical works are written is still a living remnant of the past. For
non-liturgical books the form of the codex has been introduced from the Roman
examples from about the 4th century A.D.
The alphabeth used for the Hebrew and Aramaic language is mostly the Hebrew
square-type, though in ancient time also the so-called Kanaanite script has been
used, as is seen on several inscriptions and as it is still used by the Samaritans.
The Jewish people in biblical time must have had quite a good standard of literacy
and the sofrim (professional writers) were held in great esteem. Also in Roman times
the grade of literacy was rather high and there have been much more books written
in Hebrew and Aramaic than which have come to us. Even the Bible mentions books
which have later been lost. As it was considered to be a good deed to write or let
write a Torah-scroll (Pentateuch), there must have been a lively commerce in books.
The Talmud whose final redaction took place about 500 A.D. mentions strict rules
on the selling and buying of books as well as for the bequeathing. The strictly
reglemented art of writing liturgical works can also clearly be seen in early Christian
book-lore. The early Christians, being mostly of Jewish descent, preserved the
Jewish traditions until they succumbed to the Graeco-Roman influence.
As so many old Jewish books have been lost, it is perhaps not too bold to assume
that there even might have been illuminated Hebrew books, as the second
commandment has not been so severely interpretated in those times as it was later.
These illuminated Jewish books might also have been an example for the early
Christian illustrated books.
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G.W. Ovink
Het einde van de drukwerk-lezende mens?
*
n.a.v. Marshall McLuhan, ‘The Gutenberg Galaxy’
De auteur is hoogleraar in het Engels aan de universiteit van Toronto, Canada, maar
heeft zich ook toegelegd op communicatieproblemen. Achter de titel moet men geen
bijdrage tot de inkunabelkunde zoeken; de uitvinding van Gutenberg wordt gezien
als het begin van een nieuw technologisch tijdperk, en in wijdere zin, als het symbool
van de geestesstructuur die de Westerse mens sindsdien eigen is geweest en die,
naar de overtuiging van de schrijver, door de opkomst van de electrische
telecommunicatiemiddelen zal worden afgelost door een andere wijze van
waarnemen en denken.
Deze studie schetst - ik volg hier begrippen van de auteur - de ontwikkeling van
het alfabetisme, de toespitsing van het lineair-analytische denksysteem onder invloed
van de boekdrukkunst, de onvermijdelijke tekortkomingen van dat systeem en de
zich aankondigende wending naar een overheersing van een
mozaiekachtigsynthetische denkwijze.
De methode van de schrijver is zelf een proeve van laatstgenoemd systeem; hij
ontwerpt een visie in de trant van Spengler en Toynbee, door telkens vanuit een
aantal markante historische gegevens zijn gedachtenlijn opnieuw uit te spinnen,
minder door feitelijke bewijzen overtuigend als door frappante vergelijkingen
suggererend. Hij biedt dus een bont mozaiek van losse observaties, het aan de
lezer overlatend om daarin het grote patroon te herkennen. Hij offert (zoals hij zelf
omtrent een ander auteur opmerkt, p. 216) ‘point of view and prestige to his sense
of the urgent need of insight’. Zoals de galaxie, de Melkweg, voor het oog bestaat
uit een duidelijke eenheid, waarvan de myriaden onderdelen niet waarneembaar
zijn, zo stelt ook hij op: ‘a

*

Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The making of typographic man. University of
Toronto Press, 1962; 279 blz.; prijs $5.95.
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mosaic configuration or galaxy for insight... but makes no effort to “spell out” the
interrelations between the components in his galaxy’.
Het is gemakkelijk dit boek af te breken. Het is zo aanvechtbaar, dat menig
biblioloog, zo hij al de volharding bezat om door zijn ergernissen heen het slot te
halen, geneigd zal zijn het af te doen als een merkwaardig specimen van
amateuristische pseudo-wetenschap. Toch zou dat jammer zijn. Dat wij ons in de
overgang bevinden naar een nieuw tijdperk in de cultuur, waarin de mens wezenlijk
anders zal zijn dan in de afgelopen vijf eeuwen, dat zullen weinigen ontkennen die
proberen het hedendaagse denken en beelden te doorgronden. Het is van belang
dat wij de begripsapparatuur opbouwen waarmee de verschijnselen van het
veranderde wereldbeeld worden geattaqueerd.
McLuhan is een veel te intelligent en ontwikkeld man, met te diepe inzichten, om
daarvoor niet een belangrijke bijdrage te kunnen leveren; hij verdient het (en het
kan ons van nut zijn) dat wij trachten uit de vaagheden, onjuistheden en kreupele
redeneringen de elementen op te diepen die ons behulpzaam kunnen zijn bij het
aanpassen van onze huidige denkpatronen en werkmethoden aan de problemen
van de komende tijd. Daartoe zal er een brug geslagen moeten worden tussen de
wetenschappelijke traditie in de kennis van het boekwezen en in de communicatieleer
enerzijds, en de gedachtenwereld van McLuhan en zijn veel bewonderaars
anderzijds.
Gemakkelijk wordt ons dat niet gemaakt. McLuhan schrijft in een opgewonden
jagende stijl, meer ontleend aan de copy-writers van Madison Avenue dan aan de
universiteit van Cambridge (waar hij ook een graad behaalde). Het resultaat is een
balkenbrei van vette woorden, die hij weer verteerbaar tracht te maken door splitsing
in kleine porties, welke ieder ‘pakkende’ titels dragen. Ik citeer er twee: ‘Heidegger
surfboards along on the electronic wave as triumphantly as Descartes rode the
mechanical wave’, en: ‘Pope's Dunciad indicts the printed book as the agent of a
primitivistic and Romantic revival. Sheer visual quantity evokes the magical
resonance of the tribal horde. The box office looms as a return to the echo chamber
of bardic incantation’.
Een dergelijke terminologie is afschrikwekkend genoeg, maar nog erger is het
onnauwkeurig hanteren van begrippen die in het wetenschappelijk spraakgebruik
een redelijk vaste betekenis hebben gekregen; eveneens het gemak waarmee
globale lijnen worden getrokken en alomvattende oordelen worden geveld over
uiterst ingewikkelde samenhangen, zonder geduldige verificatie van feiten. Dezelfde
verbijstering en verontwaardiging die Geyl beving in zijn confrontatie met Toynbee's
‘Study of History’, bekroop ook mij bij het doorworstelen van McLuhans visies,
hoewel ik toch van nature ook meer tot
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synthetische dan tot analytische denkwijzen neig en dus tot de producten daarvan
spoedig affiniteit gevoel. Ik zal echter proberen de hoofdgedachten van McLuhan
weer te geven en daardoor aan te tonen waarom wij zijn werk niet zonder meer
terzijde behoren te leggen.
In de terminologie van McLuhan duiden de woorden Gutenberg, print, print
technology, een handvol van onderling meer of min verwante begrippen aan, die
hij als kenmerken van de cultuur van de laatste vijf eeuwen laat gelden, o.a. - dit is
een bloemlezing - applied knowledge, mass-production, assembly-line, centralizing,
homogenizing, leveling, uniforming, fragmented and homogeneous lineality, uniform
continuity, precise visual quantification, visual bias, fixed point of view, single
viewpoint, shift in sense ratios. Het alfabet wikkelt de primitieve mens los uit de
gesloten wereld van zijn stamverband en de overwegend auditieve perceptie (zulks
in de geschiedenis van de Westerse beschaving en ook nu weer in de emancipatie
der ‘onderontwikkelde gebieden’) en leidt hem naar de visuele, open wereld van
gesplitste, gespecialiseerde en homogene bewustzijnsgebieden. De drukkunst
veroorzaakt een enorme versnelling en intensivering van dit proces, door
massa-communicatie mogelijk te maken op basis van visuele, lineair in de tijd
voortschrijdende verbinding van identieke, herhaalbare elementen. McLuhan geeft
zelf de volgende samenvatting op de flap: ‘The individual versus the state, thought
versus feeling, art versus commerce, and science versus humanism, are the most
familiar of the schizoidal states which we recognize as the inevitable legacy of literacy
in any culture or in any period of history. With Gutenberg the alphabet and
detribalized man entered an intense phase of dissociating and homogenizing that
turned the vernacular tongues of Europe into mass media. The forms of national
consciousness begin to emerge with the pressures of typographie uniformity and
mass production. The new image of quantification and uniformity via the models of
movable type, created at once the modern nationalist states and the mechanical
physics thar are now dissolving under the new electronic stress’.
De Westerse man is aldus sinds Gutenberg een uniform massaproduct, schizoïd
doordat zijn uitsluitend visuele oriëntatie de oorspronkelijke harmonie tussen zijn
zintuiglijke faculteiten heeft verstoord en hem slechts één enkel gezichtspunt heeft
overgelaten. De integrale (en dus ook intuïtieve, irrationele en orale) mens is een
outsider. De Westerse vrouw heeft de invloed van Gutenberg eeuwenlang kunnen
weerstaan; ook zij bleef een outsider. ‘Her haptic bias, her intuition, her wholeness
entitle her to marginal status as a Romantic figure’. Maar ook zij moest de man
volgen. ‘By 1929 she had been homogenized by means of the movies and photo
advertising. Mere print had not been intense enough to reduce her to uniformity and
repeatibility and specialism’. Een voorbeeld van de gevolgen van de ‘intensity of
print’ (om de zonderlinge

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

203
uitdrukkingswijze van McLuhan te gebruiken) geeft De Tocqueville reeds in zijn
studie over het Ancien Régime en de Revolutie:
‘Les écrivains ne fournirent pas seulement leurs idées au peuple qui la fit; ils lui
donnèrent leur tempérament et leur humeur. Sous leur longue discipline, en absence
de tous autres conducteurs, au milieu de l'ignorance profonde où l'on vivait de la
pratique, toute la nation, en les lisant, finit par contracter les instincts, le tour d'esprit,
les goûts et jusqu'aux travers naturels à ceux qui écrivent; de telle sorte que, quand
elle eut enfin à agir, elle transporta dans la politique toutes les habitudes de la
littérature.
Quand on étudie l'histoire de notre révolution, on voit qu'elle a été menée
précisément dans le même esprit qui a fait écrire tant de livres abstraits sur le
gouvernement. Même attrait pour les théories générales, les systèmes complets de
législation et l'exacte symétrie dans les lois; même mépris des faits existants; même
confiance dans la théorie; même goût de l'original, de l'ingénieux et du nouveau
dans les institutions; même envie de refaire à la fois la constitution tout entière
suivant les règles de la logique et d'après un plan unique au lieu de chercher à
l'amender dans ses parties’.
Aan dit fraaie citaat knoopt McLuhan de conclusie vast dat ook het moderne
militarisme een product is van de technologie der drukkunst: ‘The modern soldier
is especially the movable type, the replaceable part, the classic Gutenberg
phenomenon’. Deze geestige woordspeling geeft misschien al een denkbeeld van
de reden waarom het toch de moeite waard is om zich met McLuhan
‘auseinanderzusetzen’.
De drukkunst uniformeert, fixeert in een bepaald model, o.a. de taal; zij heeft ook
de splitsing veroorzaakt tussen spreektaal en schrijftaal - één van de
betreurenswaardige verschijnselen van de versplintering van de hedendaagse
cultuur. Maar tevens ook, zo moet men dan McLuhan terstond tegenwerpen, een
voorwaarde tot een doelmatig gebruik van de taal als communicatiemedium. Maar
McLuhan is het niet te doen om de positieve keerzijde van alle rampzalige gevolgen
die hij aan Gutenbergs vinding toeschrijft; trouwens, hij staat niet eens stil bij de
vraag in hoeverre de uitvinding van de drukkunst, en haar producten, meer de
gevolgen zijn van de nieuwe mentaliteit der Renaissance en Nieuwe Tijd, in plaats
van oorzaken. Hij ijvert slechts voor het opfokken van een nieuwe integrale mens,
die niet langer de auditieve en tactiele waarden veronachtzaamt tengunste van de
visuele (dat de huidige mens dit doet verzekert McLuhan ons zonder bewijzen), die
het geheel weer kan zien in plaats van de som der delen, en die zich aan de
universele uniformiteit weet te onttrekken door heronderwerping aan het
stamverband. Hoe de huidige mens deze ideaalstaat moet bereiken en welke
componenten van onze huidige cultuur hij daarvoor moet offeren - vooral van boeken druk-
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wezen - daarop gaat McLuhan niet in; dat zal een volgend boek vullen. De
onderhavige studie wil ons slechts de ware aard en de gevolgen van onze
typografische cultuur voor ogen stellen. Er zijn weinig euvelen in het mensdom die
niet aan Gutenberg te wijten blijken. Zoals vele wereldverbeteraars is ook deze
vurige boetprofeet een laudator temporis acti; ergens is een tijd waarin de mens
nog héél was. Wanneer precies, blijkt niet uit deze ‘mozaiek’. De noodlottige barst
springt natuurlijk al in de mens wanneer hij het alfabet uitvindt, maar daarna worden
de kloven steeds dieper. Ik citeer een aantal hoofdstuktitels:
p. 51 The Homeric hero becomes a split-man as he assumes an individual ego.
p. 63 The increase of visual stress among the Greeks alienated them from the
primitive art that the electronic age now reinvents after interiorizing the ‘unified field’
of electric all-at-onceness.
p. 77 The techniques of uniformity and repeatability were introduced by the
Romans and the Middle Ages.
p. 111 The sheer increase in the quantity of information movement favoured the
visual organization of knowledge and the size of perspective even before typography.
p. 117 The medieval world ended in a frenzy of applied knowledge - new medieval
knowledge applied to the recreation of antiquity.
p. 124 The invention of typography confirmed and extended the new visual stress
of applied knowledge, providing the first uniformly repeatable ‘commodity’, the first
assembly-line, and the first news-production.
p. 135 Until more than two centuries after printing nobody discovered how to
maintain a single tone or attitude throughout a prose composition.
p. 155 With Gutenberg Europe enters the technological phase of progress, when
change itself becomes the archetypal norm of social life.
p. 159 Applied knowledge in the Renaissance had to take the form of translation
of the auditory into visual terms of the plastic into retinal form.
p. 170 The print-made split between head and heart is the trauma which affects
Europe from Machiavelli till the present.
p. 180 The great sixteenth Century divorce between art and science came with
accelerated calculators.
p. 200 The divorce of poetry and music was first reflected by the printed page.
p. 206 The portability of the book, like that of the easel-painting, added much to
the new cult of individualism.
p. 208 The uniformity and repeatability of print created the
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‘political arithmetic’ of the seventeenth century and the ‘hedonistic calculus’ of the
eighteenth.
p. 222 The citizen armies of Cromwell and Napoleon were the ideal manifestations
of the new technology.
p. 240 The reduction of the tactile qualities of life and language constitute the
refinement sought in the Renaissance and repudiated now in the electronic age.
p. 244 The denuding of conscious life and its reduction to a single level created
the new world of the ‘unconscious’ in the seventeenth century. The stage has been
cleared of the archetypes or postures of individual mind, and is ready for the
archetypes of the collective unconscious.
(Onbegrijpelijk dat iemand, die Jungs terminologie gebruikt, deze zonder nadere
verklaring een geheel andere, raadselachtige zin geeft.)
p. 253 The Gutenberg galaxy was theoretically dissolved in 1905 with the discovery
of curved space, but in practice it had been invaded by the telegraph two generations
before that.
Deze uitvoerige citaten verdienen een plaats in deze bespreking omdat zij duidelijk
de terminologische en historische onnauwkeurigheden vertonen die ik reeds noemde;
zo zal men er ook niet uit kunnen opmaken wanneer het nu mis ging met de
mensheid: bij de uitvinding van het alfabet, ten tijde van Homerus, van de latere
Grieken, van de Romeinen, de Middeleeuwen, de Renaissance, de 17e of de 19e
eeuw. Hoe dan ook, de auteur meent dat in de ‘electronische mens’, die op de
televisie weer simultaan kan zien (i.p.v. successief vanuit een vast gezichtspunt te
moeten lezen), de tastzin zich weer zal ontwikkelen en het verloren verband tussen
de zintuigen zal herstellen.
‘Touch’ is not so much a separate sense as the very interplay of senses (p. 65);
tactility is the mode of interplay and of being rather than of separation and of lineal
sequence (p. 240). Met deze ommekeer in de menselijke geest zouden uiteraard
de gedrukte tekst en illustratie een groot deel van hun huidige functie inboeten.
McLuhan schijnt deze ontwikkeling te begroeten als een terugkeer tot de
oorspronkelijke eenheid van de menselijke psyche, waarvan hij de toenemende
splitsing, blijkens zijn diskwalificerende uitdrukkingswijze, als een tijdelijke anomalie
beschouwt; als een misschien onvermijdelijk maar daarom niet minder schadelijk
ziekteverschijnsel. Hij erkent wel dat fonetisch schrijven noodzakelijk is om de mens
tot beschaving te brengen, maar acht onze beschaving een eenzijdige, welke door
een andere, gelijkwaardige of betere kan worden opgevolgd. Hoe dan in de nog
primitieve gebieden als de nieuwe beschaving niet meer fonetisch schrijft? Het valt
niet te ontkennen dat de ‘Gutenberg technology’ ons ook wel wat goeds heeft
opgeleverd, en dan ligt
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het vermoeden voor de hand dat zijn verval ons ook van positieve waarden beroven
zal. Dit doet de vraag rijzen of het niet belangrijker zou zijn te onderzoeken welke
van die waarden wij niet verloren willen laten gaan en welke maatregelen daarom
genomen moeten worden om een anders schijnbaar onvermijdelijk proces op
sommige punten te keren of om te buigen.
Het behoeft geen betoog dat in de laatste halve eeuw op alle gebieden
wetenschappelijke stelsels en wereldbeschouwelijke visies ontwikkeld zijn die
synthetische benaderingen nastreven of de aflossing van het Cartesianisme, of
scholastieke nominalisme door ‘realistische’, ‘holistische’ denk- en belevingswijzen
al aankondigen. Ten onzent heeft b.v. Jaffé de abstracte kunst hierop gefundeerd.
De Europese cultuur wordt dan als een gaaf geheel behandeld, dat (sinds de zege
van het nominalisme, sinds Gutenberg, Descartes en Newton) één duidelijke
signatuur draagt; evenzo voorspelt men dan voor de komende eeuwen een nieuw
wereldbeeld dat met enkele eenvoudige begrippen gekarakteriseerd kan worden.
Dergelijke grote, globale visies, waaronder ook die van Spengler en Toynbee, zijn
verleidelijk, omdat zij een simpel patroon voortoveren in de beangstigende chaos
der tijdverschijnselen. De fundamentele kritiek op deze profetieën is gegrond op
ons geloof in de vrijheid van de menselijke geest, op ons verzet tegen fatalistische
passiviteit. Voorts op hun oppervlakkigheid; zij trekken hun grote lijnen uit afkeer
tegen de samengesteldheid der menselijke activiteiten, en verwaarlozen daarom
bewust alle fijnere onderscheidingen in hun beeld daarvan.
In het geval van McLuhan dringt zich b.v. de vraag op hoeveel van de
Gutenberg-technologie het wereldbeeld van de Europese volkeren in deze vijf
eeuwen nu werkelijk heeft bepaald, indien men dit wereldbeeld niet identificeert met
dat van de geestelijke elite, doch het differentieert naar ontwikkelingsniveau. Hoeveel
van de menselijke ervaring is tot op heden niet in werkelijkheid oraal en tactiel
gebleven, niet alleen van de massa, maar ook van het ‘denkende deel der natie’?
Heeft niet elk exces van ‘visuele kwantificatie’ en ‘gefragmenteerde en homogene
lineariteit’ (zoals McLuhan het noemt) vanzelf zijn reactie opgeroepen, zoals in de
19e eeuw b.v. door muziek en toneel, welke het tekort compenseerden en zo de
eenheid van beleving weer herstelden?
En wat het beginsel der ‘verwisselbare onderdelen’ betreft: zijn de Griekse,
Perzische of Romeinse soldaten minder uniform geweest dan die van Cromwell en
Napoleon? Als het in de technologie na de losse, identieke drukletters van Gutenberg
geduurd heeft tot achter in het ‘Gutenberg-tijdperk’, n.l. tot het midden van de 19e
eeuw, voordat werkelijke massafabricage van kleine mechanische apparaten
(wapens, uurwerken) met behulp van verwisselbare onderdelen mogelijk werd
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- dus in dezelfde tijd dat de telegraaf volgens McLuhan in beginsel een einde aan
dit tijdperk maakte - valt het dan niet te verwachten dat ook een aantal technische
beginselen van het electronische tijdperk eerst over lange tijd tot volle toepassing
zullen komen, terwijl intussen de principieel reeds achterhaalde werkwijzen van het
Gutenberg-tijdperk met de nodige moderniseringen in zwang zullen blijven? Wat
technisch mogelijk is, kan heel goed psychologisch afstotend, sociaal verwerpelijk
en economisch niet lonend zijn.
Met dit al is niet de gerechtvaardigheid op zichzelf ontkend van McLuhans stelling
dat wij, zoals de zestiende eeuwse mens zijn nog middeleeuwse geest aan de
nieuwe techniek en het nieuwe wereldbeeld moest zien aan te passen, in onze tijd
onze Gutenbergse geest zullen moeten wennen aan de syncretistische tendensen
van het electronisch tijdperk. Zal men zelfs zo ver kunnen gaan te veronderstellen,
zoals McLuhan oppert, dat de huidige primitieve volken, met overspringing van ons
wereldbeeld, zich gemakkelijker dan wij met relativiteit en indeterminisme vertrouwd
kunnen maken? Het is nauwelijks voor te stellen hoe iemand tot de eindresultaten
van b.v. de moderne natuurwetenschap kan doordringen zonder door de klassieke
wetenschap heengegaan te zijn. De nieuwe beschaving kan niet een alternatief,
doch slechts een verdere ontwikkeling van de bestaande zijn.
Wanneer McLuhan de naam Gutenberg en het begrip ‘print’ gebruikt als
trefwoorden voor de geestesgesteldheid van hetgeen tot nu toe de ‘moderne’ tijd
heette - van de Middeleeuwen tot heden - dan suggereert hij daarmee dat de
uitvinding van de druk met losse letters oorzaak is geweest van de richting die het
moderne denken genomen heeft. Dat is alles goed en wel, en het is een door ons
allen dankbaar gebruikte voorstelling van zaken, die eenvoudig en gemakkelijk
hanteerbaar is. Het gevaar blijkt echter niet denkbeeldig dat men de rhetorische
aard ervan uit het oog verliest en werkelijk gelooft dat zonder de tussenkomst van
Gutenberg te Mainz omstreeks 1450 de menselijke beschaving een andere wending
genomen zou hebben. M.a.w. uit McLuhans voorstelling zou de ongewaarschuwde
kunnen afleiden dat de drukkunst oorzaak en niet gevolg is geweest van het moderne
wereldbeeld, en zou men kunnen vergeten dat de drukkunst omstreeks 1450
uitgevonden moest worden. Dat Gutenberg dit op zo voortreffelijke wijze deed, is
reden genoeg voor allergrootste dankbaarheid en bewondering, maar de gedachte
mag zelfs niet opkomen dat een tijdgeest af te leiden zou zijn uit de gevolgen van
een technische vinding, ook al is deze zo ingrijpend als die van de drukkunst, de
radio, de film of intercontinentale televisie; zo veel te minder is een geheel
wereldbeeld daartoe te reduceren.
Dit bezwaar zou voldoende zijn om McLuhans betoog te ont-
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krachten, ware het niet dat hij intussen toch met vele nieuwe en treffende beelden
uit zijn mozaiek ons begrip verrijkt van de aard van de moderne denkwijze en haar
samenhang met onze manier van lezen en ons taalgebruik. Hij plaatst vele
verworvenheden in een ander licht, n.l. als tijdelijke besloten eenheden: nationale
staten, steden, de categoriale indeling van wetenschappen en kunsten, het begrip
van recht op geestelijke eigendom; eenheden waarvan de grenzen nu aan het
vervagen zijn. Het is de moeite waard, McLuhans flitsende aperçus volgende, het
verband hiervan met onze op drukwerk-lezen gebaseerde drukmethoden na te gaan.
Maar dan dient als correlatie daarvan meteen vastgesteld te worden wat daarvan
wezenlijk is voor de beschaving in het algemeen, wat regressie naar het primitivisme
en wat verheugende bevrijding van langzamerhand onverdragelijke kluisters.
Wij mogen in zekere zin dankbaar zijn dat McLuhan door zijn uitdagende betoog
ons met de neus op de problemen drukt en menigmaal tot verzet prikkelt. Want wij
mogen ons door hem en zijn soortgenoten niet laten overdonderen en ons niet laten
verleiden al hun voorspellingen gelaten te aanvaarden. ‘Wij zijn er zelf bij’, en kunnen
vechten voor het behoud van wat van vitaal belang voor ons is - als wij ons er maar
rekenschap van hebben gegeven wàt dat is.

Summary
The reader should resist his natural impulse to reject McLuhan's book right away.
The writing is deliberately catchy, but sloppy; the definitions vague or deviating from
accepted usage, the argumentation replaced by suggestive glimpses arranged in
mosaic pattern. Still, the author presents remarkable views, drawing on a broad
knowledge and a burning interest in the future of communication techniques.
He links our present-day reading habits and book-culture with the Western
Weltanschauung as developed since the Middle Ages, which manifests itself also
in mass-production, single view-point, ‘fragmented and homogeneous lineality’ in
thought, and similar notions of his own invention. Man has lost his wholeness. He
has a visual bias; tactility, - the unifying factor in perception - has lost its power. This
conception, sparked-off by the Gutenberg-technology, is on the verge of being
succeeded, owing to the impact of electronic mass-communication media, by a new
era of retribalization, of multiple viewpoint, of recovery of the original unity of senses.
McLuhan's analysis leads to the inevitable conclusion that the end of the book as
the principal instrument for spreading and storing knowledge is within sight. The
author leaves it at that; he does not pass a judgement on this supposed development,
nor does he analyse as yet (but a sequence to the present prophesy of doom is
announced) the values contained in our present system; we do not learn whether
certain
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elements of our existing print-culture should and might be saved, which elements
can be written off, nor which new communication techniques we should develop to
take their place.
McLuhan's sweeping statements recall the Systems of Spengler and Toynbee.
Like these, he presents inevitable developments with great facility, but overlooking
nasty little facts. For instance, if mass production is really an essential feature of
the Gutenberg technology, how is it that it only came to real development in the
same period - the mid-19th century - when the invention of the electric telegraph,
according to McLuhan, spelled the end of that same technology? Such time-lags
might be expected for the coming age as well. Luckily, therefore, some hope is left
that we may have the time yet to get a grip on the fatal development in order to
decide about our own future.
Whatever objections we may justly offer against McLuhan's suggestions, we may
be grateful for the way in which he alerted us to the implications of the electronic
age, if only to devise the means of safeguarding those features of the moribund
Gutenberg technology which we stubbornly regard as vital for Western culture.
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Henk Voorn
Leven in een papiermolen
Kleine bibliografie van vreugd en leed in het dagelijks leven van
papiermakers en gezellen
De papiermolens, waar het papier met de hand werd geschept uit lompenstof, zijn
na 1800 eerst langzaam, dan spoedig in steeds sneller tempo verdwenen. In 1830
was het aantal papiermachines nog gering, maar reeds omstreeks 1870 voerden
de laatste papiermolens een bij voorbaat verloren strijd tegen de voortschrijdende
mechanisering. In 1900 waren er nog maar weinig molens over en na de eerste
wereldoorlog trof men het oude handbedrijf slechts in enkele landen, vooral Frankrijk,
Spanje en Italië, aan. De vraag naar echt handgeschept papier, voornamelijk voor
luxe edities, verdween echter nooit geheel. Met moderner materiaal, maar geheel
volgens de oude regelen van de kunst, bleef in ons land Van Gelder Zonen
handgeschept papier maken tot de tweede wereldoorlog; in Engeland maakt Barcham
Green nog dagelijks het oude handprodukt in de Hayle-Mill; in Italië werken de
molens van Amalfi nog voort terwijl in Frankrijk het papiermolen-museum Richard
de Bas bij Ambert de oude tradities tot nieuw leven heeft gewekt.
Het oude vak leeft dus hier en daar nog voort, maar verdwenen is het patriarchale
papiermakersbestaan. In die oude papierwatermolens, in Gelderland, Frankrijk en
Duitsland, was het gebruikelijk dat het personeel bij de baas in de molen woonde
en aan zijn tafel zat. Zij vormden samen een groot gezin en hun samenleving werd
beheerst door het ritme van de in elkaar grijpende werkzaamheden aan hamerbak,
schepkuip en pers. De baas en zijn volk - meester, gezellen en leerlingen, zoals
men elders zei - vormden een gemeenschap, die men ook in het boerenbedrijf
kende. Meestal waren zij ook boeren, die oude papiermakers. Bij de molen weidde
het vee en lagen akkers en tuinen. Het inwonend personeel hielp mee, dit land te
bewerken.
Het was niet overal hetzelfde: andere omstandigheden, andere
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gewoonten. De Zaanse windmolens hadden het karakter van een moderne fabriek:
na gedane arbeid gingen baas en personeel naar hun eigen huis. De vaak eenzaam
liggende Zuidduitse papiermolens moesten wel met inwonend personeel werken,
maar molens die dichter bij bevolkingscentra lagen volstonden vaak met slechts
enkele inwonende krachten. In de Auvergne was het boerenbedrijf een veel
belangrijker onderdeel van het papiermakersbestaan dan elders, ten dele omdat
de autarkische, zelfgenoegzame gezinssamenleving noodzakelijk was door de
geringe mogelijkheden in het ruilverkeer, ten dele ook omdat door waterproblemen
de molens vaak stil stonden en de tijd toch nuttig moest worden besteed. Ook in
sommige Gelderse molens was het boerenbedrijf van groot, ja zelfs overwegend
belang.
Overal was het leven in de papiermolens anders, omdat het gezinsleven geheel
werd beheerst door de bedrijfsomstandigheden, die vrijwel nergens gelijk waren.
De Zaanse papierfabrikant was een koopman: hij ging een paar keer per week naar
de Amsterdamse beurs, waar hij kopers voor zijn produktie vond. Van sommige
kleine Gelderse molens weten wij, dat de baas zelf zijn geringe produktie met een
wagentje naar de stad bracht. De meeste Zuidduitse papiermakers waren met
handen en voeten gebonden aan een ‘Verlagsherr’, die kapitaal en grondstoffen
verschafte, en de gehele produktie kocht. Lompen waren in ons land niet zo schaars
als elders: men hield een voorraad aan voor een paar maanden, en vulde die
regelmatig aan. In de Auvergne kwam ééns per jaar een karavaan van
lompenopkopers de oogst van een éénjarige strooptocht door het land bij de molen
afleveren. In Duitsland, maar ook in Frankrijk, had men de rondtrekkende gezellen;
de ‘Wanderjahre’ behoorden bij de opleiding. Het katholieke Frankrijk kende de
broederschappen der schutspatroons - St. Rochus, St. Jan voor de Latijnse Poort,
en anderen - en de Duitse molens kenden het ‘Brauchtum’, een ingewikkeld
ceremonieel van kleding, spijs en drank, opleiding en handwerksrecht. Al deze
dingen hadden niet alleen met het bedrijf te maken: het waren ook de factoren, die
het levenspatroon van het papiermakersgezin bepaalden.
De papiermakers en gezellen, die dit alles nog hebben beleefd, zijn nu gestorven.
Hun kinderen, wier vage jeugdherinneringen nog gesterkt zijn door de verhalen der
ouderen, zullen niet lang meer onder ons verkeren. Bedrijfs- en familiegeschiedenis
kunnen we terugvinden in archieven en verzamelingen. Musea bewaren
instrumenten, portretten, curiosa. Het vakmanschap van onze papiermakende
voorvaderen zullen wij niet vergeten, want het werk hunner handen trotseert de
eeuwen in onze archieven. En in de oude papieren sluimert de wondere wereld van
het watermerk, een wereld van symboliek, traditie, volkskunst.
***
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Hoe leefde men in de papiermolens? Eén antwoord is op deze vraag niet mogelijk.
Maar wij weten, hoe men in bepaalde molens heeft geleefd, wij weten hoe het in
bepaalde landstreken moet zijn toegegaan. Jeugdherinneringen zijn te boek gesteld.
Oude tradities, vergeelde brieven, dagboeken en tekeningen, zij hebben geholpen
om de vreugd en het leed in het dagelijks leven van papiermakers en gezellen te
boekstaven. Over het merkwaardige gezinsleven in de papiermolens kan men vaak
iets lezen in de gedenkboeken van nog bestaande papierfabrieken met een lange
historie, maar veel meer details zal men vinden in biografische studies zoals b.v.
1
Thomas Balston's boeken over de papiermakers Balston en Whatman , of Smith's
2
zeldzame biografie van de Amerikaanse papiermaker Zenas Crane . Zeer waardevol
3)
is ook de autobiografie van de Deense papiermaker Drewsen .
Een echte beschrijving van lief en leed in het dagelijks leven van de papiermaker
vindt men echter vooral in Lina Hauck's fascinerende boekje over de papiermolen
4
in de Wasgau . De schrijfster, geboren in 1868, was de dochter van de papiermaker
op de molen Sarnstatt bij Annweiler in de zuidelijke Palts. Haar kinder- en jonge
meisjesjaren heeft zij in de papiermolen doorgebracht. Gemoedelijk babbelend
vertelt zij over haar dagelijks leven in de molen en deze ‘Plauderei’ zonder litteraire
aspiraties, in de stijl van Famke's ‘Zaansch Binnenhuisje’, geeft een bijzonder
levensecht beeld.
Wat Lina Hauck deed voor Duitsland, werd door een andere papiermakersdochter,
5
Claude Dravaine, voor Frankrijk gedaan. In ‘Nouara’ heeft zij haar
jeugdherinneringen aan het leven in een molen in Puyde-Dôme vastgelegd.
Van geheel andere aard is de roman van André Noel over ‘Les Compagnons de
6
la feuille blanche’ . Noel heeft tussen de papiermakersfamilies van Ambert in de
Auvergne gewoond. Hij heeft hun tradities leren kennen, hun familiepapieren gelezen.
Noel neemt ons

1

2
3)

4
5
6

Thomas Balston, William Balston Paper Maker 1759-1849.
London, Methuen & Co. Ltd., 1954. XII + 172 pag.
Thomas Balston, James Whatman Father & Son.
London, Methuen & Co. Ltd., 1957. XII + 170 pag.
J.E.A. Smith, Pioneer paper-making in Berkshire. Life, life work and influence of Zenas Crane.
Printed for private circulation, (Holyoke, Mass., z.j.). 55 pag.
Johan Christian Drewsen, Standmøllen. Optegnelser af Johan Christian Drewsen.
Deel XXV van Memoirer og breve udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist.
Gyldendalske Boghandel, København, 1916. Gedrukt in 900 exemplaren. IV + 167 pag. (Er
bestaat van dit werk een goedkope herdruk in grote oplage).
Lina Hauck, Die Mühle im Wasgau. Jugenderinnerungen einer Pfälzerin. Kleine Pfälzische
Bücherei Band I, Hermann Kayser-Verlag, Kaiserslautern, 1948. 120 pag.
Claude Dravaine, Nouara. Chroniques d'un antique village papetier. Préface de Pierre de
Nolhac. Editions Bossard, Paris 1927. 244 pag., 3 ill. door S. Cornillac.
André Noel, Les compagnons de la feuille blanche.
Editions de l'Amitié G.T. Rageot, Paris, 1946. 259 pag., illustr. van Maurice Albe.
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mee terug naar de achttiende eeuw, en vertelt ons over de gruwelijke moord op de
papiermaker Sauvade, wiens naam wij nog zo vaak als watermerk in de oude
papieren van onze openbare archieven tegenkomen. Het dagelijks leven in de
papiermolen Richard de Bas brengt Noel op fascinerende, en historisch
verantwoorde, wijze tot leven.
Wie over de Auvergne en papier spreekt, kan de naam Henri Pourrat niet
verzwijgen. Pourrat, de enkele jaren geleden overleden dichter van de Auvergne,
is buiten zijn geboortestreek slecht bekend. Ten onrechte, want deze romanticus
heeft in zijn oeuvre hoogtepunten bereikt, die van groot meesterschap over de taal
getuigen. Het leven in de papiermolens bij Ambert beschreef hij in één van zijn
1
aantrekkelijkste werken, ‘Dans l'herbe des trois vallées’ . Het werkje is nu aan zijn
elfde duizendtal toe, en heeft dus een vrij groot lezerspubliek gevonden. Pourrat is
2
ook de auteur van de kleine plaquette onder de titel ‘Le Diable au moulin à papier’ ,
een papiermakerssprookje dat in deze bibliografie van lief en leed niet mag
ontbreken. Henri Pourrat heeft veel geschreven; van zijn overige werken noem ik
3
nog ‘Gaspard des Montagnes’ , een zeer omvangrijke levensgeschiedenis uit het
land van Puy-de-Dôme, waarin ook de papiermakers een rol vervullen.
Bij enkele van de hier genoemde boeken is werkelijkheid en fantasie nauw
verweven. Er zijn ook boeken over het gezinsleven van de papiermaker, die geheel
tot het rijk van de fantasie behoren. Het beroemdste voorbeeld hiervan is Balzac's
4
‘Illusions Perdues . De beschrijving van Balzac getuigt van grote kennis van het
toenmalige papiermakersbestaan en het probleem, dat Balzac zijn
papiermakers-romanfiguur David Séchard laat behandelen - het zoeken naar nieuwe
grondstoffen - is volkomen juist en met grote kennis van technische details
beschreven. Balzac's roman heeft de ‘papyrofielen’ verleid tot studies over Balzac
en de papierindustrie. Deze mogen hier ‘am Rande’ genoteerd worden: Armin
5
Renker's ‘Anfang eines grossen Sieges’ , Henri Lacombe's

1
2
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Henri Pourrat, Dans l'herbe des trois vallées. Editions Albin Michel, Paris, 1927. 11e duizental
1954. 278 pag., met houtsneden van François Angeli.
Henri Pourrat, Le diable au moulin à papier. Conte.
La Feuille Blanche, Paris, 1948. 16 pag., gedrukt op handgeschept papier, met houtsneden
van François Angeli.
Henri Pourrat, Les vaillances, farces, et aventures de Gaspard des Montagnes. Edition
définitive. Editions Albin Michel, Paris, 1960. 741 pag., houtsneden van François Angeli.
Honoré de Balzac, Scènes de la vie de province. Illusions perdues. (hieruit speciaal het deel
‘Les souffrances de l'inventeur’). Er bestaan verscheidene goede uitgaven, onder andere in
de Oeuvres Complètes uitgegeven door de Société d'Editions Littéraires et Artistiques, Paris
1908, met illustraties van Adrien Moreau.
Armin Renker, Der Anfang eines groszen Sieges, Balzac über das Papier. Ein dichterischer
Beitrag zur Rohstoff- und Leimungsfrage zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Privatdruck Papierfabrik Zerkall, 1938, in 200 exempl., 41 page. Herdruk in gewijzigd formaat
in 400 ex. in 1951, en in 400 exempl. voor de Forschungsstelle Papiergeschichte in Mainz,
35 pag.
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4

studie over ‘Balzac et l'industrie du papier’ , en H. Voorn's ‘Honoré de Balzac and
1
the papermaking industry’ .
Vele beroemde schrijvers hebben hier en daar in hun werk iets over papiermakers
gezegd. Deze korte notities gaan wij hier stilzwijgend voorbij. Van iets meer betekenis
zijn de paar bladzijden, die Goethe in zijn ‘Philipp Hackert’ aan de papiermolen van
Don Stefano Merola wijdt. Armin Renker heeft deze kleine episode als privé-druk
2
uitgegeven .
Geheel in het tijdperk van de moderne papierfabricage speelt de roman van
3
Heinrich Mann, ‘Der Untertan’ . Hij brengt de papierfabrikant Diederich Heszling ten
tonele als een zeer Duitse en weinig sympathieke figuur. Modern ook, maar geheel
op histotorische feiten berustend, is het boek van Erika von Hornstein, ‘Andere
4
müssen bleiben’ . Het behandelt de merkwaardige geschiedenis van een
papierfabriek in de Russische bezettingszone van Duitsland. Het betreft hier de
papierfabriek Neukaliss, Schoeller & Bausch, hoewel men de fabriek niet onder haar
echte naam in deze sleutelroman zal vinden. Dit boek is geen bedrijfsgeschiedenis,
maar een vlot geschreven documentaire over het leven onder Russische bezetting,
met de papierfabriek als middelpunt.
Dit, zeker niet volledige, overzicht van ‘leven in een papiermolen’ wil ik besluiten
met twee boeken, geschreven door de kort geleden gestorven Duitse papierfabrikant
5
en dichter Armin Renker. ‘Vier und einer’ is een toneelstuk, dat in een oude Duitse
papiermolen speelt en dat dank zij de grote historische kennis van de auteur een
zeer waarheidsgetrouw beeld van het leven in de papiermolens geeft. Het

4
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Erika von Hornstein, Andere müssen bleiben. Neu bearbeitete Ausgabe von ‘Andere müssen
bleiben’ und ‘Der gestohlene Phönix’.
Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1959. 342 pag.
Henri Lacombe, Balzac et l'Industrie du papier.
Ed. Moulin de Puymoyen, 1949, 29 pag. Privé uitgave in 300 genummerde exemplaren.
Henk Voorn, Honoré de Balzac and the papermaking industry. In: The Paper Maker, Wilmington
(Del.) 1958, Vol. 27, No. 2, pag. 12-16.
Johann Wolfgang Goethe, Die Papiermühle des Don Stefano Merola. Entnommen der
biographischen Skizze ‘Philipp Hackert’.
Privatdruck in 150 exemplaren voor Papierfabrik Zerkall, 1930.
Nachwort von Armin Renker. 16 pag., met houtsneden van Ellen Beck. (Een Engelse vertaling,
‘Don Stefano Merola's paper mill. From the biographical sketch of Philip Hackert’ door Dr.
Auguste Frischmann werd in 1931 te New York privé uitgegeven door de Japan Paper
Company. Er bestaan nog enkele andere privé uitgaven van dit werkje).
Heinrich Mann, Der Untertan. Roman. Er bestaan verscheidene uitgaven; de beste naoorlogse
uitgave is die van Claassen Verlag, Hamburg 1961.
Erika von Hornstein, Andere müssen bleiben. Neu bearbeitete Ausgabe von ‘Andere müssen
bleiben’ und ‘Der gestohlene Phönix’.
Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1959. 342 pag.
Armin Renker. Vier und einer. Eine Papiermachergeschichte. Tschudy-Verlag, St. Gallen,
1952. 46 pag., houtsneden van Albert Saner.
Bewerking tot toneelstuk onder de titel:
Vier und einer. Ein Papiermacherspiel in sieben Bildern.
Verlag Edgar Jörg, Wiesbaden, 1956. 84 pag. (Van deze uitgave bestaat een Vorzugsausgabe
van 300 genummerde exemplaren op Zerkall-Bütten, die niet in de handel kwam).
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tweede werk is een prachtige bibliofiele curiositeit, ‘Die Reise nach Filigranistan’ ,
een poëtisch verhaal van het sprookjesland Filigranistan (= watermerkenland), dat
op bijzonder aantrekkelijke wijze met watermerken is gïllustreerd.
Dit laatstgenoemde boek is reeds een aanloop tot een geheel andere categorie
van papiermakers-literatuur: het papier in de poëzie. Dat is echter een onderwerp,
dat afzonderlijke behandeling verdient.

Summary
LIFE IN A PAPER MILL: bibliography of the daily life in a paper mill.
After 1900, mills where paper is made by hand have disappeared with a few
exceptions. The daily life of the master paper-maker, his family and workmen, was
influenced largely by local conditions, such as methods of sale, Organization of
rag-collecting, folklore, and eventually the combination of the paper making craft
with agricultural occupations.
Eye-witnesses have given very lively descriptions of the daily life in paper mills
and the most important books dealing with this aspect of paper making history are
mentioned in this article, together with some works which, though works of fantasy,
contribute largely to our knowledge of daily life in a paper mill.

1

Armin Renner, Die Reise nach Filigranistan. Eine Geschichte um die Wasserzeichen für
Kinder von zehn bis achtzig Jahren.
Door de Eggebrecht-Presse Mainz gedrukt voor de Forschungsstelle Papiergeschichte te
Mainz in een oplage van 1000 exemplaren, 1957. 125 pagina's oblong, talrijke ill.
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Leonard Forster
An unique copy on vellum of Constantijn Huygens's poem on the
new town hall of Amsterdam, 1657
In 1961 I was privileged to spend four weeks searching for German seventeenth
Century literature in various Czechoslovak libraries, the results of which I have
1
published elsewhere . In the course of my search I visited the old Lyceal Library at
Levoča (German Leutschau, Hungarian Löcse) in the Zips in Eastern Slovakia
2
(Slovak Spiš, Hungarian Szepes) . The Lyceum was a Lutheran institution of higher
3
education founded in the sixteenth Century ; its library consists of some 20 000
volumes housed in the protestant church in the charge of the pastor, Dr Jurkovič,
now under the supervision of the city archivist, Dr Niederland. It proved extremely
rewarding for my purposes and I was able to spend two days in it. At the last moment,
just before I had to leave for Prague, as I was rapidly looking through a quarto volume
4
of German and Latin theological tracts bound in vellum over pasteboard , I realised
that the vellum of the binding bore a printed text. The text was evidently printed on
the rough ‘hair’ side of the vellum, and the binder had understandably arranged it
so that the smooth ‘skin’ side, which is more agreeable to handle, was outside. The
text was visible in looking-glass fashion through the vellum. I would not have troubled
with it in the few minutes that

1
2

3
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‘German Baroque Literature in Czechoslovak Libraries’, German Life & Letters April 1962, p.
210 ff.
Readers of this Journal will I trust excuse the apparent pedantry involved in giving place-names
in three languages; in fact, the literature dealing with this part of the world uses all three names
fairly indiscriminately and they are not always easy to identify. I hope in this way to save others
some of the trouble I have myself incurred.
For those who - unlike myself - can read Hungarian, there is a history of the Lyceum by
Demkó-Kupecz, A löcsei egykori ág. ev. gimn. története, Löcse-Leutschau 1896, and a
standard work on the Reformation and Counter-Reformation in the Zips by Gy. Bruckner, A
reformáció és ellenreformáció története a Szepességen, Budapest 1922, neither of which I
have been able to consult.
Press-mark: Levoča, Knižnica evangelického cárkévného sboru, býv. lyceálna, 13885.
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remained to me had I not recognised a word standing alone at the end; it read:
CONSTANTER in small capitals. This could mean one thing and one thing only - a text
by Constantijn Huygens. I therefore devoted what time there was to deciphering it
with the aid of a small hand-mirror.
It was evidently verse, fortunately in large and luxurious roman print which made
it relatively easy to read. It was apparent that only half of it, at most, was there, and
that the top of the binding cut through one line of verse horizontally. The vellum was
loose at this point and I was able to lift it at the edge and satisfy myself that this was
so, and to glimpse the actual print on the ‘hair’ side. The print ran horizontally right
across the spine of the book and only reached about half way down; it seemed to
have consisted of a shortish poem printed on a piece of vellum of more than folio
size, well centred with wide margins, which the binder had cut in half. I read as
follows:
Des Aerdtrijcks uytterste niet hebben te verduuren
En werdt het noodig dat het [..]gende verschijn
Om 't achste Wonder-wercks nakomeling te zijn
God uwer Vad'ren God, God uwer kind'ren Vader
God soo na by u, zij die kind'ren soo veel nader
Dat hare welvaert noch een Huys bouwt en besit
Daer by dit nieuwe s[..] als toude stond by dit.
CONSTANTER

Not only was time short, but the light was very poor; I cannot vouch for the literal
accuracy of my transcription, especially as regards punctuation. The volume contains
various items, which I had no time to record; Professor Josef Polišenský of Prague,
who visited Levoča in the autumn of 1962, very kindly sent me some supplementary
information about the volume which has been utilised in what follows.
I was able to identify the poem on my return to England as Huygens' Geluck aende
E.E. Heeren Regeerders van Amsterdam, in haer niewe Stadthuijs, written on
January 10 1657 and printed by J.A. Worp in his edition of Huygens' works (volume
VI page 108) after the poet's manuscript. Worp observes in a footnote that the poem
was published as a broadsheet, and F. Vander Haeghen (Bibliotheca Belgica 1.13,
H. 138) recorded one copy of the broadsheet, at that time (1880-90) in the private
collection of Dr Unger at Rotterdam. This copy is no longer traceable; the
Gemeente-Archief, Amsterdam, does however possess a copy, the provenance of
1
which is unknown, which may perhaps be the copy from the Unger collection . The
Amsterdam

1

I am most grateful to the staff of the Royal Library at the Hague for tracing this copy for me,
and to the Gemeente-Archief, Amsterdam, for providing a photostat and supplementary
information.
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copy is on paper; Worp and Vander Haeghen do not mention that the copy (or
copies) they record were on vellum, so the presumption must be that they too were
on paper.
The text of the Amsterdam copy of the broadsheet reads as follows:

Gelvck aen de E.E. Heeren regeerders van Amstelredam In haer
Nieuvve Stadthuis
Doorluchte Stichteren van 's Werelts Achtste Wonder,
Van soo veel steens om hoogh, op soo veel houts van onder,
Van soo veel kostelijcks soo konstelijck verwrocht,
Van soo veel heerlijckheyts tot soo veel nuts gebrocht:
God, die u macht en pracht met reden gaf te voegen,
God gev' u in 't Gebouw met reden en genoegen
Te toonen wie ghy zijt; en, daer ick 't al in sluyt,
Heyl zy daer eeuwig in, en onheyl eeuwig uyt.
Is 't oock soo voorgeschickt dat dese marm're muuren
Des Aerdtrijcks uytterste niet hebben te verduuren;
En werdt het noodig dat het negende verschijn,
Om 't achtste Wonders-werck nakomeling te zijn;
God, uwer Vad'ren God, God, uwer kind'ren Vader,
God, soo na by u, zy die kind'ren soo veel nader,
Dat hare welvaert noch een Huys bouw', en besit.
Daer by dit nieuwe sta, als 't oude stondt by dit.
CONSTANTER

Tot Haerlem, Wt de Boeckdruckery van Pieter Casteleyn, 1657.
It seems that what is preserved at Levoča is a vellum copy of this broadsheet. It
does not however seem to be identical in all points. Apart from differences which
may be accounted for by my errors in reading under unfavourable conditions, it is
noticeable that the piece of vellum on which it was printed was much larger than
the paper copy in the Amsterdam Archives; this measures 26 × 30 cm; the overall
measurements of the Levoča binding are 37 × 18,8 cm, and this can only represent
half the original piece. Moreover, the printer's name, which in the paper copy comes
under a rule no more than a centimetre and a half below CONSTANTER, does not
appear
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in the Levoča copy at all, though there is ample room for it as CONSTANTER is about
half way down the cover; there is also no sign of a rule. This would suggest that it
was originally a presentation copy, on which the printer's name was omitted as being
irrelevant to the occasion of the presentation - the more so, perhaps, as he was not
1
even an Amsterdam printer .
Poems of this kind can only have been printed on vellum for specially favoured
recipients, and one may well speculate on who they might have been. The poem is
addressed to the Burgomasters of Amsterdam on a specially festal occasion, the
opening of the new Town Hall. Miss Fremantle has well brought out the importance
of this occasion, the personal interest which Huygens took in it and even the influence
he had on the style of architecture of the new building. A copy of his poem in
manuscript, set in an ebony frame, hung in the Burgomasters' council room in 1663;
the verses were even graven in stone, of which there is a specimen in the Amsterdam
2
Archives . It seems reasonable to suppose that there would have been copies printed
on vellum for each of the Burgomasters themselves,
Ghy Heeren, die de stadt, gelyck vier hooftpylaeren,
Met raet en wysheid stut,
3

as Vondel wrote . There were only four ‘hooftpylaeren’: Cornelis de Graef, Joan
Huydecooper heer van Maersseveen, Joan van de Poll and Hendrik Dircksz. Spiegel.
They were presumably the recipients of vellum copies; perhaps there was one for
the Pensionary too. It seems unlikely that there can have been more than five copies
in all on vellum, and this seems to be the only one which has survived, mutilated
though it is; of the copies on paper, which must have been very much more
numerous, only one, as we have seen, is still available. It seems improbable that
any of the five eminent recipients disposed of his copy to a bookbinder. It seems
more likely that this copy was discarded by the printer as waste because it had been
spoilt in some way no longer discoverable - perhaps because the print should have
been on the ‘skin’ side of the vellum - and came for this reason into the hands of
the binder. But there is, as will be seen, no certainty that the book was bound in
Holland.
The question of how this piece of vellum reached Slovakia cannot be solved on
the information available. Many of the thirty-four

1

2
3

The circumstance that a poem so intimately concerned with the affairs of Amsterdam was
printed at Haarlem leads Professor W. Gs. Hellinga to suggest to me that the extant paper
copy may be a reprint. The circumstance that it contains one evident misprint (the full stop at
the end of the last line but one should be a comma) lends colour to this suggestion.
Katharine Fremantle, The Baroque Town Hall of Amsterdam, Utrecht 1959, pp. 68 and 98;
Worp. loc. cit.
Vondel, Werken (W.B.) vol. V, p. 860.
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pamphlets bound in it bear the signatures of either Daniel or Christoph Klesch, two
brothers who were prominent in the literary life of the Zips in the seventeenth
1
Century . The library contains a number of their works and they also contributed a
good deal of quite accomplished verse to pamphlets on local births, deaths and
marriages. They came from the town of Spišská Nová Ves (German Zipser Neudorf,
but usually referred to by its Hungarian name of Igló, whence much confusion with
Iglau-Jihlava in Moravia) a few miles from Levoča. Daniel was born in about 1620,
studied in Strassburg and Wittenberg and was for more than ten years Lutheran
pastor in Western Hungary on the borders of Austria, first at Sopron (Ödenburg)
and later at Köszeg (Güns). Christoph was born in 1632, was at school at the
Magdalenengymnasium at Breslau, and after studying at Wittenberg became pastor
of Spišská Sobota (Hungarian Szepessi Szombáth, German Georgenberg) in 1661
and was an important figure in the life of the Lutheran church in the Zips. Both the
brothers were forced to emigrate when the Counter-Reformation began to spread
in Hungary; Daniel left Köszeg in 1673 for Jena and Christoph left Spišská Sobota
for Wittenberg in 1674. Daniel held posts at Weissenfels and Heldrungen/Unstruth,
travelled to Hamburg, Denmark and Sweden, and was later supported by Spener
in Berlin, where he died in 1697. Christoph held posts in Jena, Tennstedt near
Weimar, and finally from 1684 in Erfurt, where he died in 1704. Both brothers were
2
members of Zesen's ‘Deutschgesinnte Genossenschaft’ ; the library contains a four
page pamphlet, Der lieblichen und löblichen Lorbern, wie auch weissen Lilien und
Nägelein Danck-Geruch (Jena, Johann Jakob Bauhofer, 1678), in which Christoph
Klesch and another Zipser, Philip Heutsch of Kirchdrauf (Sp. Podhradie), express
their thanks to Zesen for their election to this society (press-mark 13847 no. 61).
Despite this (rather tenuous) connexion with Zesen, there is nothing to show that
either of the brothers spent any time in Holland. Unfortunately there is no name on
the fly-leaf of the volume, nor is there any indication of who caused the pamphlets
to be bound together, or at what time. Presumably Christoph came into possession
of some at least of his brother's books after the latter's death in 1697; as the brothers
seem to have been seldom together and emigrated to Germany independently, it
is not very likely that Christoph would have had them before. This would suggest
that the volume could not well have been bound before 1697, perhaps in Erfurt, as
it contains pamphlets which belonged to both brothers. Christoph is said to have
taken the

1

2

The best account of the brothers Klesch which is easily accessible is that in Zedler's
Universal-Lexicon. Bruckner, op. cit., gives a more up-to-date account, for details from which
I am indebted to Professor Polišenský.
Karl Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, Dresden 1887, vol. III, p.
17.
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archives of the protestant communities with him into exile; part of them were brought
back to Levoča in 1775, and possibly some of his books came with them. Where
the vellum copy of Huygens' broadsheet spent the intervening forty years between
1657 and 1697 it is impossible to guess; perhaps somewhere in Germany. It is even
more unprofitable to speculate on what became of the other, top, half of the
broadsheet but it is not beyond the bounds of possibility that it may form the cover
of another volume of tracts in the same library, also from the collection of Christoph
Klesch.
CAMBRIDGE
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A. van Panthaleon van Eck-Kampstra
Jacob van Maerlants ‘Der naturen bloeme’
Twee notities over handschriften
1. Lijst van de bestaande codices
Voor de serie ‘Klassieke Galerij’ verzorgt Dr. J. Janssens een uitgave van gedeelten
uit Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme. Een vriendelijk verzoek om enige
inlichtingen, dat de tekstediteur tot mij richtte, is voor mij aanleiding geworden hier
enkele mededelingen te doen uit het codicologisch onderzoek van Der naturen
bloeme, dat mij reeds jaren lang bezighoudt.
In de eerste plaats volgt een opgave van de bestaande codices; zij zijn
gerangschikt naar de alfabetische volgorde van de bewaarplaatsen. Bij elke codex
wordt vermeld of deze voorkomt in de Bouwstoffen van het Middelnederlandseh
1
woordenboek, dat wil dus zeggen: of hij gebruikt is voor de teksteditie van Bormans
2
of die van Verwijs , in de Bouwstoffen behandeld onder resp. artikel 923 met
supplementen 1498 en 1539, en artikel 924 met supplement 1499. De in de
Bouwstoffen niet behandelde codices ben ik op het spoor gekomen, doordat zij
geregistreerd staan in de Index operum et auctorum van de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta van wijlen Willem de Vreese in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
3
Van verwijzing naar de bibliografie van Am. Arents is afgezien, omdat juist dit
onderdeel van zijn werk bepaald geen enkele aanspraak op volledigheid kan maken
en niets nieuws oplevert. Hetzelfde geldt voor de

1

2

3

Alleen het eerste deel van deze editie, de tekst met varianten van de eerste vier boeken van
Nat. bl., verscheen in Brussel in 1857. Het zou te ver voeren hier nader in te gaan op het
stranden van Bormans' werk aan de rest van de uitgave, een kleine, trieste historie op zichzelf.
Met opzet begon Verwijs met dat gedeelte dat nog niet voor de filologen toegankelijk was,
de boeken V tot en met XIII; de eerste aflevering van het tweede deel verscheen in 1872, de
laatste aflevering, de inleiding bevattend, in 1878 (Leiden. Bibl. van Mnl. Letterkunde).
Am. Arents, Jacob van Maerlant. Proeve van bibliografie. Inleiding door J. van Mierlo S.J.,
Damme, 1943.
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Bibliographische samenvatting die C. Neuhuys kort na de Tweede Wereldoorlog
1
het licht deed zien.
De weg naar het materiaal is aldus zeer globaal aangeduid. Aangezien het niet
mijn bedoeling is in het bestek van dit artikel vooruit te lopen op een latere publikatie
van de resultaten van mijn onderzoek, volsta ik met een opsomming van het
materiaal, zonder daarbij uitvoerige codicologische gegevens te vermelden. Alleen
dat wat bij een eerste opslaan van de codex duidelijk is, wordt meegedeeld: het
gebruik van perkament of papier, het voorkomen van miniaturen, van nog andere
teksten dan Nat. bl. Een datering wordt alleen vermeld in twee gevallen waarin zij
explicite in de codex is opgenomen; dateringen-bij-benadering immers zouden hier
slechts zonder motivering gegeven kunnen worden en dat komt mij ongewenst voor.
ALFTER bij Bonn, het slot van Franz Joseph Fürst und Altgraf zu
Salm-Reifferscheidt.
BNM. Perkament. Op Nat. bl. volgt Vanden vos reynaerde.
Uit de Reymaert-litteratuur is de codex bekend als de Dyckse, naar het Schloss
Dyck bij Neuss, waar Hermann Degering het boek in 1908 gevonden heeft en
waar de familie zu Salm-Reifferscheidt het tot in de Tweede Wereldoorlog
bewaarde.
BREMEN, Stadtbibliothek, ms. 39.
BNM. Papier. Miniaturen. Colophon:
‘Dit is wt god danc Ende heeft ghescreven here pieter pouwels zoen van
schouwen priester. wonende nu ter tijt tot egmonde Int iaer ons heren. M.cccc.
drie ende vijftich.’
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 19546.
Bouwst. 923 sub 2, suppl. 1498 sub 1 (lees: 2), en 924 sub 4. BNM. Perkament.
Eén miniatuur. Achterin de codex een kalender; voorin en achterin rijmspreuken.
DETMOLD, Lippische Landesbibliothek (olim Öffentliche Bibliothek), ms. 70.
Bouwst. 923 sub 3, suppl. 1498 sub 3 en suppl. 1539 sub 3. Perkament.
Miniaturen. De codex begint met een paastabel van 1287 tot 1319, gevolgd
door een kalender.
'S-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 76 E 4 (olim Y 134).
Bouwst. 923 sub 4 en 924 sub 3. BNM. Perkament. Miniaturen. Nat. bl. wordt
voorafgegaan door een kalender, de zogenaamde Natuurkunde van het
2
geheelal , Heinric van Hollant's Vander mane hare craft en enkele prozateksten
over de maan, de planeten en de temperamenten.

1
2

[C. Neuhuys,] Jacob van Maerlant, werken. Bibliographische samenvatting. Damme, z.j.
Zo genaamd in de litteratuurgeschiedenis, niet in het werk zelf, zoals dat b.v. met Nat. bl. wel
het geval is.
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'S-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, bruikleen van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, XVI.
Bouwst. 924 sub 2. BNM. Perkament. Miniaturen. De inhoud is geheel gelijk
aan die van K.B. 76 E 4, zojuist genoemd.
HAMBURG, Staats- und Universitätsbibliothek (olim Stadtbibliothek), Philol. germ.
19 in scrinio.
Bouwst. 923 sub 5. BNM. Perkament. Colophon:
‘Ghescreuen Tutrecht. Jn die jaer ons heren .M.ccc.xlv. op sinte pancracius
auont’
LEIDEN, Universiteitsbibliotheek, B.P.L. 14 A.
Bouwst. 924 sub 1. BNM. Perkament. Miniaturen. De codex begint met een
kalender, gevolgd door de zogenaamde Natuurkunde van het geheelal en Van
vijf bomen.
LONDEN, British Museum, add. ms. 11390.
BNM. Perkament. Miniaturen.
TÜBINGEN, Universitätsbibliothek, Depot der Preussischen Staatsbibliothek
Berlin, ms. germ. fol. 52.
1
Bouwst. 923 sub 1. BNM . Perkament. Miniaturen.
Deze codex, waarin aan het begin en aan het eind grote stukken ontbreken,
vormt één, zij het nog steeds defecte codex met:
WENEN, Nationalbibliothek, 13.440 (suppl. 2544).
Bouwst. 924 sub 7. BNM.
o

WOLFENBÜTTEL, Herzog August-Bibliothek, 2607 (58.7 Aug. 2 ). BNM.
Perkament.

Behalve de genoemde codices zijn er fragmenten van Nat. bl. bewaard gebleven.
Bij de opsomming daarvan wordt onderscheid gemaakt tussen fragmenten van
codices en fragmenten van de tekst. Dit onderscheid behoeft mogelijk enige
toelichting, omdat het niet altijd gemaakt is en wordt. Fragmenten van een codex hetzij zij bestaan uit een aantal gehele folia, hetzij uit luttele strookjes, of desnoods
uit één stukje van een blad - kunnen erop wijzen dat er, behalve de (vrijwel gaaf)
bewaard gebleven complete exemplaren, nóg een exemplaar van het desbetreffende
werk is geweest. De bewijslast in dezen rust op de codicoloog, die moet trachten
op grond van de beschikbare gegevens aan te tonen dat het fragment deel
uitgemaakt kan hebben van een complete codex en hoe die er dan moet hebben
uitgezien.
Fragmenten van de tekst daarentegen zijn de, gemeenlijk korte, passages uit de
onderhavige tekst die zijn opgenomen in een ander verband; b.v. losse hoofdstukken
uit de vierde en vijfde partie van de Spieghel

1

In de Index operum et auctorum van de BNM staat niet vermeld dat de codex thans in Tübingen
berust. Uit praktische overwegingen hebben de beheerders ermee volstaan de huidige
bewaarplaatsen van codices van de Preussische Staatsbibliothek allen bij de in de BNM
aanwezige beschrijvingen aan te geven.
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historiael zijn temidden van een groot aantal andere korte teksten met de tweede
partie van de Spieghel van Utenbroeke gecombineerd in één grote codex door de
1
librarius van het Rooclooster . Zo is Nat. bl. boek X, over de kruiden, overgenomen
in medicijn- en kruidenboeken. Dergelijke fragmenten vertellen ons dat iemand op
enig tijdstip een exemplaar van het werk in kwestie in handen gehad moet hebben
en voor een bepaald gedeelte bijzondere belangstelling had.
Voor de thans volgende lijst van fragmenten geldt hetzelfde als hierboven is
gezegd: aan enige vorm van codicologische beschrijving kan niet gedacht worden.
Ik volsta dus met een opgave van het aantal folia, c.q. gedeelten van folia en met
de aanduiding uit welk boek van Maerlant's werk de daarop voorkomende tekst
stamt. De codexfragmenten zijn alle van perkament, miniaturen komen op geen van
alle voor, evenmin als expliciete datering; deze gegevens worden niet meer bij elk
fragment afzonderlijk opgegeven. Opnieuw wordt naar de Bouwstoffen en naar de
BNM verwezen; bij fragmenten die niet in één van beide geregistreerd staan, wordt
kort aangeduid op welke wijze zij te mijner kennis kwamen. De aangehouden
volgorde is dezelfde als die van de codices.
BRUGGE, Stadsarchief, zonder signatuur.
BNM. Eén diploma (oftewel dubbelblad), waarvan onderaan een brede reep
is afgesneden. Uit Boek I en II.
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 209.
BNM. Een deel van een folium. Uit Boek XIII.
Het blad maakt deel uit van een kleine collectie fragmenten uit de nalatenschap
van wijlen Willem de Vreese, thans onder deze signatuur opgenomen in de
Koninklijke Bibliotheek.
DÜSSELDORF, Landesbibliothek, F 46.
BNM. Eén diploma, waarvan een brede reep van het tweede folio van boven
tot onder is weggesneden. Uit Boek III.
GENT, Universiteitsbibliotheek, 2749 sub 8.
Bouwst. 923 sub 8. BNM. Eén diploma, waarvan een reep van het eerste folio
van boven tot onder is afgesneden. Uit Boek III.
LEIDEN, Universiteitsbibliotheek, nog ongenummerd.
BNM. Twee diplomata. Proloog en gedeelten uit de Boeken I en II.
LEIDEN, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 179.
Genoemd in Bouwst. 923 sub 7, waar geconstateerd wordt dat het niet te
identificeren is met Bormans' fragment E (zie verder hieronder bij de
tekstfragmenten). BNM. Twee stroken, tezamen het bovenste deel van één
folio. Uit Boek XII en XIII.
LEIDEN, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 1527 sub 9, 10, 11, 12 en α tot en met ε.

Bouwst. 924 sub 6 en suppl. 1499. BNM. Een aantal stukken en

1

Wenen, Nationalbibliothek, 13.708 (suppl. 2644); Bouwst. 695.
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stukjes van folia. Uit de Boeken I, II, IV en V. Nr. 9 vormt samen met nr. 8 het
middenstuk van een diploma; op 8 staat tekst uit Maerlant's Scolastica (om de
titel te gebruiken die de auteur zelf gaf aan het werk dat in de
litteratuurgeschiedenis meestal Rijmbijbel wordt genoemd).
MECHELEN, Stadsarchief, zonder signatuur.
In 1952 gevonden door de Heer Fr. Vervoort; zijn collega Dr. J. Deschamps
1
bracht mij reeds kort daarna van de vondst op de hoogte .
Een gedeelte van één folio. Uit Boek III.
NIJMEGEN, Stadsarchief, 11.
Bouwst. 923 sub 10. BNM. Twee diplomata. Proloog en delen van Boek I en
II.

Van Mierlo publiceerde in de Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie van Wetenschappen 1943, 811-818 fragmenten uit de Boeken II en III,
bestaande uit twee stukken van twee verschillende folia, waarvan mij de huidige
bewaarplaats onbekend is. Evenmin is het mij tot nog toe gelukt te achterhalen waar
de fragmenten zich bevinden die in de Bouwst. 923 sub 6 (met suppl. 1498 sub 6
en 1539 sub 6) en 923 sub 9 (en 924 sub 5; BNM.) als vermist opgegeven staan.
Daaraan moeten nog toegevoegd worden de fragmenten waarover Bormans in
2
1861 handelde , resp. twee folia, gevonden in Luik door Abbé Daris, met tekst uit
Boek XII, en vier folia die in Aschaffenburg aan het licht kwamen en die gedeelten
uit de boeken II, IV en V bevatten.
Fragmenten van de tekst zijn te vinden in:
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 15624-41, f. 75v-77r (oftewel 15636).
Bouwst. 923 sub 7 en suppl. 1539. BNM. Perkament. Uit Boek II en III. De
fragmenten worden door Bormans E genoemd. Bij het nagaan van alle plaatsen
waar varianten uit E worden opgegeven, stuitte ik op p. 388 bij III 2877 op een
aanwijzing: naar aanleiding van het feit dat E een tiental regels over de
wielewaal samentrekt tot
Oriolus es die wedewale
Siin drec es qauet al te male

merkt Bormans in de noot op: ‘dit is eigentlijk geen handschrift van Maerlants
Naturen bloeme, maer een medecijnboek met sommige uittreksels uit dat werk’.
Dankzij een notitie in de BNM kwam ik bij deze codex terecht, die inderdaad
3
de tekstfragmenten bleek te bevatten . Een inhoudsopgave van de codex is te
vinden in

1
2
3

Gaarne betuig ik hier nogmaals mijn oprechte dank voor de bijzonder welwillende medewerking
van deze Belgische vakgenoten.
Bulletins de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique 30,
2e série t. 12 (1861), 58-59 en 353-358.
De eerste drie passages die in de codex voorkomen, zijn niet door Bormans opgenomen,
een handelwijze die ik niet kan verklaren.
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E.C. van Leersum's editie van De ‘cyrurgie’ van Meester Jan Yperman (Leiden,
1912, XXV-XXVIII).
'S-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 45 (olim S 83), f. 25-31v.
BNM. Papier. Boek X over de kruiden is in zijn geheel opgenomen in deze
codex, die ook het best als ‘medicijnboek’ is aan te duiden of als receptenboek.
MIDDELBURG, Provinciale Bibliotheek van Zeeland, 6353, pag. 194-218.
BNM. Papier. Boek X over de kruiden is in zijn geheel in de codex opgenomen
geweest blijkens de inhoudsopgave, maar thans ontbreekt het laatste gedeelte,
doordat de codex defect geraakt is. Ook dit is weer een recepten- en
1
medicijnboek.
TÜBINGEN, Universitätsbibliothek, Depot der Preussischen Staatsbibliothek
Berlin, ms. germ. fol. 751 sub 6.
BNM. Perkament.
Onder de signatuur 751 is samengevat een collectie Mnl. fragmenten, in de
Preussische Staatsbibliothek gekomen uit het bezit van Hoffmann von
Fallersleben, o.a. van de ridderromans Renout van Montalbaen en Guerijn van
Montglavie. De folia 23 tot en met 28 van deze collectie, tezamen ook aangeduid
als nummer 6, zijn het restant van een receptenboekje. We hebben hier dus
te maken met fragmenten van een codex, maar tegelijk ook met fragmenten
van de tekst: de drie diplomata die over zijn, bevatten namelijk gedeelten uit
de boeken I, VIII en X in een geheel van de normale afwijkende volgorde, terwijl
daarop nog een aantal recepten in proza volgt. Op f. 28v tenslotte zijn met een
2
andere hand fragmenten uit het Antidotarium Nicolai geschreven .

2. De verhouding van de codices 's-Gravenhage, K.B. 76 E 4 en Kon.
Ak. XVI.
Verwijs werd bij de voorbereiding van zijn editie getroffen door het feit dat het
‘Amsterdamse’ handschrift (de codices van de Koninklijke Akademie berustten
destijds nog in Amsterdam) ‘eene verrassende gelijkheid’

1

2

In deze codex staat op p. 79-87 den dutschen cathoen; zie A. Beets, De ‘Disticha Catonis’ in
het Mnl. (Leiden, 1885. Bibl. van Mnl. Letterkunde), p. 14 en Bouwst. 321 sub 6 (lees: 7),
waar de bewaarplaatsen van het origineel en van een negentiende-eeuws afschrift als
onbekend staan opgegeven. De codex althans is dus nu terecht.
Deze identificatie van een tekst die voor mij nog raadselachtig was, is te danken aan W.F.
Daems, De Mnl. vertalingen van het Antidotarium Nicolai, in: Scientiarum historia 3 (1961),
1-19, in het bijzonder 14-19. Enkele kanttekeningen bij dit artikel: De Vreese noemt wel
degelijk deze fragmenten, en wel als behorend bij een aantal hss. die ‘omstreeks 1280, wellicht
zelfs in de allerlaatste jaren van de dertiende eeuw lijken geschreven te zijn’ (Paradox over
den grooten nood der Nederlandsche philologie in Handelingen van de Mij der Ndl. Ltk.
1932-33, 33; opnieuw afgedrukt in Willem de Vreese, Over handschriften en
handschriftenkunde (Zwolle, 1962), 145. Ik onthoud mij overigens van een oordeel over De
Vreese's datering.). - Daems spreekt van een sextern; m.i. is het een tritern. - Bij de
translitteratie: in regel 10/11 is weggevallen ‘tamarinden cassiafistula // .i. onse’; in regel 20
is op mijn foto duidelijk te lezen ‘humeuren’, waarbij de laatste drie letters wegens ruimtegebrek
bovengeschreven zijn.
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vertoonde met het Haagse, namelijk in inhoud, spelling, weglating van verzen
1
waarvoor in beide ruimte opengelaten werd, en afbeeldingen. Hij vervolgt zijn
opmerking hierover even verder: ‘Uit een enkele plaats meenen wij te mogen
opmaken, dat het Amst. Hs. naar het Haagsche is gecopiëerd. In B. II, bij de
beschrijving van de Alches, vs. 425-442, eindigt de eerste kolom van bl. 18 bij V.
met vs. 433, en is het volgende vers bij het overgaan tot de volgende kolom
overgeslagen, zonder dat naar gewoonte een regel is opengelaten. In het Amst.
Hs., waar die regel mede ontbreekt, die midden op een kolom moest voorkomen,
is zij opengebleven, en door den afschrijver het verzuim van zijn voorbeeld bemerkt’.
Dit argument nu voor de stelling dat het Haagse hs. de legger van het
Amsterdamse zou geweest zijn, lijkt niet zeer gelukkig, te minder daar het geheel
geïsoleerd wordt aangevoerd, zonder dat blijkt dat de veronderstelde handelwijze
past in het gedrag van de beide copiïsten. Met evenveel recht kan men op grond
van deze ene plaats het tegengestelde beweren, redenerend dat de copiïst van het
Haagse hs. in zijn legger (de Amsterdamse codex) wel de opengelaten regel heeft
opgemerkt, maar liever niet de bovenste regel van een kolom onbeschreven liet
terwille van het beeld van de bladspiegel; daarbij kan hij dan overwogen hebben
dat een eventuele aanvulling altijd nog onder de kolom kon geplaatst worden. Tot
staving van deze bewering kan dan aangevoerd worden dat reeds een snelle
beschouwing van de codex leert dat er aan de bladspiegel veel zorg is besteed,
o.a. door vermijding van open regels aan het slot van kolommen; b.v. op p. 102
waar de onderste regel van de tweede kolom, die open bleef na de tekstregels III
2165-66:
G gaet vte vort suldi
Voglen namen horen in I

is opgevuld met de aanwijzing: ‘leest hier na van ibus.’ Dat een aanvulling onder
de kolom het esthetisch gevoel minder stoorde dan open regels boven- of onderaan
binnen de bladspiegel, kan dan b.v. blijken uit verschillende plaatsen waar in de
ondermarge ‘Keert omme’ staat (oftewel Z.O.Z.).
Lieftinck bestrijdt dan ook in de Bouwstoffen (924 sub 2; nogmaals, met verwijzing
naar dat art., in 926 sub 1) de hypothese van Verwijs in de aantekening over het
Amsterdamse hs.: ‘Dat dit hs. een copie zou zijn van het sub 3 genoemde [sc. het
Haagse, A.v.E.] is om paleographische

1

Verwijs, Inleiding p. LVII; het volgende citaat ib. - De sigla voor de Amsterdamse en de Haagse
codex in deze editie zijn resp. A. en V; ik heb in het volgende de voorkeur gegeven aan de
aanduiding door middel van de beide plaatsnamen. - Er dient nog op gewezen te worden dat
de Amsterdamse codex gefolieerd, de Haagse gepagineerd en gefolieerd is, alles met moderne
hand; ik heb in het onderstaande voor de Haagse codex de paginering gebruikt, omdat de
foliëring juist op de behandelde bladen niet normaal doorloopt en aanleiding zou kunnen
geven tot onduidelijkheid.
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redenen onmogelijk. Een vergelijking der teksten zal waarschijnlijk tot het
omgekeerde doen besluiten. Het hs. kon niet geraadpleegd worden (1943)’. De
laatste zin wil ongetwijfeld verklaren waarom er niet met meer zekerheid
geconcludeerd kon worden.
Ook zonder zich op het netelig gebied van de pure paleografie te begeven en
alvorens een doorlopende vergelijking van de tekst in de beide codices te hebben
ondernomen, vindt echter de codicoloog een intrigerende plaats in de Haagse codex:
een ontsporing van de copiïst in het boek over de vogels (Nat. bl. III). Op p. 88 wordt
het laatste deel van de tweede kolom ingenomen door de miniatuur van en de eerste
vier regels tekst over de vogel Corchiles, het winterkoninkje. Op de laatste regels
van deze (verso-, dus linker-) pagina:
Ende es tconelkijn datmen weet
Dat alder vogele conijnc heet (III 1178)

sluit echter de opvolgende (recto-, rechter-) pagina 89 niet aan; deze begint met
een miniatuur. Omslaand constateren we dat de rest van de paragraaf over de
winterkoning en de daaropvolgende artikelen over Diomedice en Dariata (III
1179-1236) op de (recto-) pagina 91 staan in de eerste en het grootste deel van de
tweede kolom; op de laatste regel over Dariata volgt
Hier gaet vte vander D
Ende volghet als een in E (III 1236).

Maar blijkbaar is er een hiaat, want er volgt geen vogel wiens naam met E begint:
de laatste negen regels van de kolom zijn gevuld met de miniatuur en de eerste
twee verzen over Fulica (III 1371-72). De copiïst heeft echter in de marge naast de
1
zojuist geciteerde regels met rode inkt een rechtopstaand kruis gezet . Zijn aldus
gegeven aanwijzing volgend en daarbij gedachtig dat zopas de pagina's 89 en 90
ongelezen zijn gebleven, slaan wij terug naar p. 89 en vinden daar bovenaan een
zelfde rood kruis en de behandeling van een vogel ‘in E’, nl. de Erodius. Met dit
artikel en dat over de Fenix, benevens de bijbehorende miniaturen, (III 1237-1370)
zijn de pagina's 89 en 90 gevuld op de laatste acht regels van 90b na. Tot slot staat
daar dan nog de verwijzing: ‘Soec voert an daer tcruce staet gheteykent an dander
2
side ende heet fulica datter na volghet’ . - Dat klopt, zoals uit het bovenstaande
blijkt.
Bij het nagaan van de opbouw van de codex blijkt dat deze uit quinternen (d.w.z.
vijf dubbelbladen per katern) bestaat, met als enige afwijking het negende katern,
juist dat waarin de hier behandelde ontsporing heeft plaats gehad. Aan dit negende
quintern is één los folio toegevoegd en wel f.*45, de pagina's 89 en 90.

1
2

Afb. I. - De afbeeldingen geven de ware grootte weer, maar daarom ook slechts gedeelten
van pagina's.
afb. II.
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Het is duidelijk dat de copiïst bij het schrijven van p. 91 een grote passage van 134
verzen + twee miniaturen over het hoofd had gezien, en dat hij deze fout later heeft
hersteld door een blad in te voegen en de nodige verwijzingen aan te brengen. Maar
hoe kwam het dat hij dit grote stuk oversloeg?
Op deze vraag geeft de Amsterdamse codex een verrassend duidelijk antwoord:
de artikelen over Erodius en Fenix (III 1237-1370) en de miniaturen daarbij - alles
wat de Haagse copiïst oversloeg - staan daar op precies twee pagina's, f. 83v en
84r, een linker- en een rechterpagina dus. Iedere lezer weet dat hij bij het omslaan
soms twee bladen in plaats van één grijpt; iedere codicoloog weet dat dit bij
perkamenten handschriften vrij gemakkelijk gebeurt, en bovendien dat de bladen
perkament van het open liggend boek heel gemakkelijk vanzelf terugspringen.
Welnu, ik zie de copiïst van de Haagse codex bezig uit zijn legger, de Amsterdamse,
f. 83r af te schrijven op zijn eigen blanco blad (dat thans genummerd is p. 91). Na
‘Ende volghet als een in E’ slaat hij in zijn legger om, want met 83r is hij klaar. Hij
vervolgt zijn werk, laat ruimte open voor een miniatuur, schrijft de representant f en
dan ulica; hij is namelijk vergeten dat hij zelf een naam met E heeft aangekondigd
en heeft niet gemerkt dat hij twee bladen inplaats van één heeft omgeslagen en zo
is hij nu begonnen f. 84v af te schrijven.
Ik kan hem ook anders bezig zien: hij schrijft de laatste regel van f. 83r van zijn
legger en dan legt hij eens even de pen neer; hij is een uiterst nauwkeurig copiïst
1
met een zeer regelmatige hand, een ogenblik rust is zeker nu en dan nodig . Als hij
terugkeert tot zijn werk, slaat hij om, want de openliggende bladzijden waren
afgehandeld. Maar - mijn verhaal wordt eentonig - zonder zich dat bewust te zijn
begint hij aan f. 84v, want in zijn afwezigheid had het blad reeds zichzelf omgeslagen.
Het ziet ernaar uit dat de door Lieftinck geuite veronderstelling dat de Haagse
codex gecopieerd zou zijn naar de Amsterdamse, wel tot zekerheid geworden is.
Bij het onderzoek der codices komt er niets aan het licht dat hiertegen pleit. Maar
2
er is nog een opmerking van Verwijs die nadere beschouwing verdient . Hij deelt in
variis lectionibus de verwijzing mee die de copiïst onderaan het ingelaste blad in
de Haagse codex, na het artikel over Fenix dus, gaf: ‘Soec voert an daer tcruce
staet gheteykent an dander side ende heet fulica datter na volghet’; daaraan voegt
hij toe: ‘Bij A is de afschrijver ook begonnen deze woorden te schrijven, doch zij zijn
weder uitgeschrapt.’ Wat nu?

1

2

Hij schrijft althans zeer nijver af wat hij ziet, te nijver soms: in Amsterdam f. 51rb waren de
onderste twee regels over na het artikel over de geit, op de onderste staat: ‘Keert omme
dander side’; de schrijver van Den Haag eindigde op zijn p. 26 ditzelfde artikel op de vierde
regel van onderen en zette op de laatste regel dezelfde aanwijzing, die echter hier geen zin
heeft, want er viel niets om te keren: p. 27 is een rectopagina.
dl. I. p. 217.
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In de Amsterdamse codex staat, zoals boven reeds gezegd is, de paragraaf over
de Fenix op f. 83vb en 84r (voorafgegaan door die over de Erodius, die juist f. 83va
beslaat). Na het slot van de Fenix bleven drie regels van 84rb open; de middelste
daarvan heeft de copiïst gevuld met ‘Soec vort an dander side’, zoals hij vaker ruimte
onder in een kolom, die niet toereikend meer is voor de volgende miniatuur, opvult
met een soort ‘Z.O.Z.’. Op f. 85rb wordt b.v. in Maerlant's tekst de behandeling
aangekondigd van de ziekten die bij valken kunnen optreden, en de copiïst vult de
onderste, overschietende regel op met ‘Soect an dander side tbeghin daerof’; op
de laatste regel van f. 100rb staat: ‘Hier omme beghint de spreuwe’.
De woorden ‘Soec vort an dander side’ op f. 84rb zijn weliswaar niet zeer duidelijk,
maar toch niet ‘weder uitgeschrapt’. Op de beide omringende, onbeschreven regels
staan inktsporen, die echter niet onmiddellijk leesbaar zijn. Het gebruik van een
spiegeltje brengt uitkomst in de gerezen moeilijkheid: de inktsporen zijn spiegelschrift,
en wel van de tekst die op de tegenoverliggende kolom, kolom a van f. 83v, staat,
terwijl omgekeerd op de voorlaatste regel van die eerste kolom van f. 83v iets staat
overgedrukt van ‘an dander’. Dit overdrukken op de andere pagina heeft de
duidelijkheid van de letters geen goed gedaan en daardoor is Verwijs op een
dwaalspoor gebracht, niet alleen op f. 84, maar ook op f. 83va; daarover tekent hij
1
aan : ‘Bij V en A onder aan de kolom: Leest boven van Fenix; doch bij A zijn die
woorden weder uitgeschrapt.’ Inderdaad zijn ook deze woorden beschadigd, doordat
2
een deel van de inkt naar f. 84r is verhuisd .
Bij nader inzien strooit dus Verwijs' opmerking geen roet in het eten. Misschien
stelt zij ons zelfs, na de vaststelling van wat er dan wel aan de hand is, nog in de
gelegenheid een keuze - zij het dan ook geen bindende keuze - te doen uit de twee
boven geschetste situaties waarin 's schrijvers ontsporing kon plaats hebben. Het
overdrukken van de inkt namelijk kan erop wijzen dat deze beide folia uitzonderlijk
vast tegen elkaar hebben gezeten. Wanneer dat het geval was in het lange leven
3
van de codex, valt uiteraard moeilijk uit te maken . Zou het evenwel ongerijmd zijn
te stellen dat de copiïst die de codex als legger gebruikte bij het schrijven van een
nieuw exemplaar - thans het Haagse handschrift -, niet al te veel blaam treft voor
de nonchalance waarmee hij deze twee bladen tegelijk omsloeg?

1
2
3

dl. I, p. 214.
afb. III.
Het is niet waarschijnlijk dat er in dit geval sprake is van het afgeven van nog vochtige inkt,
want de pagina's zijn niet tegelijk, maar achtereenvolgens klaar gekomen; het overdrukken
heeft van weerszijden plaats gehad.
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Summary
The first part enumerates the existing manuscripts, fragments of manuscripts and
text-fragments of Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme. In the second part the
author proves how an error made by the copyist of ms. The Hague, Royal Library
76 E 4 gives evidence that ms. The Hague, Royal Library Kon. Ak. XVI was his
exemplar.
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Keetje Rozemond
Vroege Griekse drukken van Aldus Manutius
In een artikel in de vorige aflevering van Het Boek, het Psalterion van Aldus Manutius,
werd gepoogd een datering van dit Psalterion te geven op grond van de invoering
door Aldus van het letterteken .
Een bezoek aan het British Museum met zijn grote collectie Aldus-drukken bracht
mij aanvullend materiaal voor de datering van deze drukken.
Het teken is een afkorting voor de Griekse letters -ος. In zijn eerste Griekse
druk, de Ἐρωτήματα van Constatinus Lascaris, geeft Aldus aan het eind een lijst
van de door hem gebruikte afkortingen. Voor -ος vermeldt hij daar de letter o boven
de lijn. Als voorbeeld kiest hij ἄνϑρωπ̊ voor ἄνϑρωπος. De afkorting bestond dus
in die tijd nog niet in zijn collectie.
Het teken moet ingevoerd zijn na de druk van het eerste deel van Aldus'
1
Aristoteles-uitgave . De Musaeus, waarvan de Griekse tekst vóór het Ὄργανον van
2
Aristoteles gedrukt moet zijn bevat inderdaad het teken niet.
In de derde ongedateerde, vroege Griekse Aldus-druk, Theodorus Prodromus'
3
Γαλεομυομαχία, komt het teken vijf maal voor . Op grond van de frequentie van
het teken in de verschillende drukken, vermeld in mijn artikel over het Psalterion,
ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat dit boek, evenals het Psalterion na het
Ὄργανον aan het eind van 1495 gedrukt moet zijn.

Summary
On the principle worked out in a previous article, ‘Het Psalterion van Aldus Manutius’,
Theodorus Prodromus' ‘Galeomyomachia’, printed by Aldus, is dated at the very
end of 1495.

1
2
3

Keetje Rozemond, Het Psalterion van Aldus Manutius, Het Boek, dl. XXXVI, blz. 94-99.
Catalogue of Books printed in the XVth Century now in the British Museum, Part V, London
1924, pp. 552-553.
fol. α i v., α iiii r., α 8 r., α 9 r. en α 10 r.
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Keetje Rozemond
Unknown ‘catavasier’?
In the Leiden University Library an Eastern liturgical book was acquired recently
1
which does not occur in the extensive ‘Bibliografia Românéscă veche’ .
As the first four and the last two leaves are missing it is difficult to indentify the
copy.
The whole book is in Cyrillic writing. The first part is in Greek, transcribed
phonetically in Cyrillic characters in accordance with the modern Greek pronunciation.
The second is in old Slavonic and the third in Rumanian.
The Greek part (fols, e up to and including м͂e) contains the Canons of the Nativity,
the Theophany, the Purification, Easter; some hymns to the Theotokos, the exaltation
of the Cross, the holy Ghost, the holy Trinity; the Magnificat, the divine Liturgy, other
hymns to the Theotokos. (On fols. к͂ϑ r., v., a r., д - e r. there are hymns in
old Slavonic).
The Slavonic part (fols, м͂ς up to and including ч͂д) has nearly the same contents
as the Greek, but in addition to this it also has prayers of penitance, the canons of
Palm Sunday, the Sunday of Thomas, Mid-Pentecost, the Ascension, Pentecost,
prayers to St. George and St. Theodosius (On fols. м͂ς (54)v. - н͂e (55)r. the blessing
is written in Greek).
The Rumanian part (fols. ч͂д v. up to and including г д) contains even more than
the Slavonic, viz. prayers for the feasts of the saints, morning prayers, evening
prayers, some psalms, a calendar of saints, the paschalia which begin in the year
1769 and therefore make it possible to date the book approximately. Fols. м͂ς r., ч͂д
r. and сн͂ r. show an icon of the Theotokos.
o

The book in 8 is rather primitively printed in red and black and has 18 lines on
each page. The type area is ± 113 and 80 mm. A water mark in the paper shows
the letters FD.

1

Ioan Bianu, Nerva Hodos, Dan Simonescu, Bibliografia Românească veche 1508-1830,
Bucuresti 1903-1936.
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Incipit of the Slavonic text.
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Incipit of the Rumanian text.
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The copy seems to be a rare specimen of Rumanian printing, as the first book printed
in the three languages, Greek, Slavonic, Rumanian, which the ‘Bibliografia
1
Românéscă veche’ mentions, was printed in 1816 . The printing of Greek in Cyrillic
characters also seems to be an exception at this time. Greek was already printed
2
in Greek characters long before 1769 .
Perhaps the book is a product of some episcopal press which was impoverished
3
during the troubles that afflicted the Rumanian countries in the eighteenth century.
It has provisionally been catalogued under the heading of Catavasier.

1
2
3

Op. cit., t. III, p. 155, nr. 918.
see for example op. cit., t. I, p. 251-258, nr. 75.
Nikolaus Iorga, Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur, Hermannstadt 1929, p. 243-270.
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Bij de tachtigste verjaardag van E.J. Labarre
Al degenen, die belang stellen in de geschiedenis van het papier - een van de
boeiendste onderdelen van de bibliologie - kennen de naam van E.J. Labarre, de
stichter en de leider van de te Hilversum gevestigde ‘Paper Publications Society’.
Geboren te Hoey (België), opgegroeid in Engeland, vestigde de Heer Labarre zich
omstreeks 1905 na vele en verre reizen in ons land en werd enige jaren later
vice-consul van het Verenigd Koninkrijk te Amsterdam. Te Hilversum, waar hij
sindsdien bleef wonen, huwde hij baronesse Mulert tot de Leemcule, de bekende
directrice van de ‘Godelindeschool’. Door zijn contacten met W.A. Churchill, destijds
Brits consul te Amsterdam, auteur van het bekende werk Watermarks in paper in
Holland, England, France etc. (Amsterdam 1934) kreeg hij belangstelling voor de
papiergeschiedenis. Labarre's eerste werk was zijn Dictionary and encyclopaedia
of paper and paper-making, waarvan de eerste druk in 1937 en de tweede, belangrijk
uitgebreide druk in 1952 verscheen. Dit voortreffelijke werk, waarvan binnenkort
een derde druk het licht zal zien, heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er
orde gekomen is in de terminologie in de papierwereld, en geldt als het
standaardwerk op dit gebied.
Na gedurende de tweede wereldoorlog als Engelsman geïnterneerd te zijn, richtte
de Heer Labarre in 1948 de ‘Paper Publications Society’ op, die beoogde,
voortbouwend op het werk van Briquet, de papiergeschiedenis door een reeks van
monografieën een vaste basis te geven. Wat geen uitgever ooit aangedurfd zou
hebben, waagde de Heer Labarre met zijn stichting, waar Sir Frank Francis, directeur
van het Brits Museum thans voorzitter van is. Dank zij het idealisme, de kennis en
het zakelijk inzicht van zijn leider overtrof het resultaat de stoutste verwachtingen.
De vooraanstaande geleerden op dit ge-

Het Boek. Serie 3. Jaargang 36

237
bied, verspreid over geheel Europa van Spanje tot Sowjet-Rusland, vertrouwden
de resultaten van hun onderzoek toe aan de ondernemende Heer Labarre, die
zorgde voor aan de hoogste eisen voldoende, rijk geïllustreerde uitgaven. Door
deze onvermoeide activiteit is ons land het centrum van de papiergeschiedenis
geworden en de prachtige reeks publicaties van de P.P.S., alle gedrukt door de
firma Thieme te Nijmegen, doen Nederland eer aan.
't Is dan ook begrijpelijk, dat alle vrienden van het papier in binnenen buitenland
de heer Labarre op 8 december, de dag dat hij 80 jaar werd, wilden huldigen. Helaas
kon er van een grootse feestviering niets komen, omdat de jubilaris in het ziekenhuis
lag. Toch ging deze dag niet ongemerkt voorbij. Burgemeester Boot bracht de
tachtigjarige de heuglijke mededeling dat hij benoemd was tot ridder in de orde van
Oranje Nassau. De Engelse regering bleef niet achter en verleende hem de ‘Order
of the British Empire’. In de ziekenkamer mochten enkele vrienden de heer Labarre
(die gelukkig inmiddels weer hersteld is) gelukwensen. Namens hen bood schr.
dezes een geschenk aan en zei daarbij o.m. het volgende: ‘Dàt is het wat we het
meest in U waarderen: Uw idealisme, Uw onbaatzuchtigheid, het feit dat U al Uw
krachten geeft aan de goede zaak: de geschiedenis van het papier - de basis van
het voornaamste middel van menselijke communicatie, een van de belangrijkste
factoren in de menselijke cultuur. Waarlijk, wij, dat zijn niet alleen de mensen van
het papier, van het boek, de historici, maar allen wie de menselijke beschaving ter
harte gaat - kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor het toeval, dat U voor het eerst
met het papier en de papiergeschiedenis in aanraking bracht en daardoor de lijn
van Uw leven verder bepaalde. Zoals een van Uw vele bewonderaars mij schreef:
“Briquet had nooit kunnen dromen, dat hij zo'n voortreffelijke opvolger zou krijgen.
Dank zij Labarre is er nu een corpus voor de papiergeschiedenis in opbouw”.
Mag ik tenslotte iets zeggen over Uw persoon, die zo ten volle met Uw werk
verweven is! Zelden heeft iemand een toepasselijker naam gedragen. “La barre”
betekent: de roerpen, het stuur. Dat U een geboren stuurman bent, geschikt en in
staat om moeilijke ondernemingen tot een goed eind te brengen, daar is ieder het
over eens. Maar er is meer. Als we in het woordenboek kijken (U bent ook
lexicograaf) dan zien we, dat de uitdrukking “c'est de l'or en barre” betekent: het
toppunt van soliditeit, en “raide comme une barre:” onverzettelijk. Dat zijn de drie
grote kwaliteiten, waar we U zo om bewonderen: Uw stuurmanskunst, Uw
betrouwbaarheid en Uw doorzettingsvermogen.
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Als we Uw levensgeschiedenis overzien, dan blijkt, dat U een cosmopoliet bent, in
de beste, edelste zin van het woord. In Uw persoonlijkheid verenigt U het
enthousiasme van de Waal, de distinctie van de Engelsman en de bedachtzame
volharding van de Hollander.’
H.D.L.F.V.
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Uit de tijdschriften
ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA. XXXI. (1963). Nr. 4.
S. Gerevini: Una rara edizione pavese di Antonio Carcano. - M. Carloni:
L'attuazione del ‘Piano L’ nella provincia di Rieti. - L. Colonnetti: Esperienze in
biblioteca. - N.D. Evola: Filippo Evola bibliotecario e Olindo Guerrini.
Nr. 5.
E. Jahier: Protezione antibellica delle biblioteche. - L. Donati: Lettera
sulla tecnica di due libri xilografici. - D. Bianchi: Manoscritti del
‘Geta’ conservati in Italia.
AMOR DI LIBRO. XI. (1963). Nr. 3.
F. May: The Hughes-Foscolo translation from Petrarch. IV (fine). - L. Donati:
Due note d'iconografia raffaellesca. III (fine). - A. Cioni: Nuove giunte e
correzioni al ‘Indice generale degli incunaboli’. V (fine). - A. Milano: Biblioteca
historica italo-judaica. II.
ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES DE BELGIQUE. XXXIII. (1963). Nr. 2.
er

F. Remy: Napoléon I et les livres.
LA BIBLIFILÍA. LXIV. (1962). Nr. 3.
J.H. Cotton: Alessandro Sarti e il Poliziano. - L. Donati: Il mito di Francesco
Colonna. - L. Donati: La marca del guerriero sul bue. - R. Ridolfi: Composizione,
rappresentazione e prima edizione della Mandragola. - P. Gasparrini: Le
rarissime cinquecentine capuane...
LXV. (1963). Nr. 1.
R. Ridolfi: Aldo Olschki, 1893-1963. - R. Ridolfi: L'edizione principe
delle Istorie del Segni e una sua famigerata lacuna. - A. Adversi:
Mauro Sarti primo storico moderno della letteratura giuridica.
Nr. 2.
D. Bianchi: Un trattato inedito di Domenico da Piacenza. - L. Donati:
Commento ad una serie di disegni del XVI secolo illustranti la Divina
Commedia. - R. Ridolfi: Lorenzo Poggio e le sue sconosciute Istorie.
BIBLIOTEKSBLADET. 48. (1963). Nr. 9.
A. Hedvall: Svensk bokkonst - organisation och funktion. (Met samenvatting
in het Engels).
THE BIBLIOTHECK. A SCOTTISH JOURNAL ON BIBLIOGRAPHY AND ALLIED TOPICS. 4.
(1963). Nr. 1.
R.S. Schultze: Scottish books with original photographs. - T.A.F. Cherry: The
library of Henry Sinclair, bishop of Ross, 1560-1565. - R. Donaldson: An early
imprint of Andro Hart.
THE BODLEIAN LIBRARY RECORD. VII. (1962-1963). Nr. 2.
J.R.L. Highfield: An autograph manu-
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script Commonplace Book of Sir Henry Savile. - G. Isham: A copy of Spelman's
Concilia... - E. Rodger: An eighteenth-century collection of maps connected
with Philippe Buache.
BOLLETTINO DELL'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO. XXI. (1962). Nr. 3-4.
A. Campana: Ricordo di Giovanni Muzzioli. - R. Kowalik e.a.: Microbiological
deterioration of old books and manuscripts. Remedies.
THE BOOK COLLECTOR. 12. (1963). Nr. 1.
D. Foxon: Libertine literature in England 1660-1745. I. - A.N.L. Munby: Joseph
Hunter and Sir Thomas Phillipps. - M.L. Poston: Bibliotheca Medici.
Nr. 2.
D. Foxon: Libertine literature... II. - R.H. Taylor: Henry Bradley
Martin. [The literature collection].
Nr. 3.
D. Foxon: Libertine literature... III. - M.J. Barber: The books and
patronage of learning of a 15th-century prince. - G.W. Cottrell Jr.:
Henry Bradley Martin. The ornithological collection.
Nr. 4.
A.G. Thomas: Ralph Willett of Merly, 1719-1795. - M. Pollard and
A.N.L. Munby: Did Mr. Cavendish burn his Caxtons?
BULLETIN OF THE JOHN RYLANDS LIBRARY, MANCHESTER. 46. (1963). Nr. 1.
M. Metzger: A study of some unknown hand-painted Megilloth of the
seventeenth and eighteenth centuries.
DE GULDEN PASSER. 40. (1962).
M. Baelde: De toekenning van drukkers-octrooien door de Geheime Raad in
de 16e eeuw. - A. Ampe: Kritisch onderzoek van de Hortulus Animae-drukken
ten onzent. - L. Elaut: Het kommentaar van Jacques Grévin op Vesalius' tekst
in de Plantin-uitgaven van het ‘Epitome’. - H.F. Wijnman: De Antwerpse
hervormingsgezinde drukker Mattheus Crom en zijn naaste omgeving. - O. de
Neve: Over een ‘Vocabulaer’ van de Brusselse schoolmeester Jan Berthout.
- O. de Neve: Een kleine mededeling omtrent Plantin's Thesaurus Theutonicae
linguae. - A. Rouzet: Adresses d'imprimeurs, libraires et éditeurs belges des
XVème et XVIème siècles. - G. Colin e.a.: Bibliografie van de geschiedenis
van het boek in België. 1961. - H.D.L. Vervliet: Een belangrijke publicatie voor
de Nederlandse incunabelkunde. (Catalogue of books printed in the XVth
Century now in the British Museum).
LIBRARIUM. 6. (1963). Nr. 2.
S. Voellmy: ‘Pour l'amitié’. - G. Pozzi: Francesco Colonna et Alde Manuce. W. Sch.: ‘Wende der Buchkunst’. - P. Tschudin: Die papierhistorische Sammlung
im Schweizerischen Museum für Volkskunde in Basel. - [O. Spengler:] Aus
Briefen Oswald Spenglers. - J. Lethève: La bibliophilie en France en 1962. M.L. v. Franz: Die Bibliothek C.G. Jungs in Küsnacht. - P.W. Hafner: Die
Engelberger Bücherfunde. - J. Staedtke: Der Nachlass Heinrich Bullingers in
der Zentralbibliothek Zürich. - N.N.: Eine wertvolle bibliophile Gabe aus
Frankreich.
Nr. 3.
A. Pfister: Die Pflanze und das Buch. Grundsätze ihrer Darstellung
in Handschriften und Drucken älterer Zeiten. - N.N.: Die ‘Apocalypse
figurée’ (1561) von Jean Duvet. - J. Ryder: A bibliophile's letter
from Great Britain. - V. Bodmer-Gessner: Anlässlich der 99.
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Publikation der Vereiniging Oltner Bücherfreunde. - D. Bodmer:
Der Internationale Bibliophilen-Kongress 1963 in Spanien.
LIBRARY. XVII. (1962). Nr. 4.
J. Sparrow: A manuscript from Queen Christina's library: the Amores of
Sigismondo Boldoni.
XVIII. (1963). Nr. 1.
T.W. Hill: Spelling and the bibliographes - Th.W. Copeland: Edmund
Burke's friends and The Annual Register. - N. Barker: A note on
the bibliography of Gibbon. - A. Freeman: Octavo nonce col-
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lections of John Taylor. - D.D. Evans: The Grovers, letter-founders.
THE LIBRARY QUARTERLY. XXXIII. (1963). Nr. 4.
P. Kruse: Piracy and the Britannica: unauthorized reprintings of the ninth edition.
LIBRI. 13. (1963). Nr. 1.
M. Piggott: Uniformity in descriptive cataloguing.
Nr. 2.
O. Wächter: The ‘Vienna Dioskurides’ and its restoration. - P.E.
Schazmann: La bibliographie du Centre d'études
burgondomédianes. - F.R. Goff: The Library of Congress copy of
the Malleus maleficarum, 1487.
LE LIVRE ET L'ESTAMPE. 1963. Nr. 34.
H. Dirkx: Notes sur les premières éditions des Parents pauvres de Balzac. P.H. Dopp: Les contrefaçons belges de Lamartine.
Nr. 35.
A. Grisay: L'édition originale des Contes Brabançons et du Voyage
de Noce de Charles de Coster. Bibliographie de Charles de Coster.
- P.v.d.P.: Les grands papiers des Croquis Parisiens de J.K.
Huysmans.
NORDISK TIDSKRIFT FÖR BOK- OCH BIBLIOTEKSVÄSEN. 50. (1963). Nr. 1.
J.P. Johansen: Den gamle medicinske katalog på universitetsbiblioteket,
København. - H. Sallander: Några sällsynta, delvis okända lågtyska, danska
och svenska upplagor av Johannes Avenarius' Christliche Gebete i Uppsala
universitetsbibliotek. - J. Vallinkoski: Ett Dansk bokfynd i Finland. - (Met
samenvattingen in Engels en Duits).
THE PRIVATE LIBRARY. 4. (1962-1963). Nr. 1.
Ph. Ward: Stanbrook Abbey Press.
Nr. 3.
A.C. Cooper: Notes on the printing methods of the Golden Cockerel
Press. - J. Mason: J.H. Mason at the Doves Press.
Nr. 4.
P. Isaac: The Allenholme Press.
Nr. 5.
S. Blackmore: Illuminated manuscripts on film. - K. Taylor: The Ark
Press.
Nr. 6.
D. Chambers: The Cuckoo Hill Press.
Nr. 7.
R. Lewis: The Keepsake Press.
QUARTERLY BULLETIN OF THE SOUTH AFRICAN LIBRARY. 18. (1963). Nr. 1.
O.H. Spohr: The first Hottentot vocabulary, 1663. - L.F. Casson: An illuminated
German Horae of the fifteenth Century. III.
SCHWEIZERISCHES GUTENBERGMUSEUM. 49. (1963). Nr. 1.
W. Zerbe: Totentanz aus dem 18. Jahrhundert. - H. Schraemli: Vom Werden
einer Sammlung.
ZEITSCHRIFT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN UND BIBLIOGRAPHIE. X. (1963). Nr. 5.
H. Franke: Was erwartet die Wissenschaft von der Bibliothek?
ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN. 77. (1963). Nr. 10.
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E. Verona: Über die Restaurierung von Zeitungsbeständen in der Nationalund Universitätsbibliothek in Zagreb. - I.K. Belaja: Die Verwendung alkoholischer
Lösungen von Harnstoff zur Restaurierung alter Handschriften und
Bucheinbände aus Pergament.
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Boekbespreking
H. Voorn. De papiermolens in de provincie Noord-Holland (The
papermills in the province of North Holland). Haarlem, De Papierwereld
o
(Lorentzkade 186), 1961. 4 . fl. 100. -.
It is interesting to observe, from the more remote distance of several decades, how
seed may lie in the seemingly frozen earth, before some latent enthusiasm brings
it to life and starts a fresh and fruitful cycle.
It has taken forty years for the rich work of the Swiss Briquet, the first ‘complete’
filigranist, who devoted half a lifetime to the study, collection and publication of
watermarks, to produce, firstly, a lone and amateur worker (Churchill, 1935) and
now, from the very same locality, a young Dutchman, apparently inspired by the
early industry of his country, and supported by the Netherlands Association of Paper
Manufacturers of Haarlem, has now put on the stocks a monumental history of the
Dutch paper-mills, projected in one volume for each paper-making province,
commencing with the earliest and most important, North Holland.
After a general description of the origins and methods of papermaking, and the
first attempts in the Low Countries, the author describes the early paper-mills in the
various localities, digging in the various archives - chiefly in the district of Zaandam
(some six miles from Amsterdam) with its most interesting folk-lore and genealogical
material, all painstakingly collected by the author, with a wealth of illustrative material
never previously published.
An important chapter on the watermarks of the provincial paper-mills (with close
on 200 fullsize reproductions is also given in English and a summary of the entire
work of some 35 pages in English for non-Dutch readers.
This is the first section of a most promising undertaking in the field of paper-history,
and we look forward with interest to the continuation of this work, which will
undoubtedly serve as a model of its kind.
E.J. Labarre
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Gutenberg-Jahrbuch 1963. Herausgegeben von A. Ruppel. Verlag der
o
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz. 4 . 329 blz. en vele afbeeldingen in
de tekst. - Prijs geb.: DM. 45.Wat minder volumineus dan zijn voorganger, de Festgabe bij de 2000e verjaardag
der stad Mainz, bevat toch ook dit Jahrbuch menig goed opstel. Het begint als
gewoonlijk met bijdragen, aan papier en schrift gewijd, waarbij mij vooral troffen die
van Dr. E. Casamassima, I disegni di caratteri di Ludovico degli Arrighi Vicentino
(notizie 1510-1527) en van Tibor Szántó, Ein grosser Schreibkünstler des XVI.
Jahrhunderts, te weten de Hongaar, werkzaam in Wenen, Georg Bocskay. Beide
hebben goede reproducties.
Natuurlijk gaat mijn belangstelling weer sterk uit naar de opstellen, die Nederlandse
onderwerpen betreffen. Van L. en W. Hellinga is The type of the Kerstenspiegel,
GW. 7137. Een voortreffelijke studie, waarin bij een afbeelding glashelder wordt
uiteengezet op welke grondslag de toewijzingen van Campbell's nos. 598 en 600
berusten. Terecht heeft GW. 7137 deze als identiek beschouwd, minder juist evenwel
aan Ger. Leeu, blijkbaar nog op voorgang van Mone, toegeschreven. Het ex. Serrure,
jarenlang onbereikbaar in de onbenaderbare bibliotheek Arenberg, is nu gelukkig
beland in een particuliere Nederlandse verzameling. Zo kon thans worden
vastgesteld, dat het geenszins een druk van Leeu is, maar van de z.g. Drukker van
de Godevaert van Boloen te Gouda. Geen winst, doch verlies voor de Nederlandse
incunabelen levert het opstel van Dr. E. Soltész op, Von der Herkunft eines seltenen
und ohne Majuskeln gedruckten Wiegendruckes, bij een reproductie. Haar komt de
eer toe het Psalterium Romanum, vaak voor een Z. Nederlandse druk gehouden
(zie o.a. BMC. IX, p. 209 en mijn Campbell Contributions 538b) te hebben
gedetermineerd als een product van de Rostockse pers der Fratres domus horti
viridis, te dateren op c. 1478. Colin Clair heeft het over The myth of ‘Anton Sylvius’,
een 16e eeuws graveur te Antwerpen, wiens naam op een onjuiste interpretatie
berust. Wat aan hem werd toegeschreven is in werkelijkheid door Arnout Nicolai
gemaakt. In de lijst der bezoekers, die Dr. Isabel Heitjan in Zum Besuch der
Frankfurter Fastenmesse 1671 afdrukt, zal men menige Nederlander vinden, waarbij
grootheden als Blaeu en een drietal Elzeviers. Dr. J. Fitz schrijft over Der Ungarische
Drucker Tótfalusi in Amsterdam 1680-1690. Een drukker, wiens naam men bij
Ledeboer vergeefs zal zoeken, maar over wie ook E. Miklós in zijn artikel ‘De
Hongaarsche bijbels in Nederland’ (zie dit tijdschrift VI. 321 vv.) bij een afbeelding
geschreven heeft (wordt hier niet vermeld bij de ‘Literatur’ over deze merkwaardige
Hongaar). Nikolaus Kis de Misztótfalu is in 1680 naar Amsterdam getrokken en
heeft zich onder Blaeu in het drukkersvak bekwaamd. Vervolgens heeft hij er
zelfstandig een bijbel en enige bijbelgedeelten, alle in het Hongaars, uitgegeven.
Een boeiend en goedgeschreven opstel. Dr. Carlo de Clercq behandelt een Projet
d'un Institut de Gravure à Amsterdam en 1809. Dit was een schoon plan van de
Belg Jean-Bapt. De Bouge, voorgelegd aan Koning Lodewijk Napoleon in een
Mémoire, waarvan de tekst hier is afgedrukt. Tot uitvoering is het niet gekomen.
Heel wat officiële stukken zouden heden ten dage een voorbeeld kunnen nemen
aan de duidelijke, goede stijl van dit geschrift.
Men mag hopen dat de wens voor een internationale centrale ‘Abbil-
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dungsstelle’, uitgesproken in het goede opstel van Dr. Hedwig Gollob over
Bucheinbände des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek der Technischen Hochschule
zu Wien, nog eens vervuld mag worden. Ter sprake komt hier ook de ‘Meister’ N.P.
Zij meent, dat de stijl van diens rolstempels ‘auf holländische Schule’ zou kunnen
wijzen. Bij de twee artikelen, van Ilse Schunke en van E.R. Kluyver, door haar over
deze stempelsnijder geciteerd, kan men er nog heel wat meer voegen. Hoewel zijn
stempels veel op Nederlandse banden voorkomen is hij toch blijkbaar geen
o

Nederlander geweest, maar een Duitser, gelijk ik reeds lang geleden (a 1915) in
dit tijdschrift IV. 16 op grond van het Nederduitse onderschrift Davi. sle. Gol., bij een
zijner stempels heb beweerd. Jaren later is mijn mening bevestigd door een vondst
van W.H.F. Oldewelt, Amsterdamsche archiefvondsten (Amst. 1942), 41v., die bij
hem op een stempel van 1550 de onderschriften ‘David sleght Goliath’ en ‘Joab
ersticht Amasa’ aantrof. Dr. Ilse Schunke in een opstel over Emdener banden in het
Archiv für Buchbinderei XXXVI (1936), 69 noemde hem ‘der niederreinische Stecher
NP’. Een grondige studie wijdt Dr. H. Grimm bij mooie afbeeldingen aan Petrus
Rollos, Ein Ostdeutscher Buchillustrator aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges,
in wiens werk hij Nederlandse invloeden ziet.
Met de speurzin van een knappe detective bekeek George Painter Caxton through
the looking-glass. An enquiry into the offsets on a fragment of Caxton's Fifteen Oes,
etc. Hij heeft met eindeloos geduld kans gezien uit overdruksels gedeelten van een
verkeerd gezette editie te reconstrueren, later als waardeloze misdruksels voor
vulsel van een band gebruikt. Dr. V. Scholderer's artikel, Side-lights on Johannes
Fabri Lingonensis behandelt en verklaart de wat ongewone Latijnse colophon in
een uitgave van deze drukker te Caselle van 1476, de Practica nova iudicialis van
J.P. de Ferrariis. Dennis E. Rhodes schrijft over Towards an identification of Proctor
7393. Voor de afkomst van die druk, de Questiones disputate contra Hebreos van
Nic. de Lyra, door hem ‘very enigmatical’ genoemd en herhaaldelijk voor Spaans
gehouden, bevestigt hij op nieuwe gronden Proctor's veronderstelling en acht die
Italiaans, waarschijnlijk Napolitaans.
Het opstel van Dr. Fr. Ritter, Elsässische Buchdrucker im Dienste der Strassburger
Sektenbewegungen zur Zeit der Reformation, is een vervolg op dat in de vorige
jaargang. Weer geven de uitvoerige bibliografische noten er een stevige basis aan.
Nog las ik met genoegen de goede studie van Marie Chèvre over Un recueil
d'illustrations. Les portraits d'oyseaux de Pierre Belon du Mans. Mooie reproducties
zijn er aan toegevoegd. De twee artikelen van Amerikaanse geleerden, Fred. R.
Goff, A few proof sheets of the fifteenth century, en Dr. Curt F. Bühler, The first
edition of Valerius Maximus and a curious example of misprinting, handelen toevallig
beide over proefbladen met drukfouten. Reproducties illustreren ze.
Niet minder dan tien opstellen gaan over boekbanden, alle van afbeeldingen
voorzien. Reeds noemde ik dat van Dr. Hedw. Gollob. Zowel Dr. Ilse Schunke als
Dr. W. Pongratz behandelen Grolier-banden, onderscheidenlijk in Zur Frage der
ersten Pariser Einbände des Grolier en in Ein neuaufgefundener Grolierband in der
Wiener Universitätsbibliothek. Bijzonder fraai lijken, te oordelen naar de reproducties,
Die Lederschnitteinbände aus St. Paul im Lavanttal (Kärnten), stammend uit de 15e
eeuw, die Dr. Kurt Holter bespreekt.
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Heel wat meer zou er uit de rijke inhoud van het Jahrbuch te vermelden vallen, maar
ook boekbesprekingen hebben grenzen. Tot slot dus mijn verontschuldigingen aan
de schrijvers der vele goede bijdragen, die hier niet genoemd zijn.
's-Gravenhage, Oct. 1963.
M.E.K.

Siegfried Joost, Register zum Gutenberg-Jahrbuch 1926-1960. Verlag
o
der Gutenberg-Gesellschaft in Mainz, 1962. 4 . 198 blz. met 2 kol.- Prijs
geb.: DM. 30.Zo is dan verschenen het langaangekondigde register op 35 delen van het
Gutenberg-Jahrbuch, samengesteld door Dr. Siegfr. Joost. Onmogelijk, dadelijk een
oordeel over een dergelijke publicatie uit te spreken. Eerst na geregeld gebruik zou
dat verantwoord zijn. Maar wel valt het werk reeds nu met vreugde te begroeten.
Het doorbladerend bemerkt men al hoeveel het historici en bibliografen te bieden
heeft. Men moet niet licht denken over de moeizame arbeid, nodig om de talloze
namen en begrippen te verzamelen en tot een logisch geheel op te bouwen.
Het Register is ingedeeld in een Autorenverzeichnis en in een Schlagund
Stichwortverzeichnis. De uren, die vooral aan dit tweede besteed zijn, kan slechts
iemand schatten, die zelf wel eens een register heeft samengesteld. Uit het Geleitwort
van Dr. A. Ruppel is nog te vernemen, dat het manuscript voor dit register, in 1940
te verschijnen, reeds in verregaande staat van voltooiing door Dr. Horst Kunze
gemaakt was. Opgeborgen in een brandkast van de Landesbibliothek te Darmstadt
is het daar echter in de oorlog verschroeid en vernietigd.
Onze warme dank gaat uit naar de nieuwe samensteller Dr. Joost voor zijn
bewonderenswaardige prestatie.
's-Gravenhage, Oct. 1963.
M.E.K.

F.J. Dubiez, Op de grens van Humanisme en Hervorming. De betekenis
van de boekdrukkunst te Amsterdam in een bewogen tijd 1506-1578.
Ten geleide door Mr. H.F. Wijnman. Met Engelse summary. - Nieuwkoop,
o
B. de Graaf, 1962. 8 . XII + 255 blz., 32 reproducties. - Prijs geb: f 50.De bespreking van dit boek met de veelbelovende titel, dat geheel op het eigen
studieterrein is gelegen, heeft mij moeite gekost. Zelfs heb ik even getwijfeld, of ik
de taak op me mocht nemen. Zou het lukken geheel onpartijdig te staan tegenover
een auteur, die de vriendelijkheid heeft gehad in zijn werk mijn naam, haast tot
vervelens toe, en met zoveel lof aan te halen? Goed geteld eenenvijftig keer. Het
is mij daarbij een troost, dat Dr. C.P. Burger Jr. met ongeveer vijfenzeventig
lofwaardige vermeldingen Mej. Dr. M.E. Kronenberg nog overtreft.
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Nu ik dan, ondanks enige scrupules, een oordeel over het boek ga uitspreken, komt
het me voor, dat de schrijver het meest zal zijn gebaat, wanneer ik onomwonden
mijn bezwaren ertegen vermeld. Voorop stel ik, dat de heer Dubiez met noeste ijver
een respectabele menigte bouwstoffen heeft opgestapeld. Begint daarna voor een
schrijver echter niet de nog moeilijker arbeid van kiezen, schiften, vormgeven? Want
men beoogt toch zeker niet alleen een wetenschappelijk verantwoord boek, maar
ook iets leesbaars te produceren? Dit bereikt echter niemand door al zijn kennis
breed uit te spreiden. Nog altijd toont de meester zich ‘in der Beschränkung’. En
zou niet juist een der kenmerken van een aantrekkelijk wetenschappelijk werk zijn
de haast onvatbare, moeilijk te definiëren, doch niettemin sterke indruk, die het ons
geeft, dat de auteur meer weet dan hij erin meedeelt? Hoe wenselijk zou het zijn
geweest zo iemand Schrijver had geraden na de schijnbare voltooiing van het werk
dit tot de helft, of misschien wel tot een derde, te reduceren. Laat mij wat voorbeelden
geven. Er zou gevoeglijk kunnen vervallen: het verhaal over koning Christiaan II
van Denemarken, waarbij zelfs de dood van zijn geliefde Duveke vermeld wordt (p.
81 v.); de uitweiding over de Fuggers, die ons tot Hitler brengt (85 v.); de sprong
van Rod. Agricola naar Erasmus, omdat deze behoorde tot de groep
‘geinteresseerden’ naar diens werk, en de excursie naar portretten van Erasmus
en Petrus Aegidius en naar de Utopia (p. 89 v.); de uiteenzetting, bijna drie bladzijden
beslaande, van de vroegere verwarring der Leidse en Amsterdamse drukkers Jan
Seversz. (p. 99 vv.); de divagatie over Erasmus, waartoe de vermelding van de
Divisiekroniek en van Corn. Aurelius aanleiding werd (p. 128 v.); het afschrift van
het gehele artikel ‘koperkel’ uit het Woordenboek der Ned. taal, nog wel met enige
fouten (p. 140). Genoeg reeds. Veel van dit alles is overbodig. Voor de verwisseling
der beide Seversens en de verklaring van ‘caperculen’ hadden twee korte noten
volstaan. Blijkbaar echter heeft Schr. iets op noten tegen; ze ontbreken geheel.
Hoe zou het boek gewonnen hebben door beperkingen van de stof. Thans is het
al te dikwijls een weinig persoonlijke compilatie geworden, die vermoeiend werkt.
Verheugend is het een enkele keer te bemerken, dat de heer Dubiez toch ook een
eigen inzicht heeft, al wordt het dan weer wat te omslachtig uiteengezet. Dit bespeurt
men vooral, wanneer het over houtsneden of gravures gaat. Zo bv. op p. 32 vv. naar
aanleiding der houtsneden van Bellaert en de scherpe bestrijding van Mr. Schretlen's
mening daarover. Tegen diens opvattingen verzet Schr. zich trouwens herhaaldelijk
(zie nog p. 17 en 62). Critiek krijgt eveneens wijlen Dr. J.F.M. Sterck te incasseren
(zie p. 59 v., 65, 80), al wordt gelukkig ook enige lof geschonken aan zijn Onder
Amsterdamsche humanisten (p. 60 v.).
Aldus is het werk ingedeeld. Na een Ten Geleide van Mr. Wijnman en een eigen
Voorwoord voert Schr. de lezers in acht hoofdstukken van de eerste Amsterdamse
drukker Hugo Jansz. van Woerden tot Jan Ewoutszoon en zijn nakomelingen. Hun
uitgaven worden behandeld en chronologische lijsten ervan besluiten ieder caput.
Ook is een hoofdstuk aan Pompejus Occo gewijd. Er volgt een Engelse summary,
vertaald door E. Sanders-Vonk, die hier en daar meer Hollands Engels dan Engels
Engels klinkt. Dan Registers van persoonsnamen en van afbeeldingen. En ten slotte
de
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32 afbeeldingen zelf. De al te donkere afdrukken op glimmend papier doen niet ten
volle recht aan de oude houtsneden. Het is jammer, dat in de tekst geen verwijzingen
naar deze afbeeldingen worden gegeven.
Hier volgt ten slotte een bloemlezing uit de op- en aanmerkingen, al lezende door
mij gemaakt:
p. 1. Colophon van Wandelinghe der kersten menschen incorrect afgedrukt; vgl.
NK. 2197 en de daar vermelde Cat. Burger, met afb. ervan.
p. 5. Volgens een ‘vluchtige’ telling zouden bij Jac. van Breda te Deventer
‘ongeveer vijfendertig’ boeken tussen 1486 en 1500 zijn verschenen. Terwijl het er
minstens tweehonderd en veertig zijn!
p. 18. Dat Hugo Jansz. van Woerden na zijn Amsterdamse jaren weer ‘voor enige
tijd’ naar Leiden is teruggekeerd was mij niet bekend. Het kan zijn. Van de
werkzaamheid in Delft wordt echter geen gewag gemaakt.
p. 20 no. 12. Als vindplaats is hier ‘Bibl. Arenberg Nordkirchen (Westfalen)’
klakkeloos uit NK. 1358 overgenomen (evenals op p. 76 no. 42 uit NK. 2402). Toch
weet Schr. blijkens een opmerking op p. 46 wel, dat de bibliotheek Arenberg niet
meer bestaat.
p. 20 no. 13. In NK. III. III, p. 95 zou Schr. hebben kunnen vinden, dat het ex.
Doedes van NK. 636 thans eigendom is van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam.
p. 20 no. 2. Het is hinderlijk, dat teksten uit onze Nederlandsche Bibliographie
herhaaldelijk onnauwkeurig zijn afgeschreven. Al zal ik de vele ontsporingen niet
vermelden, hier dan weer een treffend voorbeeld uit NK. 3935. In de paar regels
heeft Schr. kans gezien niet minder dan vijf fouten te maken.
p. 32 r. 14: ‘Der doecke scole’ .... Deze onjuiste interpretatie te verbeteren in: ‘Der
doechdē scole’; zie ook afb. 6. Op zijn eigen p. 34 had Schr. uit het citaat van Conway
de goede lezing kunnen afleiden. Vgl. nog Conway, p. 72.
p. 67 r. 16: NK. 2129. Lees: NK. 2192. Een fout, die Schr. uit de door hem
geciteerde (in r. 12 v.) Amerikaanse catalogus heeft overgenomen. Dat deze uitgave
niet bij Moes-Burger genoemd wordt is onjuist; zie ald. no. 54. Het ex., ci-devant
Arenberg, thans Rosenwald, was ook te zien op de tentoonstelling in het Museum
Meermanno-Westreenianum in 1960. In de catalogus hiervan als no. 145, met het
correcte NK. nommer.
p. 113. Hier kan worden toegevoegd, dat Dye corte Doornen Croon het 52e
hoofdstuk is van Dirk van Munster's Den Kersten Spiegel. Zie Gesamtkat.
Wiegendrucke VI, no. 7150; daaruit overgenomen NK. II, p. XLIX.
p. 114 r. 12 v.o.: Titel verkeerd overgenomen uit NK. 4236. Het vraagteken, dat
Schr. na 1522 plaatst, staat daar na Croepel. Want wel twijfel ik enigszins aan de
drukker, maar niet aan het jaartal. Immers, ‘Tghetal des iaers’, beginnend bij xxij
(zie mijn beschrijving van NK. 4236), wijst duidelijk op het jaar 1522 (of einde 1521)
voor de uitgave. Schrijver's suggestie, het boekje op het jaar 1532 te dateren (zie
p. 115 en p. 120, no. 15), heeft dus geen zin.
p. 119 no. 2. Een ex. van NK. 345 wordt hier nog geplaatst in de reeds lang
verspreide bibliotheek van de Hertog van Parma. Het bevindt zich thans in onze
Kon. Bibliotheek; zie NK. III. III, p. 91.
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p. 121. Lang niet alle onjuiste afschrijvingen heb ik gesignaleerd. Maar zeven fouten
op één bladzijde is toch al te kras. Te weten twee in r. 4, een in r. 7 en in r. 14, twee
in r. 23 en een in r. 25. Nog daargelaten dat de titel ‘Pslaterium (sic) horas cononicas
(sic) etc.’ met die in de lucht hangende accusativus een onmogelijke afkorting biedt.
p. 219. Waarom staan de nos. 82 en 83 op naam van L.J. Rosenwald? Hijzelf is
niet de auteur van deze beide catalogi met werken uit zijn collectie. De respectieve
samenstellers van de catalogi zijn Frederick R. Goff, W. Post, Dr. R. Pennink en
Elly Indestege. Desnoods had een verwijzing bij Rosenwald naar de catalogi op
hun namen ingevoegd kunnen worden.
p. 253 no. 3. Hier vermeld als gedrukt door Hugo Janszoon van Woerden, terwijl
Schr. zelf op p. 25 v. heeft uiteengezet, dat Pieter Jansz. Tyebaut naar alle
waarschijnlijkheid de drukker is geweest. Vgl. ook Moes-Burger IV. 713 en NK.
1168.
Tot zover een keuze uit mijn opmerkingen over onjuistheden. Zij doen dan
misschien aan de intrinsieke waarde van het boek niet alles af, het blijven toch
hinderlijke vlekken, die het wat ontsieren. Vele ervan hadden vermeden kunnen
worden. De heer Dubiez mist echter klaarblijkelijk de gave van hyper-nauwkeurigheid,
onmisbaar bij het beschrijven van boeken. Die gave is allerminst een bijzondere
verdienste, maar een aangeboren eigenschap. Het gemis ervan in aanmerking
genomen, heeft hij het zich bovendien onnodig moeilijk gemaakt door herhaaldelijk
de originele teksten van titels der uitgaven weer te geven, met al hun afkortingen
en de indeling der regels, in plaats van de gewone, genormaliseerde titels. Het komt
me voor, dat zijn methode zelfs op sommige lezers een wat afschrikwekkende indruk
zal maken door dit geleerdheidsvertoon. Menige bladzijde ziet er dientengevolge
voor wie niet vertrouwd is met het bibliografisch geheimschrift wat onrustig uit (zie
bv. p. 105, 116, 121, 130). Voegt men daarbij de eigenaardige manier titels van
geraadpleegde werken niet in noten, maar volledig in de tekst aan te halen, dan zijn
er hier al twee oorzaken, waardoor het geheel minder aantrekkelijk is geworden.
Het valt te betreuren, dat het de serieuse en naarstige auteur niet is gelukt,
ondanks zijn overvloedige gegevens, een boek samen te stellen, waarin ‘bewogen’
tijden op boeiender wijze zijn beschreven.
's-Gravenhage, Jan. 1963.
M.E.K.

Dennis E. Rhodes, La stampa a Viterbo ‘1488’ - 1800. Catalogo
descrittivo. Biblioteca di Bibliografia Italiana XLI. Firenze, Leo S. Olschki,
o
1963. 8 . 219 blz. en 9 facsimile's. - Prijs ingen.: L. 3500.
In dezelfde reeks, waarin onder veel meer L. Marchini's Catalogus der incunabelen
van de Bibl. Civica Berio te Genua is gepubliceerd - hier onlangs besproken - is
thans bovengenoemd werk van een Brits geleerde verschenen. Het is prettig te
bespeuren dat de traditionele vriendschapsbanden tussen Engeland en Italië,
ondanks de min gelukkige partijkeuze van het laatste, de wereldoorlog hebben
overleefd. 545+6 drukken van 1488 - voor
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1478? - tot 1800? zijn in chronologische orde beschreven. Natuurlijk heeft zo'n
collectie, moeizaam van her-en derwaarts bijeengebracht, grote waarde. Toch heb
ik enige bezwaren tegen de samenstelling. Van elke uitgave is de tekst van het
eerste blad afgedrukt. Aan de gebruikers wordt overgelaten daaruit een titel te
construeren. Ene methode die, naar ik hoop, geen navolging zal vinden. Ze mag
dan ruimte besparen, aan het overzicht komt ze niet ten goede. Een Prefazione
verhaalt hoe en waar het werk is samengesteld, terwijl de Introduzione
bijzonderheden over de drukkers geeft. Lezenswaardig, maar toch ook evenmin
geheel bevredigend. Graag zou men tevens een korte samenvatting hebben gehad
van wat er te Viterbo in die eeuwen is gedrukt. Dit uit te vorsen wordt ook weer aan
de gebruikers overgelaten. Mij heeft het getroffen, dat boeken in de landstaal verre
in de meerderheid zijn. De Latijnse zijn te tellen en slechts één Franse uitgave trof
ik aan (Appendice no. 2). Naar Romeinse klassieken was blijkbaar weinig vraag:
van de Aeneis lib. IV een Italiaanse vertaling. Evenzo van twee edities van (Pseudo-)
Ovidius' Heroides en, in het oorspronkelijk, 4 boeken van Cicero's Epistolae selectae,
in 1713. Twee drukken hebben enige associatie met de Nederlanden, no. 49
Relatione del seguito in Fiandra per opera dell' Illustriss. & Eccellentiss. Signor
Marchese Spinola dalla presa di Linghen, & d'Oldensel, in 1606. De tweede is La
presa d'una nave Ollandese nel porto di Cet, in 1621 (no. 200). Dit schip bleek
geladen te zijn met munitie, gezonden door de Staten van Holland en Graaf Maurits
tot hulp aan de ‘Rebelli’. Een Indice di tipografi, editori e librai en een andere di
autori, traduttori e redattori besluiten het werk. Reproducties van vijf drukkersmerken
en van vier titelbladen luisteren de goed gedrukte catalogus op.
's-Gravenhage, Oct. 1963.
M.E.K.

Lilian G. Clark, Collectors and Owners of Incunabula in the British
Museum. Index of provenances for books printed in France, Holland
and Belgium. - Bath, Harding & Curtis Ltd., 1962; uitsluitend verkrijgbaar
o
bij Mrs. M. Brooking-Clark, Dinder House, Nr. Wells (Somerset). 8 . 75
blz. Prijs in carton: £1.1.0. + porto.
Mrs. Clark, in Juli '63 plotseling overleden en diep betreurd door de kring der
incunabulisten van het British Museum, heeft gelukkig een deel van haar werk nog
in druk gezien. Dat omvat de namen van een duizendtal eigenaars, te vinden in
Franse incunabelen en een zeshonderdtal in Nederlandse en Belgische. Haar 2600
aantekeningen uit Duitse en 2400 uit Italiaanse incunabelen zijn nog niet uitgegeven
en men mag van harte hopen dat de directie van de British Museum Library iemand
zal vinden, in staat de kostbare gegevens, door Mrs. Clark over die landen nagelaten,
voor de druk te bewerken.
Twaalf jaren van noeste arbeid zijn aan dit werk besteed, dat bestemd is op den
duur te worden opgenomen in het afsluitend Index-deel van de BMC. Men vraagt
zich even af, wat de reden kan zijn dat het British Museum deze uitgave niet zelf
gepubliceerd heeft.
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Voor de samenstelling zijn de inscripties in de incunabelen geenszins klakkeloos
uit de delen BMC. overgenomen, maar stuk voor stuk werden alle incunabelen weer
onderzocht. Dergelijke boeken als van Mrs. Clark zijn niet bestemd om doorgelezen
te worden, maar qua opslagwerk hebben ze groot nut. Alfabetisch geordend voor
de drie verschillende landen is alles gemakkelijk te overzien.
Een enkele correctie voor de latere opneming in een BMC. Index. Fr. X.J.G. heette
niet Bo(o)rlunt de N., maar Borluut (foutieve lezingen op p. 10, 48 en 63). Vergauwen
heet correct op p. 73, maar heeft op p. 44 en 60 de w verloren. Meerman heeft een
n te veel op p. 56, maar is goed gespeld op p. 61. Kleine smetjes, die aan de waarde
van dit goede boek weinig afdoen. Dat van vele der vroegere eigenaars een korte
biografische aantekening of tenminste een datering wordt gegeven, heeft zijn nut.
's-Gravenhage, Oct. 1963
M.E.K.

Bibliographia Neerlandica. I. Books on the Netherlands in foreign
languages 1940-1957, compiled by A.M.P. Mollema; II. Translations of
Dutch literature 1900-1957, compiled by P.M. Morel. The Hague, Nijhoff,
1962. XXXVI, 598 blz. prijs f 48.-.
Een voorloper van deze literatuurlijst werd in 1951 uitgegeven vanwege de
Nederlandse regering; deze nieuwe in allerlei opzichten uitgebreide uitgave verschijnt
wederom onder auspiciën van het Departement van O.K.W. met een kort voorwoord
van minister J.M.L.Th. Cals. De Directeur van de Koninklijke Bibliotheek gaf een
inleiding, en de beide bewerkers zetten in een verantwoording de strekking en de
wijze van samenstelling van het boek uiteen.
Deze uitgave bestaat dan nu uit de volgende vier gedeelten, die door het gebruik
van verschillend gekleurd papier ook uiterlijk zijn onderscheiden - 1) Eerste deel,
eerste lijst, op blauw papier: boeken over Nederland, in verschillende talen,
verschenen 1940-1957, ingedeeld volgens een systematisch schema, doorlopend
genummerd, met een supplement, in totaal 5170 titels. - 2) Eerste deel, tweede lijst,
geel papier: dezelfde titels, gerangschikt naar de talen waarin zij gesteld zijn, en
onder elke taal weer systematisch, genummerd met een A voor de cijfers (doordat
er een aantal meertalig zijn loopt de nummering hier op tot A5381). - 3) Tweede
deel, groen papier: vertalingen van Nederlands letterkundig werk, gerangschikt naar
de talen, en onder elke taal verdeeld in een aantal rubrieken: a bloemlezingen, b
literair werk vóór 1880, c poëzie na 1880, d literair proza na 1880, e toneelwerken
na 1880, f essays na 1880, g reis- en avontuurboeken na 1880, h jeugdliteratuur;
de titels zijn genummerd met een B voor de cijfers en de hele lijst, met supplement,
loopt tot B2944. - 4) Index, wit papier: zaak- en auteursregister op het eerste deel
en afzonderlijk auteursregister op het tweede deel.
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Dit omvangrijke boek bevat een schat van gegevens voor binnen- en buitenlands
gebruik. Het is zeker te hopen dat het werk wordt voortgezet, zodat er b.v. elke tien
jaar een vervolgdeel zou kunnen verschijnen.
F. KOSSMANN

A.N.L. Munby, The cult of the autograph letter in England. University of
London, The Athlone Press, 1962. VIII, 117 p.
De auteur, ons o.a. bekend door zijn Phillipps Studies en zijn boekje over de
Cambridge College Libraries, geeft ons thans een alleraardigst overzicht van het
verzamelen van autografen, zoals dat zich van het begin van de 18e eeuw tot
omstreeks 1914 in Engeland ontwikkeld heeft. Dat dit boek zijn oorsprong vindt in
twee lezingen voor King's College London over William Upcott en Dawson Turner
is in zijn opzet goed merkbaar. Hoofdstukken over deze twee figuren worden ingeleid
door een kort hoofdstuk over de vroege verzamelaars en afgerond met een overzicht
van een aantal andere 19e-eeuwse collecties. Een aanhangsel is gewijd aan ‘Sources
of information on autograph letters’.
Het is met het verzamelen van autografen een eigenaardig geval. Munby gelooft,
dat in de latere jaren van de 18e eeuw twee stromingen bijeen komen, één
voortspruitende uit antiquarische belangstelling, de andere uit een soort sentimentele
en romantische verering. In ieder geval zijn beide tot diep in de 19e eeuw
uitgesproken dilettantisch - er zijn goede uitzonderingen - en wetenschappelijk
gezien, niet eens zo onschuldig. Het lukraak uitknippen van handtekeningen, het
op maat snijden voor de typische Europese hobby van de extra-illustrated volumes
zijn voorbeelden van een dilettantisme, waarvan ons in Klikspaan's Studententypen
de vertegenwoordiger geschilderd is.
Toch was het, alle dilettantisme ten spijt, mogelijk, dat een figuur als William
Upcott (1779-1845) op het einde van zijn leven een collectie van 32.000 brieven en
documenten, gebonden in 320 delen, bezat. Sir Frederic Madden kocht ijverig voor
het British Museum op de veiling van zijn collectie, hoezeer hij ook de diepste
minachting voor het bedrijf van de autografenverzamelaars, die hun collecties dan
nog met portretten opsierden, had. En Upcott had door zijn voorbeeld honderden
geestdriftige navolgers gekweekt, waaronder er waren, die hem in wetenschappelijk
inzicht overtroffen.
Een van hen, die zich, ook al was hij in levensjaren zijn oudere, zijn leerling
noemen kon, was Dawson Turner (1775-1858). Turner was een bankier, die enige
jaren in Cambridge had gestudeerd en op allerlei gebied door zijn wetenschappelijke
belangstelling en prestaties naam maakte. Zijn botanische studie en zijn liefde voor
de geschiedenis van Norfolk ondervonden eerst in 1815 de concurrentie van zijn
ontwaakte belangstelling voor de autografen. Door zijn grote welstand kon Turner
zich aankopen veroorloven als die van de collectie Macro, welke, in een vroeger
tijd gevormd, had kunnen profiteren van later niet meer bestaande mogelijk-
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heden. Een alleraardigst beeld wordt ons door Munby geschilderd van het leven
van de familie Turner, waar het gehele gezinsleven van moeder en dochters zich
afspeelt rond de collecties van de vader. Hier zien wij ook, hoe de verzamelaar van
autografen ten slotte de gelukkige bezitter wordt van allerlei brievencollecties van
politieke en literaire grootheden, waarvoor op de veiling van zijn nalatenschap door
tallozen, het British Museum voorop, gevochten wordt.
Van deze ontwikkeling geeft Munby in zijn laatste hoofdstuk treffende voorbeelden.
Ook op andere begeleidende verschijnselen wordt daarin gewezen als dat van de
falsificaties, waarbij namen als Vrain-Denis Lucas, Major Byron en Alexander
Howland Smith ter sprake komen. Hoewel dit alles stellig cultuurhistorisch van belang
is, heeft de schrijver toch gemeend in een Appendix evenzeer aanwijzingen te
moeten geven aan geleerden, die op zoek zijn naar brieven van een bepaalde figuur.
Waarmede hij stellig dit smaakvol uitgegeven boekje nog een extra waarde gegeven
heeft.
L.B.

Arbeiten aus dem Bibliothekar-Lehrinstitut des Landes
Nordrhein-Westfalen. Köln, Greven Verlag.
Heft 16. Dietrich Poggendorf. Die Umstellung alphabetischer Kataloge
von der grammatischen auf die gegebene Folge der Ordnungswörter,
Statistische Untersuchungen und Arbeitszeitstudien am Zentralkatalog
des Landes Nordrhein-Westfalen. 1958. 137 S. Heft 17. Franz-Heinrich
Philipp. Der Ausleihvorgang an den deutschen wissenschaftlichen
Universalbibliotheken. Eine Untersuchung am Hand von
Arbeitszeitstudien. 1959. 123 S.
Heft 19. Günther Soffke. Anlage und Verwaltung von
Schallplattensammlungen in wissenschaftlichen Bibliotheken. 1961.
109 S. Heft 20. Heinrich Lackmann. Die kirchliche Bücherzensur nach
geltendem kanonischen Recht. 1962. 101 S.
Wij bespreken de nummers in deze serie tezamen, omdat zij op één na alle bij
uitstek practische onderwerpen behandelen. Dat in de loop der jaren deze reeks
een steeds sterker technisch karakter is gaan vertonen, is begrijpelijk. Na de
problemen van meer algemene aard moesten de technische details wel aan de orde
komen en de behandeling daarvan vertoont een grote onderlinge overeenstemming.
1. Het door Poggendorf bestudeerde onderwerp is zeer actueel, nu nog meer dan
toen hij zijn verhandeling schreef, door de op de Conference on cataloguing principles
genomen besluiten. Dat men bij de nieuwe ordening van het titelmateriaal allereerst
aan de centrale catalogi denkt, is begrijpelijk omdat men hier het meest voor nieuwe
denkbeelden open staat en minder aan traditie gebonden is dan bij de grote catalogi
der bibliotheken. Toch is na Parijs ook voor de laatste een studie als deze van
belang.
Het is van veel belang vooral, dat bij dergelijke studies de bedrijfseco-
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nomie haar intrede in de bibliotheek doet. Te lang liet en laat men zich nog leiden
door algemene indrukken of ruwe schattingen en is daardoor geneigd van
veranderingen af te zien, die in werkelijkheid veel minder tijd kosten dan men vreest.
Het resultaat van deze studie: 1500 uren voor de omzetting van 1 millioen titels, is
in dit opzicht welsprekend genoeg. Zou men tot het systeem-Berghoeffer overgaan,
dan zou dit getal met de factor 1,2 vermenigvuldigd moeten worden. Er zijn natuurlijk
nog wel onzekerheden. De tijd voor de proeven was altijd maar kort, hoogstens een
uur. Bij lange arbeidstijden zou men de uitkomsten met 50-100% moeten verhogen,
wat dus aan de exactheid van het geheel wel iets afdoet. Dat de uitkomsten van de
omzetting bij de nieuwe GAZ in Marburg juist het vierdubbele waren van de resultaten
van dit onderzoek, stemt ook wel tot nadenken. Meer van dergelijke onderzoekingen
zullen wel nodig zijn. Maar aan het nut van Poggendorf's werk doet dit alles niets
af.
2. De studie van Philipp is het gevolg van toestanden en behoeften van duitse
wetenschappelijke bibliotheken en het zijn ook in de eerste plaats deze, die van de
uitkomsten van zijn onderzoek profiteren kunnen. Het feit, dat de uitleendienst bij
deze bibliotheken niet de sterkste zijde is en dat men gaarne tot de ‘Sofortausleihe’
wil overgaan heeft in Duitsland de belangstelling voor de verschillende
uitleensystemen zeer doen toenemen. Bij dit onderzoek zijn de in Duitsland
gebruikelijke driedelige uitleenformulieren punt van uitgang geweest en hoewel
ponskaarten en photocharger ook bij het onderzoek betrokken werden, komt de
auteur wel tot de conclusie, dat met het oog op de wensen van de wetenschappelijke
bibliotheken de technische ontwikkeling nog verder afgewacht moet worden. Dat
deze conclusie in veel mindere mate voor de openbare bibliotheken geldt - die ook
ten onzent over deze materie al een rapport hebben doen verschijnen - ligt voor de
hand. Intussen heeft een onderzoek als dit zeker zijn waarde, al is het alleen al uit
het oogpunt van methode en door de belangrijke literatuuropgave.
3. Een bijzonder interessant onderwerp behandelt Soffke in zijn bijdrage over de
verzamelingen van grammofoonplaten in bibliotheken. Dit is een gebied, waarvan
de bibliotheken het belang wel willen erkennen, maar waar ze toch over het algemeen
vrij onwennig tegenover staan. In Amerika is men in dit opzicht heel wat verder dan
in Europa. De aanschaffingspolitiek van de wetenschappelijke bibliotheek is daar
echter een heel andere dan van de Public Library en het zal ook in Europa van groot
belang zijn, dat de principes van de aanschaffing voor de verschillende bibliotheken
nauwkeurig worden vastgelegd. Een heel probleem is dan nog de catalogisering
en het zou wel goed zijn ook daaraan eens bij een volgende herziening van de
regels voor de catalogisering aandacht te wijden. Bij dit alles is het echter wel
bedenkelijk, dat de geluidsband snel terrein wint en dat het, wanneer de conservering
daarvan nog beter verzekerd is, niet uitgesloten is, dat deze de plaat volkomen
verdringt.
4. Met zijn verhandeling over de kerkelijke boekencensuur wijkt Lackmann wel
sterk af van de onderwerpen der andere hier besproken nummers uit deze serie.
Toch heeft het boekje, ondanks zijn beschrijvend karakter, wel een actuële kant,
omdat juist nu de kerkelijke censuur aan de orde is
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gesteld met het concilie. Lackmann heeft zijn onderwerp systematisch en
overzichtelijk behandeld: na de geschiedenis van de kerkelijke boekencensuur wordt
deze uitvoerig besproken vanuit het oogpunt van het canonieke recht. Daarbij is het
interessant te zien, hoe men onderscheid moet maken tussen de boekenverboden
van algemene aard en het verbod van afzonderlijke, met name genoemde boeken.
In dit verband komt natuurlijk de Index ter sprake, waarbij de afzwakking van dit
instituut een merkwaardig verschijnsel is. Bij dit verschijnsel sluiten dan de voorstellen
tot herziening goed aan. Hoewel over dit onderwerp natuurlijk een uitgebreide
literatuur bestaat - die ook in een overzicht wordt genoemd - is dit boekje als
beknopte oriëntering stellig van nut.
L.B.

M. Buisman J. Fzn., Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815.
Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes.
Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een
voorwoord van H. de la Fontaine Verwey. Amsterdam, N.V. Boekhandel
en antiquariaat B.M. Israël (1960).
De 17de en de 18de eeuw was hier te lande de tijd, dat op literair gebied de dichters
en de toneelschrijvers hun grootste triomfen vierden. De literaire prozaschrijvers
kwamen eerst op de laatste plaats. Wel ontstonden telkens nieuwe genera op het
gebied van het literaire proza, veelal navolgingen van het buitenland: bundels essays
van anecdotische aard (Wetsteen der vernuften van Johan de Brune), Arcadia's
(Johan van Heemskerck, Lambert van den Bosch), schelmenromans (Nicolaes
Heinsius), populair-wetenschappelijke werken op velerlei gebied (Simon de Vries),
journalistiek proza (Weyerman), spectatoriale geschriften (Justus van Effen), romans
in brieven (Wolff en Deken), Robinsonades enz. enz., maar pas de 19de eeuw
bracht volkomen gelijkstelling van dichters en prozaschrijvers.
Reeds verscheidene malen zijn er catalogi verschenen, die opsommingen gaven
van titels van Nederlandse literaire prozawerken. Zo verscheen in 1893 bij de firma
Frederik Muller te Amsterdam een nog steeds geraadpleegde en vaak geciteerde
prijscatalogus van de hand van F. Adama van Scheltema, getiteld Populaire
prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Deze catalogus, die bijna 1100 nummers
bevat, trekt de grenzen zeer wijd en neemt b.v. behalve boeken van vrijwel alle
genres, die wij hierboven vermeldden, op: vertalingen van meesterwerken van
buitenlandse schrijvers als Boccaccio, Cervantes, Defoe, Fielding, Holberg,
Montaigne, More, Quevedo, Rabelais, Scarron, Swift, d'Urfé, vertalingen van Erasmus
en van talrijke klassieke schrijvers (Homerus, Ovidius, Plutarchus, Sallustius, Seneca,
Cicero, Justinus, Juvenalis), verder naast theologische werken van Calvijn (in
vertaling) en Marnix, en reizen ‘die het karakter van volksboekjes dragen’, ook
populaire boeken op het gebied van geneeskunde, pedagogie en historie, verder
echte volksboekjes in het genre van de His-
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torie van de vier Heemskindeten, kinderboeken enz. Het is een bonte verzameling
titels van boeken, die Frederik Muller op een bepaald moment in zijn magazijn bijeen
had en eigenlijk alleen maar gemeen hadden, dat zij in Nederlands proza geschreven
waren en in de 17de en 18de eeuw de lectuur vormden van de niet-gestudeerden
van de hoogste tot de laagste stand. Slechts een gedeelte behoort dus tot de ‘literaire’
prozawerken.
De bekende Amsterdamse antiquaar R.W.P. de Vries wilde niet achterblijven bij
zijn collega Frederik Muller en publiceerde in 1907 eveneens een prijscatalogus,
getiteld Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw, die hoewel veel geringer
van omvang (hij bevat 555 nummers) als aanvulling van de catalogus van 1893 niet
onbelangrijk is.
Vele titels van werken van Nederlandse of in het Nederlands vertaalde literaire
prozaschrijvers vindt men ook in het in 1936 verschenen boek, waarvan de titel luidt
Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire
boeken. Uit de nagelaten gegevens bewerkt door Emma Dronckers, welke lange
titel door de kenners wordt afgekort tot Waller-Dronckers. Het is de catalogus van
een bibliotheek (thans ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage)
verzameld door de bekende Amsterdamse collectionneur Frans Waller en bestaande
uit een groot aantal Nederlandse werken in proza en poëzie (ongeveer 1900), die
naar de uiteraard subjectieve mening van hun verzamelaar een min of meer populair
karakter hadden: almanakken, arcadia's, blijspelen, brievenboeken, boeken over
dieven en heksen, emblemata-boeken, erotica, gedichtenbundels en liedboeken,
populaire boeken over geneeskunde, geschiedenis en wiskunde, kinderboeken,
vertalingen van klassieke schrijvers, kookboeken, raadselboeken, ridderromans,
robinsonades, veelal vertaalde romans en verhalenbundels, schoolboeken,
spectatoriale geschriften, stichtelijke lectuur enz. Bonter verzameling van zgn.
‘volksboeken’ is haast niet denkbaar.
Thans ligt voor ons de catalogus van een collectie Nederlandse prozawerken,
die gedurende een mensenleeftijd verzameld is door de Heer M. Buisman J. Fzn.
te Ede. De verzamelaar heeft o.i. zeer juist gehandeld door zich te beperken tot
Nederlandse en in het Nederlands vertaalde literaire prozawerken en de door hem
zelf getrokken grenzen slechts noodgedwongen te overschrijden. Daardoor maakt
deze catalogus veel meer de indruk van een afgerond geheel, dan de catalogi van
Muller, De Vries en Waller-Dronckers.
Wij vinden er verschillende categorieën in, die in het bovenstaande reeds ter
sprake zijn gekomen, b.v. Nederlandse schelmenromans, romans in brieven,
arcadia's, robinsonades, daarnaast vertaalde meesterwerken der wereldliteratuur,
maar ook vertaalde werken van belangrijke schrijvers als Fontenelle, Geliert, Ibn
Toefail, Jung-Stilling, Klinger, Mad. de Lafayette, Le Sage, Moscherosch, Thümmel
e.a., verder ontspanningslitteratuur tot en met keukenmeidenromans. Simon de
Vries, de grote popularisator op velerlei gebied, is volledig vertegenwoordigd. Terecht
zijn niet opgenomen b.v. spectatoriale geschriften, journalistiek proza enz.; opzettelijk
zijn ook weggelaten de eigenlijke volkboekjes en de zgn. Amadis-romans.
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Nu heeft de schrijver niet alleen opgesomd titels van werken, die hij zelf verzameld
heeft, maar ook van werken, die hij in zijn leven onder ogen heeft gehad. Jammer
genoeg kon de schrijver in enkele gevallen niet meer de volledige titel weergeven.
Ook over de vindplaatsen verkeert men daardoor in verschillende gevallen in het
onzekere, hetgeen te betreuren is, indien het unica betreft. Maar door een en ander
heeft het boek het karakter van een catalogus verloren, zonder tot een bibliografie
te zijn geworden; men heeft het werk daarom een ‘naamlijst’ genoemd. Men had
het ook ‘proeve van een bibliografie’ kunnen betitelen.
Uit eigen ervaring weten wij, dat de naamlijst met een aantal werken, waarvan
exemplaren in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam aanwezig zijn, zou zijn
aan te vullen. Toch moeten wij het ten zeerste toejuichen dat het werk in deze vorm
is verschenen en verdienen schrijver en uitgever daarvoor onze bizondere dank,
immers het zal als grondslag kunnen dienen voor een ‘Bibliografie van oorspronkelijke
Nederlandse en in het Nederlands vertaalde literaire prozawerken uit de 17de en
18de eeuw in de ruimste zin van het woord’, die - naar wij hopen - nog eens door
een ter zake kundig bibliograaf zal worden samengesteld. Zolang een dergelijk werk
niet is verschenen (misschien verschijnt het nimmer!), zal ‘Buisman’ van grote
waarde zijn voor literatuurhistorici, bibliografen, verzamelaars, bibliofielen en
antiquaren; moge echter de antiquaar spaarzaam zijn met de slagzin ‘niet bij
Buisman’.
In de voorrede en inleiding worden verschillende personen dank gebracht voor
hun medewerking bij de totstandkoming van het werk. Wij missen daarbij echter de
naam van de Heer J.R. de Fraipont, wetenschappelijk ambtenaar aan de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, die vóór de Heer Dubiez talloze titels heeft
gecollationneerd met die van exemplaren in voornoemde bibliotheek aanwezig;
verder missen wij de naam van de Heer Chr. Nissink, chef van het Uitleenbureau
dezer bibliotheek, die met zijn staf de betrokken boeken (bijkans 2800 in getal) heeft
opgezocht en in zijn bibliotheek niet voorhanden exemplaren in ons land heeft laten
rondvragen, waarna alle boeken de Heer Dubiez wekelijks werden thuisbezorgd:
een geboden service, die uniek is in de geschiedenis van het Nederlandse
bibliotheekwezen. Ten slotte gaf de Heer P. Valkema Blouw op blz. 503-506 een
staaltje van ongeëvenaarde bibliografische kennis.
H.F. WIJNMAN
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