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[De Gulden Passer 1983-1985]
Voorbericht
Onderhavig Liber Amicorum is samengesteld uit een vijftal homogene delen, die,
afgezien van het eerste hoofdstuk dat de persoonlijkheid van de gevierde zelf naar
voren wil brengen, ieder op zichzelf beschouwd een onderzoeksterrein behandeld
door Prof. Dr. L. Voet behelzen.
Als Conservator van het Museum Plantin-Moretus heeft Leon Voet uiteraard van
den beginne af het onderzoek gestimuleerd rond de Officina Plantiniana en haar
zaakvoerders, Christoffel Plantijn en zijn opvolgers de Moretussen. Enkele recente
resultaten op dit vlak levert het tweede hoofdstuk.
Onder zijn impuls werd eveneens op grote schaal het onderzoek aangepakt omtrent
de boekdrukkunst in het algemeen in de oude Nederlanden tijdens de 15de, 16de en
17de eeuwen. De jongste studies ondernomen op dit vlak leveren het derde hoofdstuk.
Als centrum bij uitstek van het humanisme te Antwerpen en in de Nederlanden
werd ook de geleerdenwereld rond Christoffel Plantijn en zijn opvolgers een thema
van onderzoek voor de gevierde. Het vierde hoofdstuk heeft hierop betrekking.
Tenslotte heeft Prof. Dr. Leon Voet ook als de Conservator van het Stedelijk
Prentenkabinet zeer verdienstelijk werk geleverd op het terrein van de studie van de
Antwerpse prent- en tekenkunst in de 16de en 17de eeuw. Het vijfde en laatste
hoofdstuk groepeert die bijdragen, die in zijn werk op dit vlak in een of ander opzicht
hun voedingsbodem vonden.
Het hier gepresenteerde Liber Amicorum L. Voet verzamelt derhalve een keuze
van korte bijdragen en omstandige studies, die alle de cultuurgeschiedenis van de
Nederlanden tijdens hun 15de-, 16de-en 17de-eeuwse bloeitijd in haar diverse facetten
belichten. Wij danken hier alle auteurs voor hun toewijding en medewerking zonder
welke deze bijdrage tot de geschiedenis van ons cultureel verleden niet tot stand was
gekomen. Een woord van dank richten wij hier in het bijzonder ook tot de vele
intekenaars, wier financiële steun de realisatie van dit huldeboek mogelijk heeft
gemaakt.
FRANçOIS NARMON
Directeur-beheerder van het Gemeentekrediet van België
HERMAN LIEBAERS - GER SCHMOOK
Voorzitters van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen
FRANCINE DE NAVE
Conservator van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet
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Ten geleide
Niemand schrijft zonder schroom de naam neer van de Vereeniging der Antwerpsche
Bibliophielen. Haar leden hebben in de loop van meer dan een eeuw een niet te
overschatten bijdrage geleverd tot een betere kennis van het boek in de Nederlanden.
De indrukwekkende rij van conservators van het Museum Plantin-Moretus zijn steeds
de spil geweest van de bevordering van de wetenschappelijke studie van de drukkunst,
de grafische kunst en de uitgeverij in ons deel van de wereld, dat belangrijker is althans op dit vlak - dan de geografische beperking zou willen doen geloven. De
laatste van deze conservators, Prof. Dr. Leon Voet, liet het niet alleen bij een geleerde
animatie rond dat geliefde boek, maar heeft zelf een groot aantal baanbrekende
studiën geleverd, die hierna door zijn opvolger zorgvuldig zijn beschreven.
De Gulden Passer blijft de bekoorlijke band tussen de Antwerpse Bibliofielen en
het Museum. Derhalve verheugt het vele vrienden dat onderhavig Liber Amicorum
op zichzelf een voorname schakel is tussen de drie componenten: het Museum
Plantin-Moretus, dat groeiende scharen belangstellende toeristen aantrekt, de
Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, die als voornaamste uitdrukkingsvorm
van de belangstelling van haar leden De Gulden Passer blijft uitgeven, het tijdschrift
dat meer dan ooit de wetenschappelijke studie van het boek in de Zuidelijke
Nederlanden zal blijven bevorderen.
Een vlugge kijk op de voortreffelijke inhoudstafel van dit Liber toont in zijn
verschillende geledingen duidelijk wat het aandeel van de gevierde conservator is
in drie essentiële richtingen in dit wetenschappelijk onderzoek. Een aantal bijdragen
rond Christoffel Plantijn eerst, nadien een reeks opstellen rond het boek in onze
contreien van de Middeleeuwen tot de Barok en ten slotte de geleerdenwereld die
niet te scheiden is van boek noch bibliotheek, om te eindigen met een aantal meer
specifieke bijdragen over de grafische kunst rond de rijke persoonlijkheid van Plantin.
Bij deze vlugge opsomming blijkt niet voldoende dat twee dominanten opvallen:
eerst het aantal buitenlandse bijdragen en verder de alom aanwezigheid van het
Antwerpse culturele erfgoed. De wijde wereld in Antwerpen, Antwerpen in de wijde
wereld. Leon Voet zal daar gelukkig om zijn en zijn vele vrienden met hem.
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De ondertekenaars van dit inleidend woord hebben het aangenaam gevoel dat het
Museum Plantin-Moretus en zijn Prentenkabinet, de Vereeniging der Antwerpsche
Bibliophielen en ten slotte De Gulden Passer aan de vooravond staan van een nieuwe
periode in de aloude geschiedenis van deze merkwaardige trits. Zij die het roer in
andere handen laten overgaan, hebben vertrouwen in deze vernieuwing. Een van de
vele verdiensten van Leon Voet bestaat erin dit alles mogelijk te hebben gemaakt.
Er is nog een laatste woord van lof dat hier onderstreept moet worden. Van buiten
gezien lijkt de wereld bestreken door het Museum Plantin-Moretus niet bijzonder
groot, binnen uit evenwel oneindig. Leon Voet heeft de twee invalshoeken steeds
kunnen verzoenen.
GER SCHMOOK en HERMAN LIEBAERS
Voorzitters van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen
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Hoofdstuk I
Ereconservator prof. dr. Leon Voet
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Een beschouwing over het beroep van conservator1
door Prof. Dr. Herman Liebaers
(Brussel)
In het Nederlands zowel als in het Frans kijkt iemand die conservator is naar het
verleden. Dit is uiteraard fout, want in Nederland en in Engeland, worden de mensen,
die hetzelfde beroep uitoefenen als Leon Voet, ànders genoemd. Omdat bij ons
conservator ingeburgerd is zou ik gedurende enkele minuten uw aandacht willen
vragen voor deze eigenaardige bezigheid. Uiteraard is deze semantische inleiding
niets meer dan een voorwendsel. De voornaamste reden ligt in het feit dat al het
overige door anderen op deze academische zitting is of zal gezegd worden. De
organisatoren zijn zo vriendelijk geweest mij hierover in te lichten. En aangezien
academische zittingen altijd te lang duren, heb ik angstvallig naar een middel gezocht
om iedere herhaling te vermijden. U zal het mij ten goede duiden, ook Leon Voet
die dus slechts in filigraan zal aanwezig zijn in mijn beschouwing over het beroep
van conservator.
Een conservator oefent een beroep uit dat theoretisch niet kan aangeleerd worden.
Enkele uren les in museologie kunnen geen kwaad, maar als de roeping er niet in
zit, blijven zij nutteloos. Aangezien het verleden,

1

Redevoering gehouden op de academische zitting, georganiseerd in het Museum
Plantin-Moretus op 31 maart 1982 n.a.v. het op rust gaan van Conservator Leon Voet.
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de kennis van het verleden een voornaam gegeven is, zal een historische vorming
een goede voorbereiding zijn. Geschiedenis kan hier in een zeer ruime zin opgevat
worden. Iedere conservator moet een vorming hebben in de humane wetenschappen.
Het kan gebeuren dat in grotere instellingen iemand het tot conservator brengt zonder
universitaire opleiding. Dan gaat het om iemand die alle kenmerken heeft van een
hogere scholing, het diploma uitgezonderd. Op deze regel ken ik géén uitzonderingen.
Henri Conscience heeft alleen de titel van conservator van het Wiertz-Museum als
een sinecuur gekregen. Dat was natuurlijk geen reden om in de jaren vijftig - laten
wij zeggen gelijktijdig met de aanstelling van Leon Voet - in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Brussel, waar het Wiertz-Museum een afdeling van is, zijn
bewaard gebleven brieven te verbranden. Kwatongen vertellen dat het gebeurde
omdat die beslissing getroffen werd door een conservator die niet wist wie Henri
Conscience was. Hoe is het mogelijk met zo'n Franse naam!
Dialectisch gezien - ik bedoel hiermede geenszins het bekoorlijke mengsel van
Gents en Antwerps dat het ABN van Leon Voet verrijkt - maar ik bedoel de
filosofische dialectiek, die mij dwingt na de these van de niet universitair geschoolde
uitzondering over te gaan tot de antithese van de grote geleerde die nooit conservator
zal worden. Let wel, een grote geleerde kan een goed conservator worden - denk aan
mijn watermerk - maar het is niet voldoende een groot geleerde te zijn. Waar zit hem
het verschil? Ik ga het in twee woorden zeggen en dat zal een schromelijke
vereenvoudiging zijn. Het zit hem in de menselijke warmte. Wat des mensen is, is
nooit eenvoudig.
Een geleerde kan groot worden binnen een egoïstische levenshouding, die niet
noodzakelijkerwijze oneerbiedig hoeft te zijn. Hij zal een simple equatie leggen
tussen de tijd die hij nodig heeft om dikke boeken te schrijven en de uren of dagen
die hij zou ‘verliezen’ met cultureel of professioneel dienstbetoon. Ik weersta niet
aan de gemakkelijke verleiding te zeggen dat voor hem voet-noot belangrijker is dan
Voet, Leon. De bekwame conservator die aan deze naam beantwoordt heeft nochtans
ook dikke boeken geschreven.
De meest uitgesproken technische betekenis van de boven aangehaalde ‘menselijke
warmte’ lijkt mij te zijn, de voorrang, de prioriteit van het ploegverband in de
uitoefening van het beroep van conservator. In of buiten de eigen instelling heeft hij
traag geleerd dat hij alleen niet veel vermag, dat het nooit om hemzelf gaat.
Normalerwijze staat hij aan het hoofd
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van een ploeg, waar hij van iedereen, op zijn eigen niveau, moet bereiken dat hij of
zij - zij is belangrijk in musea en bibliotheken - dat hij of zij zichzelf overtreft in de
toegewezen of zelf aangevraagde taak. Die taak neemt simultaan de meest diverse
vormen aan: de materiële bescherming van het geërfde patrimonium; de verantwoorde
verwervingspolitiek - van de aanboring van overheidsgeld tot ‘pink tea's’ met rijke
weduwen; de uitbouw van het imago van de eigen instelling, van de wetenschappelijk
verantwoorde tentoonstelling tot de even eerbiedwaardige causerie voor een
amateur-genootschap; ten slotte, de omgang met de overheid, van een geïnteresseerd
minister (ik denk ook schepen) tot een naijverig bureaucraat (ik denk zowel rijksals stadsambtenaar); de omgang met hen die niet tot het edele begrip van
‘medewerker’ kunnen gerekend en van wie men mirakels van toewijding bereikt als
de conservator een mens onder de mensen is.
Het wordt tijd om te besluiten. Dat is natuurlijk niet waar, maar het klinkt goed.
Mijn variaties op het thema conservator waren nogal algemeen en nu zou ik ze, zo
niet aan het papier willen toevertrouwen, ze dan toch beperken tot conservators van
papier. Men kan ze ook bibliothecarissen noemen. Het papier is verduldig pleegt
men te zeggen, maar dat slaat op slechte schrijvers, niet op de bezorgdheid van hen
die het beschreven en bedrukte papier voor het nageslacht willen bewaren. In dit
venerable Huis heeft de conservator het geluk dat al het te bewaren materiaal houtvrij
is. Hij mag zich ertoe beperken een gevoel van medelijden te tonen voor zijn collega's
die tonnen boeken, gedrukt na de zeventiger jaren van de vorige eeuw, teloor zien
gaan, omdat zij niet meer aan het minste gebruik weerstaan. Dit ontlast de conservator
van het MPM niet van een eigen verantwoordelijkheid, die er in bestaat de levensduur,
de negatieve en positieve factoren die deze levensduur van het papier bepalen, aan
een bestendig onderzoek te onderwerpen. Leon Voet heeft het gedaan. Hij heeft het
gedaan, omdat hij nooit geaarzeld heeft voor anderen te werken. Een goede
conservator, voorwaar, want hij weet dat er geen beschaving is zonder papier.
Thans gaat er in het Museum Meermanno-Westreenianum - een soort van Haagse
tegenhanger van het MPM - een bekoorlijke papiertentoonstelling door onder de titel
Met de Hand geschept. Ik zou er hier, voor de gelegenheid, willen aan toevoegen en
Met het Hart geschonken.
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Conservator Leon Voet in zijn werkkabinet (februari 1982).
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Conservator Leon Voet: een bio-bibliografische schets
door Dr. Francine de Nave
(Antwerpen)
Op 31 maart 1982 beëindigde Prof. Dr. Leon Voet zijn meer dan tweeëndertig jaar
lange loopbaan als Conservator van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk
Prentenkabinet in dienst van de Stad Antwerpen. Voor zijn uitzonderlijk dienstbetoon
en de bijzondere toewijding aan zijn stad werd hem door zijn meer dan wel tevreden
werkgeefster de gulden erepenning overhandigd en het voeren van de titel van
Ereconservator toegekend. Met een luisterrijke academische zitting en twee
huldetentoonstellingen te zijner ere ingericht in het vertrouwde Plantijnse Huis, werd
op zijn laatste werkdag in een passende apotheose zijn meer dan een kwarteeuw
lange ambtsperiode van volle toewijding en totale overgave afgesloten, waarmee hij
het Antwerpse museumwezen uit zijn lokale en regionale levenssfeer kon optillen
tot een wezenlijk internationaal niveau. Zijn liefde voor de conservering van het
Antwerps cultuurgoed en zijn ijver voor de uitstraling van het stedelijk
kunstpatrimonium, die wij hier willen huldigen, zijn daarbij des te merkwaardiger
te noemen daar Leon Voet oorspronkelijk alle banden met Antwerpen volkomen
vreemd waren.
Leon Voet werd geboren te Gentbrugge op 14 september 1919, precies tien maanden
na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog. Na schitterende studies aan het
Koninklijk Atheneum te Gent, kon hij op 17 juli 1941 met de grootste onderscheiding
afstuderen aan de Gentse Alma Mater als licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren
(groep Geschiedenis). Bovendien nog gelauwerd als laureaat van de Universitaire
Wedstrijd 1940-1942, groep Geschiedenis, stond de poort voor hem wijd open voor
een verdere wetenschappelijke loopbaan. Zijn carrière nam een aanvang via een
asprant-mandaat bij het Nationaal Fonds voorwetenschappelijk Onderzoek, dat hem
in de tijdsspanne oktober 1942 - september 1944
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de kans gaf om reeds op 13 april 1943, nog binnen de twee jaar na het behalen van
de licentiaatsgraad, te promoveren tot Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, groep
Geschiedenis, met de grootste onderscheiding. De Gentse universiteit, toen onder
Duits bestuur, kon niet onmiddellijk haar deuren openen voor de jonge doctor. Met
een doctorale verhandeling, bekroond in december 1943 door de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, belandde
Leon Voet in het onderwijs als leraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent vanaf
september 1944 tot december 1946. Pas nadat de Gentse universiteit na de Tweede
Wereldoorlog volop haar normale werking had hervat werd hij in januari 1947 terug
in het universitaire milieu opgenomen en wel in de hoedanigheid van assistent voor
de cursussen paleografie en diplomatiek bij de gezaghebbende Prof. E.I. Strubbe.
Alles scheen er verder op te wijzen dat Leon Voet, als behorend tot de gevierde
Gentse historische school met Pirenne als grondlegger, zich blijvend zou ten dienste
stellen van de onmiddellijke opvolgers van Pirenne, de alom gerenommeerde historici
Hans Van Werveke, François Louis Ganshof, Egide Strubbe en Charles Verlinden,
en als lid van de tweede post-Pirenniaanse generatie zou bijdragen tot de verdere
bestendiging van de luister en glans van de Gentse historische school. Antwerpen
zou er echter anders over beslissen en in de persoon van burgemeester Lode
Craeybeckx de overkomst van de jonge Gentse historicus bepleiten voor het bekleden
van de oude zetel van Max Rooses aan het hoofd van het Plantijnse Huis. Als een
waar historicus heeft Leon Voet zich op dit cruciale moment laten verleiden door
het hier voorhanden, aanlokkelijke en op dat ogenblik nog nauwelijks onderzochte
Plantijns archief, waarin hij naar hartelust zou kunnen grasduinen. Na zijn voorlopige
benoeming als conservator op 3 oktober 1949 werd Antwerpen voortaan zijn nieuwe
thuishaven. De geboren Gentenaar raakte reeds vlug in de ban van de Scheldestad
en ontpopte zich tot een waar Sinjoor die meer nog dan zijn geboren stadsgenoten
zich zou doen kennen als een uitzonderlijk cultuurdrager en -verspreider in dienst
van een Metropool, die zich toen snel herstelde van de wonden uit de Tweede
Wereldoorlog en in volle expansie verkeerde.
In januari 1950 werd het Plantijnse Huis het definitieve werkterrein van de
nauwelijks dertigjarige conservator. Leon Voet zag zich gesteld voor een reuzentaak:
het gebouwencomplex was nog deerlijk gehavend ingevolge een bominslag op de
Vrijdagmarkt (2 januari 1945) en de restaura-
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tiewerken waren nog volop aan de gang. De collecties waren ongedeerd uit de Tweede
Wereldoorlog gekomen, maar dienden thans opnieuw te worden opgediept uit de
stadsmagazijnen en tentoongesteld. De instelling zelf was op de koop toe nog uiterst
karig bedeeld met personeel. Bovendien kreeg het jonge diensthoofd tot op 10 juni
1953 vanwege het stadsbestuur ook nog de leiding toevertrouwd van Antwerpens
tweede museale blikvanger, het Rubenshuis. Dergelijke heroïsche tijden konden
slechts zonder slag of stoot doorstaan worden dank zij jeugdig enthousiasme, knap
doorzicht, een meer dan normaal goede fysische conditie, totale toewijding, taai
doorzettingsvermogen, uitzonderlijke werkijver en gedegen organisatietalent,
topkwaliteiten die hem trouwens tot op zijn laatste werkdagen zouden blijven
kenmerken. Ondanks al deze hoedanigheden bleef het conservatorschap geen sinecure:
de rijk gediversifieerde collecties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk
Prentenkabinet moesten op een optimale wijze worden geconserveerd, vervolledigd,
geëxposeerd en bekend gemaakt. Van bij de aanvang luidde dan ook bestendig de
regel: conserveren, etaleren, publiceren en bespreken. Conservator Voet zou met een
laaiend enthousiasme en een nooit aflatende energie deze regel steeds in ere houden,
getuige daarvan de verder besproken onoverzichtelijke reeks van aanwinsten door
hem gerealiseerd voor het Plantijnse Huis en het Stedelijk Prentenkabinet, de degelijke
behuizing die hij van het stadsbestuur kon bedingen voor een verantwoord opbergen
van het verzamelde kunstbezit en vooral zijn frequente lezingen, de zeer talrijke
tentoonstellingen door hem ingericht in binnen- en buitenland en zijn indrukwekkend
lange lijst van publikaties. Een gedetailleerde analyse van Leon Voets uiterst intense,
tweeëndertig jaar lange museale activiteit zou het bestek van deze bio-bibliografische
schets ver te buiten gaan. Uit hoofde van de beperkingen opgelegd door deze synthese
kunnen hier slechts enkele bijzondere aspecten van zijn uiterst vruchtbaar, succesvol
en briljant conservatorsleven worden naar voren gebracht.
In dienst getreden op 19 januari 1950 en bepaald benoemd als Conservator van
het Museum Plantin-Moretus, het Stedelijk Prentenkabinet en het Rubenshuis op 12
januari 1951, genoot Leon Voet al onmiddellijk een eerste grote voldoening bij het
beëindigen van de restauratiewerken aan de gebouwen van zijn instelling. Een eerste
hoogtepunt in zijn conservatorsloopbaan vormde dan ook de officiële heropening
van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet op 28 juli 1951,
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waarbij tegelijkertijd voor meer toelichting betreffende dit compleet gereorganiseerde
geheel de door hem samengestelde verantwoorde museumgids aan het publiek kon
worden voorgesteld, een leidraad die vervolgens nog vele edities en vertalingen zou
krijgen en die verspreid zou worden in het Frans, Engels, Duits... en Russisch.
Inderdaad moest Conservator Voet van het begin af en dit tot het einde van zijn
loopbaan toe steeds opnieuw passende antwoorden vinden op de eisen gesteld door
een immer stijgende belangstelling voor de musea in het algemeen en de daarmee
bestendig groeiende inernationale bezoekersstroom, die trouwens memorabele
uitschieters zou bereiken in het Rubens-jaar (1977) en het daaropvolgende
Jordaens-jaar (1978). De museumgids was en bleef trouwens in dit opzicht een treffer.
Tegelijk met de groeiende belangstelling van het publiek voor de musea werd
Conservator Voet ook reeds vlug geconfronteerd met een intens toenemende vraag
naar tentoonstellingen. Sterk bewust van het educatief belang van de musea zou hij
reeds in 1954 zorgen voor de organisatie van zijn eerste belangrijke expositie, die
meteen bijzondere internationale allures kreeg: zij vond, ingericht door het Antwerps
stadsbestuur, plaats te Parijs. Deze tentoonstelling onder het motto Anvers, ville de
Plantin et de Rubens, die in 1955 te Antwerpen zelf in de Stedelijke Feestzaal te zien
was onder de titel De Gouden Eeuw van Antwerpen, zou bovendien voor hem
persoonlijk de basis leggen voor zijn gehele verdere wetenschappelijk-historisch
onderzoek, dat de gewezen mediëvist voortaan zou oriënteren op de geschiedenis
van het zestiende- eeuwse Antwerpen, de activiteit van zijn beroemde drukker
Christoffel Plantijn en zijn nazaten, de Moretussen, en de typografische en grafische
kunsten voornamelijk te Antwerpen vanaf de 16de eeuw. Inderdaad, de geweldige
produktie van historische werken en artikelen van Leon Voet, waarvan in Bijlage I
een gedetailleerd overzicht van niet minder dan 242 titels wordt gebracht, zou precies
62 studies omvatten, gewijd aan Christoffel Plantin, zijn opvolgers en hun
vriendenkring en daarbuiten 41 bijdragen betreffende de geschiedenis van het
boekwezen en de drukkunst, 39 publikaties aangaande de tekenkunst en de grafische
kunsten te Antwerpen vanaf de 16de eeuw tot nu, 19 verhandelingen over de
geschiedenis van Antwerpen en 38 bijdragen betreffende het Museum Plantin-Moretus
en het Stedelijk Prentenkabinet in het bijzonder. Verschillende van deze publikaties
worden thans reeds beschouwd door de vakgenoten-specialisten in de geschiedenis,
typografie en prentkunst als blijvende standaardwerken van formaat. We vermel-
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den in dit opzicht zijn geschiedenis van het drukkersgeslacht Plantijn-Moretus en
het bedrijf, de Officina Plantiniana, vervat in twee lijvige banden, The Golden
Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of
the Officina Plantiniana at Antwerp in two Volumes, verschenen in 1969 en 1975,
die in 1975 werd bekroond met de Driejaarlijkse prijs van de Menno Hertzberger
Stichting, Nederland. Daarnaast zag in 1973 bij het Mercatorfonds een fraai
geïllustreerde en ook naar de inhoud zeer waardevolle synthese van Antwerpens
zestiende-eeuwse en vroegzeventiende-eeuwse bloeitijd het licht: De Gouden Eeuw
van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw, een werk
dat in 1973 en 1975 ook in een Franse en een Engelse editie op de markt kwam en
dat in 1975 werd onderscheiden met de Prijs voor Geschiedenis van de Provincie
Antwerpen. Leon Voets levenswerk zou echter gewijd zijn aan de boekenproduktie
van de stichter van de Officina Plantiniana, Christoffel Plantijn. De realisatie van
deze zesdelige The Plantin Press (1555-1589) heeft ook met de hulp van zijn
echtgenote J. Voet-Grisolle meer dan vijftien jaar opzoekingen gevergd in de
Plantijnse bibliotheek en archieven en in nagenoeg alle belangrijke bibliotheken in
binnen- en buitenland. Dit magnum opus, om het met de Heer Liebaers te zeggen,
verschenen vanaf 1980, behandelt dan ook niet minder dan nagenoeg 2400
Plantin-drukken en -edities.
Conservator Voet zou zich evenwel niet alleen verdienstelijk maken als een
uitzonderlijk vruchtbaar navorser en publicist. Bijzonder erudiet was hij als inrichter
van tentoonstellingen in eigen huis en daarbuiten niet minder actief. Tijdens zijn
ambtstermijn werd het indrukwekkende aantal van 78 tentoonstellingen gerealiseerd1,
waaronder tal van retrospectieven van moderne kunstenaars. Algemene bekendheid
daaronder verwierven buiten de zeer gewaardeerde tentoonstellingen, georganiseerd
in het Rubens-jaar en het Jordaens-jaar, P.P. Rubens als boekillustrator (1977) en
Jacob Jordaens. Tekeningen en Grafiek (1978), de expositie Plantin-Rubens: arte
grafica e tipografica ad Anversa nei secoli XVI e XVII, ingericht in 1965 te Bologna
in de Biblioteca dell' Archiginnasio, en de tentoonstellingen Treasures from the
Plantin-Moretus Museum (1963-1966), Antwerp's Golden Age (1973-1976) en
Antwerp Drawings and Prints from the 16th and 17th Centuries (1976-1978), die
evenals deze gewijd aan het grafisch oeuvre van Jacob Jordaens, Jacob Jordaens,
Drawings and Prints (1979-1982) in samenwerking met SITES

1

Cfr. het volledig overzicht van deze tentoonstellingen in BIJLAGE II.
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(Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service) een jarenlange tournee maakten
doorheen de Verenigde Staten. Internationaal succes boekten daarbij de
tentoonstellingen opeenvolgend ingericht in diverse Europese steden door het
Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, nl. Antwerpens Gouden
Eeuw, Tekeningen en Prenten, 16de - 17de eeuw, uit de verzamelingen van het
Stedelijk Prentenkabinet (half september 1977-1978) en Tekeningen en Grafiek uit
de 16de - 17de eeuw (1979-1983). Op deze wijze en ook door middel van talrijke
voordrachten en lezingen in binnen- en buitenland, onder meer gehouden in Frankrijk,
Nederland, Engeland, de Verenigde Staten, Spanje, Israël en Italië, wist Conservator
Voet tot ver buiten de Belgische grenzen niet alleen een ruime interesse voor het
Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet op gang te brengen, maar
deze ook blijvend te activeren. Een en ander leidde mee door zijn impuls in 1963 in
de Verenigde Staten tot de oprichting van een vereniging van sympathisanten van
het museum, de ‘American Friends of the Museum Plantin-Moretus’. Met zijn
innemend en vriendelijk karakter, steeds voorkomend, hoffelijk en taktvol, minzaam
en behulpzaam, en zijn aangeboren zin voor ‘public relations’, kon Conservator Voet
bovendien ook binnen de enge Belgische grenzen velen tot vrienden maken van zijn
instelling. Uitstekende kanalen daartoe vormden het Bestendig Dotatiefonds voor
de Stadsbibliotheek en het Museum Plantin-Moretus, dat sinds 1905 vele mecenassen
groepeert en waarvan Leon Voet sedert 1963 de actieve secretaris is, en de
Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, die zich sedert 1877 inzet voor de
bekendmaking van de typografische schatten van het Museum Plantin-Moretus en
die sedert 1950 mee door Leon Voet werd bestuurd als redactiesecretaris van haar
tijdschrift De Gulden Passer. Daarnaast waren er de talrijke functies en
lidmaatschappen van diverse academische, wetenschappelijke, bibliofiele, museale
en andere verenigingen, die Leon Voet allengs hebben gemaakt tot een der meest
geziene en gezaghebbende figuren in de nationale en Antwerpse culturele en
cultuurminnende kringen.
Zijn permanente aanwezigheidspolitiek op diverse wetenschappelijke congressen
en kunstmanifestaties kwam evenwel niet alleen de uitstraling van het Museum
Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet ten goede, maar bezorgde deze
instelling tevens een zuiver materieel apport: de verrijking van haar kunstpatrimonium
via diverse schenkingen en legaten. Vanaf 1951, toen Graaf Charles Moretus Plantin
zijn compleet archief toevoegde aan het in het Museum Plantin-Moretus bewaarde
voorvader-
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lijk Plantijns archief, tot bij het einde van de carrière van Conservator Voet zou een
serie van elkaar snel opvolgende dotaties zorgen voor de haast doorlopende aanvulling
van de verzamelingen. Conservator Voet kon immers vele vrienden en bekenden
ertoe bewegen om hun kostbaarheden voor eeuwig veilig onder te brengen in het
Plantijnse Huis en zijn zusterinstelling het Stedelijk Prentenkabinet. Op deze wijze,
en vaak zonder enige extra financiële inspanning van stadswege, konden prachtige
verzamelingen in hun geheel worden verworven en opgenomen in de collecties, waar
ze sedertdien het hier reeds voorhanden schitterende kunstpatrimonium nog meer
glans hebben bijgezet. We vermelden hier in het bijzonder de fabelachtige bibliofiele
collectie met al wat de Franse letterkunde vanaf de 16de tot en met de 18de eeuw
heeft voortgebracht, die in 1953 door de bibliofiele Antwerpenaar Max Horn voor
altijd aan het Museum Plantin-Moretus werd overgemaakt. Een niet minder
prestigieuze aanwinst vormde het Ensemble Emile Verhaeren - René Vandevoir, dat
met haar prachtig ingebonden manuscripten, drukproeven en bibliofiele uitgaven
van werken van de grote Franstalige Vlaamse dichter Emile Verhaeren in 1965
vanwege de Franse jurist René Vandevoir kon worden in ontvangst genomen. Buiten
deze spectaculaire verwervingen hebben ook tal van kleinere, maar daarom kwalitatief
niet minder belangrijke schenkingen de verzamelingen verrijkt en vooral dan deze
van het Stedelijk Prentenkabinet, dat op deze wijze werk kon verwerven van de
kunstenaars Jos Léonard (1973), Raphaël Ghislain (1975), Antoon Herckenrath
(1976), Valentijn Van Uytvanck (1977), Jos Hendrickx (1978), Oscar Bronckaers
(1979), Frans Masereel (1980), Jules Guiette (1980), Maurice Haccuria (1980), E.
Van der Spiet (1980), Paul Van Hoeydonck (1980), René de Coninck (1981), Karel
Roelants (1981), Leon Smets (1981), May Néama (1982) en nog vele anderen.
Ondanks de menigvuldige schenkingen en légaten liet Conservator Voet zich
echter geenszins ervan weerhouden bestendig een verantwoorde aankooppolitiek te
voeren: oude, tot dusver ontbrekende drukken van de Officina Plantiniana werden
stelselmatig aangekocht. Daarnaast werden de verzamelingen van het Stedelijk
Prentenkabinet verder vervolledigd met kunstwerken die voor Antwerpen van een
bijzondere betekenis konden zijn, hetzij als iconografisch belangrijk, hetzij als
representatief voor het werk van een geboren Antwerps of een hier verblijvend
kunstenaar.
Beurtelings door schenking en aankoop heeft Conservator Voet aldus gedurende
meer dan tweeëndertig jaar met ernst en doorzicht de gedu-
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rige aangroei van het patrimonium van zijn instelling behartigd en wel met een
overtuigend succes: ten eerste konden sedert 1950 niet minder dan 2.128 werken in
de museumbibliotheek worden opgenomen, waaronder 6 handschriften, 4 incunabelen,
75 postincunabelen en 2.043 drukken uit de tijdspanne 1540-1865, inclusief de 228
publikaties verzorgd door Christoffel Plantijn en zijn opvolgers. Daarnaast betekende
de verwerving van het Ensemble Emile Verhaeren - René Vandevoir meteen de
aanwinst van precies 47 handschriften van Verhaeren, 836 gedrukte boeken, meerdere
bundels correspondentie, diverse archivalia, foto's en souvenirs, 105 tekeningen,
prenten en schilderijen en tenslotte 6 sculpturen en medailles. Verder completeerde
het archieffonds Graaf Charles Moretus Plantin, opklimmend tot de 15de eeuw, het
oude Plantijns archief met meer dan 1.200 documenten in totaal, waaronder 1.050
losse manuscripten, 7 registers, meer dan 76 bundels, 75 plannen en 6 losse druksels.
Bovendien betekende het conservatorschap van Leon Voet voor het Stedelijk
Prentenkabinet in het bijzonder de verwerving van niet minder dan 14.293
kunstvoorwerpen, waaronder 1.272 oude en 5.235 moderne tekeningen, 2 oude en
96 moderne tekenalbums, 657 oude en 4.490 moderne prenten, 8 oude prentboeken
en 75 moderne kunstmappen, 18 oude en 130 moderne koperplaten, 612 moderne
etsplaten, 4 moderne zinkplaten, 1.553 moderne houtblokken, 104 moderne
linoblokken en 37 ex-librissen. De nooit aflatende energie en het uitzonderlijke
werkvermogen van Conservator Voet hebben hun vruchten afgeworpen. Blijvende
getuigenissen daarvan vormen het hier gedetailleerde, indrukwekkende aantal
aanwinsten en zijn lange lijst van publikaties, beide bestemd tot meer luister van het
oude Plantijnse Huis en van het geliefde Antwerpen, Leon Voets stad van adoptie,
die hem even na aan het hart ligt als ieder rasecht sinjoor.
Met Leon Voet, de zeer gewaardeerde wetenschapsmens, de uiterst toegewijde
stadsambtenaar en de alom geprezen Conservator, die omwille van zijn bijzondere
verdiensten werd onderscheiden als Officier in de Leopoldsorde, Officier in de
Kroonorde (België), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Nederland), Officier in
de Orde van Hendrik de Zeevaarder (Portugal), Ridder in de Orde van Verdienste
(Italië), Member of the Victorian Order (Groot-Brittannië) en Ridder in de orde Arts
et Lettres (Frankrijk, 1976) en die zich bovendien ook in zijn werkmilieu blijvend
heeft laten appreciëren als een steeds begrijpend en warm menselijk directeur,
verdwijnt van het toneel van de Antwerpse Museumwereld een van de allergrootsten.
Zijn afscheid, zelf gewild in een hunkering
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naar meer mogelijkheden voor zuiver wetenschappelijk onderzoek op een nieuw
eigen gekozen werkveld, impliceert echter een nieuw begin. Ereconservator Voet
verlangt nog lang niet de beate rust van de gepensioneerde ondanks tweeëndertig
overvolle jaren stadsdienst. Zijn nog steeds vitale werklust, zijn verbazingwekkend
dynamisme, zijn gloeiende hartstocht voor de historische wetenschap en zijn
dwingende behoefte aan creativiteit waarborgen immers nog vele jaren van intense
produktiviteit. Als een waardig opvolger van Christoffel Plantijn, wiens devies Labore
et Constantia hij op een passende wijze tot het zijne heeft gemaakt, wensen wij de
Ereconservator van het Plantijnse Huis, de expert in de geschiedenis van tekening,
prent en boek, de Professor in de geschiedenis aan het Hoger Instituut voor Vertalers
en Tolken (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, 1962-1982), de Redactiesecretaris
van De Gulden Passer (1950-1983), de Secretaris van het Bestendig Dotatiefonds
voor het Museum Plantin-Moretus en de Stadsbibliotheek (sedert 1963), de Voorzitter
van het Comité Geschiedenis van Pro Civitate, Gemeentekrediet van België (sedert
1982), de Voorzitter van het Kunsthistorisch Instituut van Antwerpen (sedert 1979)
en het lid van de Raad van Advies voor de Musea (1981-1982) nog vele jaren van
bruisende activiteit en nog zeer vele gedegen publikaties!
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Summary
Prof. Dr. Leon Voet, born in Gentbrugge on 14th September 1919, finished in 1943
(13th April) his studies in history at the university of Ghent with a doctoral thesis
on The Domain of the Counts of Flanders: 864-1191, that received highest honours
and was awarded a prize by the Royal Flemish Academy of Sciences and Letters
(December 1943). From September 1944 until December 1946 Dr. Voet taught
history at the Royal Atheneum of Ghent. Afterwards, in January 1947, he became
an assistant to Prof. E.I. Strubbe at the university of Ghent for palaeography and
allied subjects. Finally on 3th October 1949 he succeeded Dr. Herman Bouchery as
the Director of the Plantin-Moretus Museum and the Municipal Print Room at
Antwerp. For thirty years the direction of the most important museum concerning
printing history, famous all over the world, was in his hands and in this way Dr. L.
Voet became until he retired on 31th March 1982 one of the best specialists on
printing history. Consequently his most important work is a full bibliography of all
Plantin-Moretus imprints, The Plantin Press at Antwerp (1555-1589). A Bibliography
of the Works printed and published by Christopher Plantin, a complete bibliography
of Plantin's works with references to his archives, that Prof. Dr. Voet realised for
some fifteen years in collaboration with his wife Jenny Voet - Grisolle and that was
published in Amsterdam in 6 bound volumes of together 2870 pages from 1981 until
1983. The Plantin Press has been the crowning of the career of Prof. Dr. Voet. Beside
this bibliography he published many articles on social and general history and has
written dozens of studies on Antwerp art history and typography in general, and
Plantin and his successors, the Moretus, in particular, culminating in the highly
appreciated study The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing
and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp
(Amsterdam-London-New York, 1969, 1975), which was awarded the Menno
Hertzberger Price. In 1973 he published another monumental study Antwerp, The
Golden Age, in which he outlined the political, relgious, economical, artistic, cultural
and intellectual life in Antwerp at the time of Christopher Plantin. A complete
bibliography of all the publications of Prof. Dr. L. Voet, published until 31th March
1982 (together 242 publications), is added here to his biography together with a list
of the exhibitions he organised from 1952 until 1981.
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Bijlage I:
Bibliografie - Prof. dr. L. Voet:
Chronologisch overzicht van de publikaties1:
1942:

1.

De graven van Vlaanderen
en hun domein (864-1191),
in: Wetenschappelijke
Tijdingen, 7de jg., 2 (1942),
p. 25-31;

1943:

2.

Het domein van de graven
van Vlaanderen (864-1191)
[ongepubliceerde
doctoraatsthesis, RU-Gent,
1943];

3.

Vlaanderen in de vroege
Middeleeuwen, in:
Wetenschappelijke
Tijdingen, 8e jg., 6 (1943),
p. 121-129;

1944:

4.

Over de stichting en de
vroegste geschiedenis der
Sint-Pieters- en
Sint-Baafsabdijen te Gent,
in: Handelingen der
Maatschappij van
Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent,
Nieuwe reeks, dl. 1, 1944,
p. 81-125;

1945:

5.

Castrum Valentianae, in:
F.L. GANSHOF, Les
origines de la Flandre
impériale. Contribution à
l'histoire de l' ancien
Brabant, Bruxelles, [1945],
p. 58-62 (Extrait des
Annales de la Société
royale d' Archéologie de
Bruxelles, 46, 1942-1943,
p. 99-173);

6.

Etude sur deux bulles de
Benoît VIII pour
Saint-Vaast d' Arras,

1

Afgesloten op 31 maart 1982.
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Bruxelles, Palais des
académies, 1945, [58] p.
(uit: Bulletin de la
Commission roy. d'histoire,
CIX, 1944, p. 175-186);
1946:

7.

De sociale toestanden in
het Middeleeuwse
Vlaanderen (Ve-VIIIe
eeuw), Gent, Het Licht,
1946, 40 p.
(Germinal-reeks, XIII, 5);

1947:

8.

Sociale en politieke
conflicten in het
veertiendeeuwsche
Vlaanderen: van den
Guldensporenslag tot
Filips van Artevelde, Gent,
De Vlam, 1947, 39 p.
(Germinal-reeks, XIV, 4);

1948:

9.

Vrijheid-gebondenheid in
de West-Europeesche
maatschappij, in: Morgen.
Tijdschrift voor politieke,
sociale en economische
Vorsching, 2de jg.
(1947-1948), 1, p. 6-10;

10.

Hoe Belgisch Congo tot
stand is gekomen, Gent,
Het Licht, 1948, 40 p.
(Germinalreeks, XV, 7);

11.

Zeden en gewoonten in de
Middeleeuwen, Gent, Het
Licht, 1948, 47 p.
(Germinalreeks, XV, 3);

1949:

12.

Brief van abt Othelbold
aan gravin Otgiva over de
relikwieën en het domein
van de Sint-Baafsabdij te
Gent (1019-1030), Brussel,
Paleis der Academiën,
1949, 282 p. (Publications
de la Commission royale
d'histoire, B, [55]);

1950:

13.

Bodium - redecima,
Bruxelles, Secrétariat
administratif de l' U.A.I.,
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1950, 38 p. (in: Archivum
latinitatis medii aevi, XX,
1950, p. 207-244)
[gerecenseerd door M.M.
in: Revue du Nord, XXXV,
138 (apr.-juni 1953), p.
196];

1951:

14.

Geheime genootschappen,
Gent, De Vlam, s.d.
[1950], 80 p.
(Germinal-reeks, [XVI, 3]);

15.

Amberes y España, in: La
huella de España en
Belgica y Luxemburgo,
Madrid, Revista
Geografica Española, s.d.
[1951], p. 95-111 [met
Franse samenvatting: p.
XXXIV-XXXVIII];
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1952:

16.

Le musée Plantin-Moretus,
ville d' Anvers, Anvers,
Musée Plantin-Moretus,
1951, 47 p., pltn.
[museumgids, waarvan een
2de herziene uitgave
verscheen in 1952, een 3de
in 1955, een 4de in 1959,
een 5de in 1961, een 6de in
1965 en een 7de in 1976];

17.

Het Museum
Plantin-Moretus,
Antwerpen, 1951, 47 p. [1e
uitgave van de gids van het
Museum Plantin-Moretus,
waarvan een 2de herziene
uitgave verscheen in 1959,
een 3de in 1959, een 4de in
1961, een 6de [sic] in
1965, welke laatste onder
datum 1965 werd herdrukt
in 1975 en a.d. 1977
verscheen in 1977];

18.

Het platteland,
maatschappelijk en
economisch, in: Algemene
Geschiedenis der
Nederlanden. II De volle
middeleeuwen. 925-1305,
Utrecht, Uitgeversmij. W.
De Haan N.V.,
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven,
N.V. Standaard
Boekhandel, 1951, p.
450-486;

19.

Boeken en drukkers, in:
Antwerpen in de XVIIIde
eeuw, Antwerpen, De
Sikkel, 1952, p. 314-350
(Genootschap voor
Antwerpse Geschiedenis,
III);

20.

Het Museum
Plantin-Moretus heropend,
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in: De Gulden Passer, 30e
jg. (1952), p. 17-23 [met
een Engelse samenvatting,
p. 135];

1953:

21.

The Plantin-Moretus
Museum. City of Antwerp.
With an introduction by L.
Somers, Antwerp, Museum
Plantin-Moretus, 1952, 47
p., pltn. [museumgids in
het Engels; een 2de
herziene uitgave verscheen
in 1976];

22.

Geschiedenis van het
papier, s.l.n.d. [1953], 9 p.
[cursus gedoceerd aan het
Plantin-Genootschap];

23.

In memoriam Max Horn.
Huldeadres ter gelegenheid
van de plechtige
overdracht van de
bibliotheek van wijlen de
heer Max Horn aan het
Museum Plantin-Moretus,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1953, 15
p., portr.;

24.

Das Museum
Plantin-Moretus. Stadt
Antwerpen, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
1953, 52 p., pltn.
[museumgids in het Duits,
waarvan een 2de herziene
uitgave verscheen in 1959
en een 3de herziene in
1965];

25.

The Plantin-Moretus
Museum as Study Center,
in: Notes on Printing and
Graphic Arts, Stinehour
Press, Luxemburg,
Vermont, I, 1953, p. 80-82;

26.

Abraham Verhoeven en de
Antwerpse pers.
Beschouwingen rond een
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recente tentoonstelling, in:
De Gulden Passer, 31e jg.
(1953), p. 1-37 [met een
samenvatting in het Frans,
p. 106-108];

1954:

27.

Abraham Verhoeven, de
eerste Belgische
courantier, in:
Arbeid-travail, III (1953),
1, p. 5-11;

28.

H.A. Warmelink, De
notarissen, de calligraphie
en de drukkunst. De
Bibliographie van het
notariaat (Ars notariatus,
I, Wageningen, N.V. Gebr.
Zomer en Keunings,
uitgeversmaatschappij,
1952, 48 blz., 4 afb.), in:
De Gulden Passer, 31e jg.
(1953), p. 248-249
[recensie];

29.

Les Moretus, in: Anvers,
ville de Plantin et de
Rubens. Catalogue de l'
Exposition organisée à la
Galerie Mazarine
(Mars-Avril 1954), Paris,
1954, p. 205-215;

30.

Plantin et les Moretus.
Christophe Plantin, in:
Anvers, ville de Plantin et
de Rubens..., op. cit., p.
151-204;

31.

F. Prims, Antwerpen door
de eeuwen heen (De Sikkel,
Antwerpen, 1951), in:
Bijdragen voor de
Geschiedenis der
Nederlanden, IX (1954),
1-2, p. 125-127 [recensie];
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1955:

32.

Rubens et l'illustration des
livres plantiniennes, in:
Anvers, ville de Plantin et
de Rubens..., op. cit., p.
219-238;

33.

La typographie arversoise,
in: Anvers, ville de Plantin
et de Rubens..., op. cit., p.
95-120;

34.

Antwerpens Gouden Eeuw,
Kunst en kultuur ten tijde
van Rubens. Stad
Antwerpen. Stedelijke
Feestzaal, 13 augustus - 2
october [1955]. Catalogus
met 16 afbeeldingen,
Antwerpen, 1955, 248 p.
[tentoonstellingscatalogus];

35.

Het eerste boek van
Christoffel Plantin, een
fac-similé-uitgave, in:
Antwerpen, tijdschrift der
stad Antwerpen, I (1955),
4, p. 178;

36.

Robert Brun, Le livre
français (Collection ‘Arts,
styles et techniques’,
Parijs, Librairie Larousse,
1948, 183 blz., 64 pl.), in:
De Gulden Passer, 33e jg.
(1955), p. 134-135
[recensie];

37.

Kroniek der tijdschriften,
in: De Gulden Passer, 33e
jg. (1955), p. 111-125;

38.

L.-M. Michon, La reliure
française (Collection ‘Arts,
styles et techniques’,
Parijs, Librairie Larousse,
1951, 145 blz., 64 pl.), in:
De Gulden Passer, 33e jg.
(1955), p. 135-136
[recensie];
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39.

De Middeleeuwen, in:
PROF. DR. S.J. DE LAET,
DR. L. VOET, DR. J.
CRAEYBECKX, PROF. DR.
J. DHONDT, Geschiedenis
van België, Gent, De Vlam,
1955, p. 57-162 [2de uitg.,
1959, blz. 57-190]
(Handboeken in
geschiedenis onder leiding
van Prof. Dr. J. Dhondt);

40.

Roger Moretus Plantin de
Bouchout, Demeures
familiales. Notices
historiques sur la maison
Plantin à Anvers et
quelques propriétés
urbaines et rurales ayant
appartenu à la famille
Moretus principalement
dans l' ancien Pays de
Ryen (Antwerpen, De
Sikkel, 1950, 391 blz., 277
ill.; Prijs: 480 Fr.), in: De
Gulden Passer, 33e jg.
(1955), p. 104-110
[recensie];

41.

Ray Nash, Dürer 's 1511
drawing of a press and
printer (Cambridge
(U.S.A.), Harvard College
Library, Department of
printing and graphic arts,
1947, obl., 4 blz., 1 ill.,
2,50$), in: De Gulden
Passer, 33e jg. (1955), p.
134 [recensie];

42.

Het Plantijnse huis als
toeristisch centrum, in:
Antwerpen..., I, 1955, p.
12-17;

43.

Slotwoord, in: A. DE MOL,
Restauratie van het
Museum Plantin-Moretus,
in: Bulletin van de
Koninklijke Commissie
voor Monumenten en
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Landschappen, 1955, p.
32-33;

1956:

1957:

44.

Voorwoord, in: M. VAN
DURME, Supplément à la
correspondance de
Christophe Plantin,
Anvers, De Nederlandsche
Boekhandel, 1955, p. 5-6;

45.

De boekdrukkunst te
Antwerpen, in: Scaldis.
Tentoonstelling: oude kunst
en cultuur, hedendaagse
kunst, economie.
Catalogus, Antwerpen,
1956, p. 104-106 [bijdrage
tot de catalogus van de
tentoonstelling
georganiseerd te
Antwerpen van 20 juli tot
9 september 1956 in de
Stedelijke Feestzaal en het
Provinciaal
Veiligheidsinstituut];

46.

The personality of Plantin,
in: Gedenkboek der
Plantindagen 1555-1955.
Internationaal Congres
voor Boekdrukkunst en
humanisme 4-10 september
1955, Antwerpen,
Vereeniging der
Antwerpsche
Bibliophielen, 1956, p.
198-213; eveneens in: De
Gulden Passer, 34e jg.
(1956), p. 72-87;

47.

Asociación de bibliófilos
de Barcelona, in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 234-235;

48.

Bibliografische
sprokkelingen, in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 232-234;
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49.

Bibliotheca van der
Linde-Niemeijeriana. A
catalogue of the chess
collection in the Royal
Library (The Hague, Royal
Library, 1955, XI + 342
blz.), in: De Gulden
Passer, 35e jg. (1957), p.
243-244 [recensie];

50.

Mirjam Dankova, Bratrské
Tisky Ivancické a Kralické.
The prints of Ivancice and
Kralice of the union of
Czech Brethren
(1564-1619) (Sbornik
Narodniko Musea v Praze,
Svazek V-A. Historicky C.1,
Praha, 1951, 183 blz., ill.),
in: De Gulden Passer, 35e
jg. (1957), p. 245-246
(recensie];

51.

L. Debaene, De
Nederlandse volksboeken.
Ontstaan en geschiedenis
van de Nederlandse
prozaromans gedrukt
tussen 1475 en 1540
(Antwerpen, Uitgeverij De
Vlijt, 1951, 358 blz., ill.),
in: De Gulden Passer, 35e
jg. (1957), p. 239-241
[recensie];

52.

Antwerpse drukken die
ophef maakten. Uit de
schatten van het Museum
Plantin-Moretus, in:
Antwerpen..., III (1957), p.
167-172;

53.

G.H. Dumont, La vie
aventurieuse d' Antoine
van Bomberghen,
compagnon de lutte de
Guillaume le taciturne
(Antwerpen, Le
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Papegay-Publiservice,
1952, 145 blz., ill.), in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 238-239
[recensie];
54.

De geschiedschrijving in
de Nederlanden in de 16e
en 17e eeuw, in: De Gulden
Passer, 35e jg. (1957), p.
228-229;

55.

H. Hermans, Meester
Plantin (Antwerpen, De
Sikkel, 1952, 139 blz., ill.),
in: De Gulden Passer, 35e
jg. (1957), p. 237-238
[recensie];

56.

G.I. Lieftinck, De librijen
en scriptoria der
Westvlaamse
Cisterciënserabdijen Ter
Duinen en Ter Doest in de
12e en 13e eeuw en de
betrekkingen tot het atelier
van de kapittelschool van
Sint-Donatiaan te Brugge
(Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse
Academie voor
Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van
België. Klasse der
Letteren, XV, 1953, nr. 2,
96 blz., ill.), in: De Gulden
Passer, 35e jg. (1957), p.
236-237 [recensie];

57.

Livres anciens de droit d'
origine étrangère imprimés
aux Pays-Bas. Essai de
bibliographie et catalogue
de l' exposition organisée
à l' occasion des Journées
d'Histoire du Droit de la
Société d'Histoire du Droit
des Pays Flamands,
Picards et Wallons du 21
au 23 mai 1953 à l'hôtel de
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ville de Breda (Amsterdam,
Stadsdrukkerij, 1953, VIII
+ 72 blz.), in: De Gulden
Passer, 35e jg. (1957), p.
242-243 [recensie];
58.

Luis de Matos, Les
Portugais à l' université de
Paris entre 1500 et 1550
(Universitatis
Conimbrigensis studia ac
regesta, Coimbre, 1950,
XII + 245 blz., ills.), in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 245 [recensie];

59.

Het Museum
Plantin-Moretus te
Antwerpen; luxe - uitgave,
[Deurne], C. Govaerts,
[1957], 44 p., pltn.;

60.

Jonker Jan van der Noot,
‘Patritius’ van Antwerpen,
in: De Gulden Passer, 35e
jg. (1957), p. 226-228;

61.

R. Penninck, Catalogus der
niet-Nederlandse drukken:
1500-1540, aanwezig in de
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage
('s-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek,
1955, XVIII + 267 blz.), in:
De Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 241-242
[recensie];

62.

Christophe Plantin i
tipografija u Belgiji u XVII
veku, in: Flamanska
umetnost XVII veka.
Umetnost i kultura epohe
Rubensa. Beograd. 15
oktobra do 30 novembra
1957, Belgrado, Narodni
Muzej, 1957, p. 69-87;

63.

Nieuwe repertoria voor de
incunabelperiode, in: De

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 223-225;
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1958:

64.

E.I. Strubbe, Inleiding tot
de historische critiek
(Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven,
Uitgeversmij N.V. De
Standaard-Boekhandel,
1954, 194 blz.), in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 236 [recensie];

65.

Uit de wereld van de
boekband, in: De Gulden
Passer, 35e jg. (1957), p.
225-226;

66.

Uit de wereld van de
periodieke pers, in: De
Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 229-232;

67.

Hans Georg Wackernagel,
Die Matrikel der
Universität Basel, I.
1460-1529 (Basel, Verlag
der Universitätsbibliothek,
1951, XIV + 467 blz.), in:
De Gulden Passer, 35e jg.
(1957), p. 244-245
[recensie];

68.

Dr. L. Brummel,
Miscellanea Libraria.
Opstellen over boek- en
bibliotheekwezen ter
gelegenheid van zijn 60e
verjaardag aan de
schrijver aangeboden door
vakgenoten en vrienden
('s-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1957, X-233 blz.,
ill.; Prijs: fl. 16), in: De
Gulden Passer, 36e jg.
(1958), p. 140 [recensie];

69.

A.J.J. Delen, De grafische
kunsten door de eeuwen
heen
(Antwerpen-Amsterdam,
N.V.
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Standaard-Boekhandel,
1956, 279 blz., 187
afbeeldingen; Prijs: 350
F.), in: De Gulden Passer,
36e jg. (1958), p. 139
[recensie];
70.

The House of Plantin,
touristic centre, in:
Antwerp; collection
‘Belgique exposition 1958’
1 (1958), p. 114-117;

71

Ad lectorem, in: Index of
the Plantin-Moretus
Museum Punches and
Matrices, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
1958, p. [3];

72.

La maison de Plantin,
centre touristique, in:
Anvers; collection
‘Exposition Belgique
1958’, 1 (1958), p.
114-122;

73.

Middeleeuwse geschiedenis
(843-1492), in: DR. L.
VOET, DR. J.
CRAEYBECKX,
Middeleeuwse en Moderne
geschiedenis, Gent, De
Vlam, 1958, p. 8-219
(Handboeken in
geschiedenis onder leiding
van Prof. Dr. J. Dhondt);

74.

Nieuws over Gutenberg, in:
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
XXXVI, 3 (1958), p.
1108-1109 [recensie van
A. KIRNBERGER, Neues
über Gutenberg und die
Gutenberghaüser im
Mainz, Mainz, 1 dl. in-4o,
21 p., 12 afb.];

75.

De opstand van de
Nederlanden tegen Filips
II, in: A. GABRIËL-M.
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SOMMELS-L. VOET, Ons
groots verleden,
Antwerpen, De
Nederlandsche
Boekhandel, 1958, p.
101-150;

1959:

76.

Opstellen door vrienden en
collega's aangeboden aan
Dr. F.K.H. Kossmann ter
gelegenheid van zijn vijf en
zestigste verjaardag en van
zijn afscheid als
Bibliothecaris der
Gemeente Rotterdam
('s-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1958, VIII-264
blz., portr., ill.; Prijs: fl.
12,50), in: De Gulden
Passer, 36e jg. (1958), p.
140-141 [recensie];

77.

Plantiniana 1943-1958.
Bibliografie betreffende
Plantin, de Moretussen en
het Museum
Plantin-Moretus
verschenen tussen
1943-1958, in: De Gulden
Passer, 36e jg. (1958), p.
19-42 en 37e jg. (1959), p.
21-73;

78.

Abraham Ortelius, ‘afsetter
van carten’, te Antwerpen,
in: Antwerpen..., 5de jg.
(1959), p. 46-52;

79.

Plantin en de kring van
Granvelle, enkele nog
onuitgegeven brieven en
documenten, in: De Gulden
Passer, 37e jg. (1959), p.
142-169;

80.

B. Van Regemorter, Some
early bindings from Egypt
in the Chester Beatty
Library (Chester Beatty
Monographs no. 7; Dublin,
Hodges Figgis & Co. Ltd.,
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1958, 26 blz., 12 ills.;
Prijs: 15sh.), in: De
Gulden Passer, 37e jg.
(1959), p. 181-182
[recensie];
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1960:

81.

Verdussen, in: Biographie
Nationale publiée par l'
Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique,
XXX (1959), 2, col.
798-805;

82.

‘In de Vier Winden’. Pieter
Bruegel de Oude als
ontwerper van
gravures-Pieter Bruegel
der Aeltere als Entwerfer
von Kupferstichen, in:
Reeks der zeeschepen, naar
Pieter Bruegel d. O., door
het College van
Burgemeester en
Schepenen der Stad
Antwerpen aan de
deelnemers der
Duits-Belgische
havendagen 1959
vriendelijk aangeboden.
Folge der Meeresschiffe
nach Pieter Bruegel d. Ä.
vom Kollegium von
Bürgermeister und
Beigeordneten der Stadt
Antwerpen den
Teilnehmern der
deutsch-belgischen
Hafentagung 1959
ergebenst überreicht,
Antwerpen, 1959, p. [4];

83.

In samenwerking met
PROF. E.I. STRUBBE, De
chronologie van de
Middeleeuwen en de
Moderne Tijden in de
Nederlanden, Antwerpen,
N.V.
Standaard-Boekhandel,
1960, VIII + 551 p.;

84.

Inleiding, in: COLIN CLAIR,
Christopher Plantin. With
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an introduction by Dr. L.
Voet, London, Cassell &
Company Ltd., 1960, XV
+ 302 p., ill.;
85.

De drukkunst in België tot
de XVIIIe eeuw, in: Roem
der Belgische Gemeenten.
[Catalogus van de
tentoonstelling in het]
Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel, 15
oktober-15 december 1960,
[Brussel], 1960, p. 63-67;

86.

Hendrik de Zeevaarder.
Tentoonstelling gewijd aan
de Portugees-Vlaamse
betrekkingen in het huis
Osterrieth, in:
Antwerpen..., 6de jg.
(1960), p. 71-74;

87.

Het Plantijnse huis te
Leiden. De bedrijvigheid
van het drukkersgeslacht
Raphelengius en zijn
betrekkingen met
Antwerpen, in: Verslag van
de Algemene Vergadering
van het Historisch
Genootschap gehouden te
Utrecht op 31 oktober
1960, p. 10-36;

88.

L' imprimerie en Belgique
des origines au XVIIIe
siècle, [s.l., 1960], p. 63-67
[Franse editie van
bovengemelde catalogus];

89.

Ad lectorem, in: PARKER,
M.-MELIS, K., Inventaris
van de stempels en
matrijzen van het Museum
Plantin-Moretus. Inventory
of the Plantin-Moretus
Museum punches and
matrices, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
1960, p. II-III;
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1961:

90.

La personnalité et l' oeuvre
de Christophe Plantin, in:
Graphie, 2 (janvier 1960),
p. 3-28;

91.

De vorsten. I. De
middeleeuwse vorst., in:
Flandria nostra. Ons land
en ons volk; zijn standen
en beroepen door de tijden
heen, V,
Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven,
N.V.
Standaard-Boekhandel,
1960, p. 33-98;

92.

Colin Clair, Christopher
Plantin. With an
introduction by Dr. L. Voet
(London, Cassell &
Company Ltd., 1960,
XV-302 blz., ill.), in: De
Gulden Passer, 39e jg.
(1961), p. 246-248
[recensie];

93.

H. de la Fontaine Verwey
en W. Gs. Hellinga, In
Officina Ioannis Blaev.
Twee inleidende studies bij
een kleine inleidende
tentoonstelling van de Dr.
P.A. Tiele-Stichting
(Amsterdam, N.V.
Noord-Hollandsche
Uitgevers Maatschappij,
1961, 51 blz., ills.), in: De
Gulden Passer, 39e jg.
(1961), p. 253-254
[recensie];

94.

Lexicon der boekdrukkers
en -verkopers in België
(15e - 16e eeuw), in: De
Gulden Passer, 39e jg.
(1961), p. 358-366
[publikatie van het referaat
gehouden in april 1961 op
het 24ste Vlaamse
Filologencongres
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betreffende het hier
genoemde lexicon,
ondernomen met
medewerking van L. Voet
door het Nationaal
Centrum voor de
Archeologie en de
Geschiedenis van het
Boek];
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1962:

95.

Het Museum
Plantin-Moretus als
centrum van bibliofilie, in:
Antwerpen..., 7 (1961), p.
154-160;

96.

The Printer's Chapel in the
Plantinian House, in: The
Transactions of the
Bibliographical Society.
The Library, 5th. ser., XVI,
1 (March 1961), p. 1-14;

97.

Antwerpen, centrum van
humanisme, in:
Geschiedenis in het
onderwijs, Antwerpen,
1962, p. 761-768;

98.

De cartograaf Gerard
Mercator 1512-1594,
Brussel, Ministerie van
Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Handel, 1962,
9 p., pltn. (Teksten en
Documenten, 156,
september 1962);

99.

Voor Europa: de
onthulling van het
ongelooflijke; voor de
Inca's: de Vlaamse kunst,
in: BP-Review, juli 1962,
p. 39-43;

100.

El geógrafo Gerard
Mercator 1512-1594; 450
aniversario de su
nacimiento, Bruselas,
Servicio de Información
del Ministerio de Asuntos
Extranjeros y del Comercio
Exterior, 1962, 9 p., pltn.
(Noticias de Bélgica, 13,
septiembre de 1962);

101.

Le géographe Gérard
Mercator 1512-1594; 450e
anniversaire de sa
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naissance, Bruxelles,
Services d' Information du
Ministère des Affaires
Etrangères et du
Commerce Extérieur, 1962,
9 p., pltn. (Textes et
Documents, 156, septembre
1962);
102.

The geographer Gerard
Mercator 1512-1594;
450th anniversary of his
birth, Brussels, Information
Services. Ministry of
Foreign Affairs and
External Trade, 1962, 9 p.,
pltn. (Memo from Belgium,
21, September 1962);

103.

In Memoriam Frank Van
den Wyngaert (1901-1962),
in: De Gulden Passer, 40e
jg. (1962), p. 1-18;

104.

Gerhard Mercator in
Flandern und Brabant.
Gerard Mercator in de
Nederlanden, in: Stadt und
Hafen. Amtliches
Verkundungsblatt der Stadt
Duisburg, XIII (1962), 7,
p. 307-310;

105.

Gerhard Mercator in der
Geschichte der
Kartographie. Gerard
Mercator in de
geschiedenis der
cartografie, in: Stadt und
Hafen. Amtliches
Verkundungsblatt der Stadt
Duisburg, XIII (1962), 7,
p. 321-330;

106.

Gerard Mercator,
1512-1594, in:
Antwerpen..., 8 (1962), p.
6-15;

107.

Les relations commerciales
entre Gérard Mercator et
la maison plantinienne à
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Anvers, in: Duisburger
Forschungen, VI (1962),
p. 171-232;

1963:

108.

Tentoonstelling Gerard
Mercator en zijn
tijdgenoten. Museum
Plantin-Moretus, 14
april-16 september 1962,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1962, 36
p., pltn. [catalogus];

109.

Tentoonstelling ‘Schrift- en
Drukkunst van Herman
Zapf (Duitsland). Stad
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus [18
april-27 mei 1962]’,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1962,
[21]p., ills. [catalogus];

110.

De universiteit en de
boekdrukkunst in het
XVde-eeuwse Bologna, in:
Belgisch Tijdschrift voor
Filologie en Geschiedenis,
XL (1962), 2, p. 647-648
[recensie van: C.F.
BÜHLER, The university
and the press in
fifteenth-century Bologna,
Notre Dame, Indiana,
U.S.A., 1958, 1 dl. in-8o,
109 p., 1 uitslaande plaat
(Texts and Studies in the
History of Mediaeval
Education, ed. by A.L.
Gabriel and J.N. Garvin,
vii)];

111.

Hedendaagse Duitse
Boekkunst. Een
tentoonstelling in het
Museum Plantin-Moretus
van 7 tot 22 september, in:
Antwerpen, 8 (1963), p.
92-93;
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1964:

1965:

112.

Le Musée Plantin-Moretus,
centre de bibliophilie, in:
Deuxième Congrès
internationale de
Bibliophilie. Actes et
Communications. Paris, 28
septembre - 3 octobre
1961, Paris, 1963, p. 57-62;

113.

Plantijn en de drukkunst,
Antwerpen, V.T.B., 1963,
co., ill., facsim., 16 p.
(Vlaamse Toeristische
Bibliotheek, 24);

114.

Treasures from the
Plantin-Moretus Museum.
21 April-19 May 1963. The
Hopkins Center,
Dartmouth College,
Hanover, New Hampshire,
Hanover (N.H.),
Dartmouth College, 1963,
ill., 12 fnc.;

115.

Christobal Plantin,
Madrid, Ediciones Rialp,
1964, 327 p. (Forjadoresde
historia; collecion dirigida
por Pablo Tijau, 1);

116.

Max Rooses, 1839-1914.
Bij een verjaardag, in:
Antwerpen..., 9 (1964), p.
75-81; ook in: De
Autotoerist, orgaan van de
Vlaamse
Automobilistenbond, XVII
(1964), 24, p. 1157-1159;

117.

Antwerpen en Italië. Een
tentoonstelling gewijd aan
Plantin en Rubens te
Bologna, in: Antwerpen...,
11 (1965), p. 122-127;

118.

De citadel van Antwerpen,
in: Belgische steden in
reliëf, plannen opgenomen
door Franse militaire
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ingenieurs, XVIIe-XIXe
eeuw, Brussel, Pro Civitate,
1965, p. 1-20, 335-350
(Historische Uitgaven
in-4o, 1);

1966:

119.

La citadelle d' Anvers, in:
Plans et reliëfs des villes
belges levés par des
ingénieurs militaires
français, XVIIe-XIXe siècle,
Bruxelles, Pro Civitate,
1965, p. 1-20, 335-350
(idem);

120.

The making of books in the
Renaissance as told by the
Archives of the
Plantin-Moretus Museum,
in: Printing and Graphic
Arts, December 1965, p.
33-62 [ook afzonderlijk
gepubliceerd:
Lunenburg/Vermont, The
Stinehour Press, 1965, 28
p., ills., uitsl. plt.];

121.

I Moretus, in:
Plantin-Rubens. Arte
grafica e tipografica ad
Anversa nei secoli XVI
eXVII. Catalogo della
Mostra allestita nella
Biblioteca dell'
Archiginnasio, 9-23
maggio 1965, Bologna, p.
142-164;

122.

Christophe Plantin, in:
Plantin-Rubens..., op. cit.,
p. 94-141;

123.

La tipografia ad Anversa,
in: Plantin-Rubens..., op.
cit., p. 69-93;

124.

Een aantekenboek van
Franciscus Joannes
Moretus nopens technische
aspecten van het
drukkersbedrijf, opgesteld
omstreeks 1760, in: De
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Gulden Passer, 44e jg.
(1966), p. 229-244 [met
Franse samenvatting];

1967:

125.

Christoffel Plantin in het
beeld van de 16de eeuw.
Tentoonstelling
Hilvarenbeek, Raadhuis, 9
juli - 16 augustus 1966,
[Tilburg, Grafische
Kunstinrichting Van der
Wee], 1966, [1]- 36 p.,
pltn. [catalogus];

126.

Christoffel Plantin en zijn
betekenis in het
cultuurleven van zijn tijd.
Toespraak gehouden op de
opening van de
tentoonstelling Christoffel
Plantin in het beeld van de
16e eeuw in het Raadhuis
te Hilvarenbeek op 9 juli
1966, in: Antwerpen..., 12
(1966), p. 146-153;

127.

Production and sales
figures of the Plantin Press
in 1566, in: Studia
Bibliographica in honorem
Herman de La Fontaine
Verwey, Amsterdam, 1966,
p. 418-436;

128.

De drukkerij en uitgeverij
J.-E. Buschmann te
Antwerpen, 1842-1967,
historische schets van de
firma en catalogus van de
tentoonstelling in het
Museum Plantin-Moretus
van 10 tot 22 november
1967, [Antwerpen], J.E.
Buschmann, 1967, 32 p.;
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1968:

1969:

129.

Inleiding in samenwerking
met C. REEDIJK en H.
HEBAERS tot: Jan Van
Krimpen, 1892-1958.
Tentoonstelling van zijn
ontwerpen, letters en
boeken, Rijksmuseum
Meermanno-Westreeniamum
(Museum van het boek)Museum Plantin-Moretus
- Koninklijke Bibliotheek
van België,
's-Gravenhage-Antwerpen-Brussel,
[Haarlem, Enschedé],
1967, p. 5 [catalogus];

130.

Joris Minne, tekeningen,
in: Antwerpen..., 14 (1968),
p. 14-17;

131.

Joris Minne, tekeningen.
Catalogus van de
tentoonstelling 11-24 april
1968, Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 1968, 23
p., ills.;

132.

La cartographie, in: Les
travaux d'histoire locale.
Conseils aux
auteurs-Compléments. I,
[Bruxelles], Pro Civitate,
1969, [6] p. (Pro Civitate,
Collection Histoire, Série
in-8o nr. 22);

133.

The Golden Compasses. A
history and evaluation of
the printing and publishing
activities of the Officina
Plantiniana at Antwerp in
two volumes. I.
Christopher Plantin and
the Moretuses, their lives
and their world. II. The
management of a printing
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and publishing House in
Renaissance and Baroque,
Amsterdam, Vangendt &
Co - London, Routledge &
Kegan Paul - New York,
Abner Schram, 1969-1972,
XXII-501 en XII-632 p.,
ills. [gerecenseerd in
Quaerendo, 1976, p. 84-86
en door L. VAN DEN
BRANDEN, in: Belgisch
tijdschrift voor Filologie
en Geschiedenis, LIII
(1975), 3, p. 957-959];
134.

Het geestesleven in de
Zuidelijke Nederlanden ten
tijde van Plantin en
Rubens. Het Belgische
humanisme na Erasmus, in:
Antwerpen..., 15 (1969), p.
90-104;

135.

Het Belgische humanisme
na Erasmus. Het
geestesleven in de
Zuidelijke Nederlanden ten
tijde van Plantin en
Rubens. Tentoonstelling
ingericht ter gelegenheid
van de Nationale
Erasmus-herdenking.
Antwerpen, 6 juni - 29 juni
1969, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1969, 48
p., ills. [catalogus];

136.

L' iconographie, in: Les
travaux d'histoire locale.
Conseils aux
auteurs-Compléments I,
[Bruxelles], Pro Civitate,
1969, [6] p. (Pro Civitate,
Collecton Histoire, Série
in-8o, nr. 22);

137.

Frans Masereel 80.
Antwerpen, Stedelijke
Feestzaal Meir, 15
augustus - 7 september
1969, Antwerpen, 1969,
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n.g., [48 p.], ills.
[catalogus];

1970:

138.

Frans Masereel 80, in:
Antwerpen..., 15 (1969), p.
149-157;

139.

Het Museum
Plantin-Moretus-Het
Stedelijk Prentenkabinet,
in: Openingsmanifestatie.
Het Antwerps
Kunstpatrimonium. Uit
onze kunsthistorische en
volkskundige musea,
alsook uit het
Prentenkabinet en het
Museum Plantin. Vanaf 12
december 1969, alle dagen
van 11 tot 21 uur, De
Keyserlei 68 te Antwerpen,
Marcel Peeters-Centrum,
Antwerpen, 1969, p. 6-8,
ills.;

140.

Het Bestendig Dotatiefonds
voor Stadsbibliotheek en
Museum Plantin-Moretus.
Kanttekeningen bij een
tentoonstelling in het
Stedelijk Prentenkabinet, 7
september-1 oktober 1970,
[Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus], 1970, 16
p., ills. [catalogus];

141.

Het Bestendig Dotatiefonds
voor Stadsbibliotheek en
Museum Plantin-Moretus,
Kanttekeningen bij een
tentoonstelling in het
Stedelijk Prentenkabinet. 7
september-1 oktober 1970,
in: Antwerpen..., 16 (1970),
p. 97-103;

142.

Ludovico Guicciardini, de
Antwerpse Florentijn, in:
Antwerpen..., 16 (1970), nr.
2, p. 72-75;
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1971:

143.

Joris Minne, een veelzijdig
kunstenaar, in:
Retrospectieve
tentoonstelling Joris
Minne. Casino-Kursaal,
Oostende, 1 tot 30
augustus 1970, Oostende,
Huldekomitee Joris Minne,
1970, p. 7-11;

144.

Mansion, Colard, in: Grote
Winkler Prins
Encyclopedie in twintig
delen, XII, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1971,
p. 572 (De Grote Winkler
Prins Encyclopedieën.
Zevende geheel nieuwe
druk);

145.

Martens (van Aelst), Dirk,
in: Grote Winkler Prins...,
op. cit., XII, p. 678;

146.

Menapiërs (Lat.: Menapii),
in: Grote Winkler Prins...,
op. cit., XIII, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1971,
p. 37 (De Grote Winkler
Prins Encyclopedieën.
Zevende geheel nieuwe
druk);

147.

Mercator, Gerard, in:
Grote Winkler Prins..., op.
cit., XIII, p. 67-68;

148.

Moretus (latinisering van
Moerentorf), in: Grote
Winkler Prins..., op. cit.,
XIII, p. 457;

149.

Morini (Lat.) of Moriniërs,
in: Grote Winkler Prins...,
op. cit., XIII, p. 462;

150.

H.D.L. Vervliet,
Sixteenth-Century Printing
Types of the Low
Countries. With aforeword
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by Harry Carter
(Amsterdam, Menno
Hertzberger & Co., 1968),
in: De Gulden Passer, 49e
jg. (1971), p. 230-231
[recensie];
1972:

151.

Bij de herdenking van de
vierhonderdste verjaardag
van Plantins
Polyglot-Bijbel
(1572-1972). De
Polyglot-Bijbel: de
geschiedenis van een
reuzenonderneming, in:
Antwerpen..., 18 (1972), 2,
p. 74-85 [met
samenvattingen in het
Frans, Engels en Duits];

152.

De Franse kopergravure
en haar Antwerpse
oorsprong (XVIde-XVIIde
eeuw). Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus,
tentoonstelling, 10
oktober-12 november 1972,
Antwerpen, J.E.
Buschmann, 1972, 32 p.,
ills. [catalogus];

153.

Moretus, Balthasar,
drukker en uitgever, in:
Nationaal biografisch
woordenboek, V, Brussel,
Paleis der Academiën,
1972, col. 620-621;

154.

Nervii (Lat.) of Nerviërs,
in: Grote Winkler Prins...,
op. cit., XIV, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1972,
p. 74;

155.

Ortelius, Abraham, in:
Grote Winkler Prins..., op.
cit., XIV, p. 712;

156.

Plantijn, Christoffel, in:
Grote Winkler Prins..., op.
cit., XV, Elsevier,
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Amsterdam Brussel, 1972,
p. 446;

1973:

157.

Plantijn, Christoffel,
drukker, in: Nationaal
biografisch woordenboek,
V, Brussel, Paleis der
Academiën, 1972, col.
689-696;

158.

De Polyglot-Bijbel: de
geschiedenis van een
reuzenonderneming. Bij de
herdenking van de
vierhonderdste verjaardag
van Plantins
Polyglot-Bijbel
(1572-1972),
[tentoonstelling Museum
Plantin-Moretus], 14
juli-30 september 1972,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1972, 32
p., ills. [catalogus];

159.

Agfa-Gevaert ønsker Dem
et godt og fremgangsrikt
a r. Illustrasjonene i
denne kalenderen viser
gjenstander og interiører,
slik det finnes i
Plantin-Moretus Museum,
Vrijdagmarkt, i Antwerpen.
Det var pa dette stedet
berømte trykker-slekten
levde og arbeidet fra 1576
til 1876. Tekstene til
bildene er ved Dr. L.
Voet..., Oslo,
Agfa-Gevaert, 1973, [14 p.,
ills.;

160.

Agfa-Gevaert önskar Er Ett
Gott Nytt A r 1973.
Bilderna visar forema l
etter detaljer därav, som
finns i
Plantin-Moretusmuseet,
‘Vrijdagmarkt’ i
Antwerpen, den byggnad i
vilken den berömda
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tryckarfamiljen levde och
verkade fra n 1576 till
1876. Texterna
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till illustrationerna har
f rfattats av Dr. L. Voet,
intendent vid
Plantin-Moretusmuseet och
Bildkabinettet...,
Stockholm, Agfa-Gevaert
AB, 1973, [14] p., ills.;
161.

Agva-Gevaert wishes you
a very happy and
prosperous 1973 and has
pleasure in presenting you
with this calendar. The
illustrations show exhibits
or details thereof to be
found in the
Plantin-Moretus Museum,
Vrijdagmarkt in Antwerp the building were this
famous printing family
lived and worked from
1576 to 1876. The captions
to the pictures are by Dr.
L. Voet, Curator of the
Plantin-Moretus Museum
and the Print Room,
[Mortsel], 1973, [14] p.,
ills.;

162.

Antwerp, the Golden Age.
The rise and glory of the
Metropolis in the 16th
Century, Mercatorfonds,
Antwerp, 1973, 488 p.,
ills.;

163.

In samenwerking met F.
BAUDOUIN en J.
LAMBRECHTS-DOUILLEZ:
Antwerp's Golden Age. The
Metropolis of the West in
the 16th and 17th
Centuries. An Exhibition
organized by the City of
Antwerp, in collaboration
with the Belgian Ministry
of Flemish Culture,
sponsored by the Belgian
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Embassy, circulated by the
Smithsonian Institution
1973-1975, Antwerpen,
[1973], 223 p., ills.
[catalogus];
164.

La Bible Polyglotte d'
Anvers et Benedictus Arias
Montanus. L'Histoire de la
plus grande entreprise
scripturaire et
typographique du XVIe
siècle, in: F. PEREZ
CASTRO-L. VOET, La
Biblia poliglota de
Amberes. Conferencias
pronunciadas en la
Fundacion Universitaria
Española el 2 de marzo de
1973, con motivo del IV
centenario de la Biblia
Regia, Madrid, Fundacion
Universitaria Española,
1973, p. 35-53, ills.
(Publicaciones de la
Fundacion Universitaria
Española; conferencias,
12);

165.

Con este calendario
artítico, Agfa-Gevaert le
ruega que acepte sus más
sinceros deseos para 1973.
Los objetos y partes de
objetos que ilustran este
calendario forman parte de
las riquezas artíticas del
Museo Plantin-Moretus,
‘Vrijdagmarkt’, Amberes,
de 1576 a 1976, fue el
primer domicilio y lugar de
trabajo del célebre linaje
de impresores. Los
comentarios a las
reproducciones son de L.
Voet, conservador del
Museo Plantin-Moretus y
del Gabinete de
Grabados..., Mortsel,
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Agfa-Gevaert, 1973, [14]
p., ills.;
166.

De Gouden Eeuw van
Antwerpen. Bloei en
uitstraling van de
Metropool in de zestiende
eeuw, Antwerpen,
Mercatorfonds, 1973, 487
p., ills.;

167.

Med denne kalender ønsker
Agfa-Gevaert Dem held og
fremgang i 1973.
Illustrationerne viser
interiører eller dele heraf
fra Plantin-Moretus
Museet i Antwerpen,
Vrijdagmarkt-bygningen
hvor den berømte
bogtrykker-slaegt levede
og arbejdede fra 1576 til
1876. Billedteksterne er
skrevet af Dr. L. Voet,
direktørenfor
Plantin-Moretus Museet og
Billedkabinettet...,
Kopenhagen, 1973, [14] p.,
ills.;

168.

Leo Belgicus, in: Openbaar
Kunstbezit 1973, Deurne,
Openbaar Kunstbezit,
1973, p. 41-43;

169.

Joris Minne. De dienende
kunst in het oeuvre van
Joris Minne, in: Joris
Minne, [Antwerpen],
Mercatorfonds, [1973],
n.g.;

170.

[Mevrouw Voorkeus], in:
[huldeboek ter ere van]
Cécile Voorkens,
1934-1972, Mercatorfonds,
Antwerpen, 1973, p. 94-96;

171.

O museo Plantin-Moretus.
I-II, in: Prelo, revista
nacional de artes graficas,
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II (1973), 6, p. 7-12 en III
(1974), 1, p. 4-8;
172.

De Antwerpse
Polyglot-Bijbel, in:
Noordgouw, XIII (1973),
1-2, p. 33-52, ills.;

173.

Bibliografische
sprokkelingen, in: De
Gulden Passer, 51e jg.
(1973), p. 106-111;
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1974;

174.

Geschiedenis van de
boekdrukkunst en de
‘Officina Plantiniana’ in:
Sidmar-Nieuws, nr. 12
(1974), p. 247-249;

175.

Les arts à Anvers au 16e
siècle, in: Gazette
nationale l' Antiquaire,
Bruxelles, Chambre des
Antiquaires de Belgique et
de la Chambre belge des
experts en oeuvres d' art,
16, octobre 1974, p.
III-VIII;

176.

Sociale aspecten van de
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

177.

Aspectos sociales de la
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

178.

Social aspects of the
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

179.

Aspects sociaux de l'
Officine Plantinienne, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

180.

Soziale Aspekte der
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Morstel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

181.

Sociale aspekten van de
Officina Plantiniana, in:
Grafiek, 1974, p. 8-11
[voordracht gehouden bij
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het uitreiken van de
Internationale
Onderscheiding, de
Gouden Griffoen, door het
H.G.S.O. aan de
gebroeders De Schutter in
de aula van de
Rijksuniversiteit te Gent op
11 mei 1974];
182.

Sociale aspekter pa
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

183.

Aspetti sociali dell'
Officina Plantiniana, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

184.

[Franse Dille], in: Franse
Dille, [catalogus van de
tentoonstelling],
Antwerpen, Provinciaal
Centrum Arenberg 19
oktober-1 december 1974,
Antwerpen, 1974, p. [10];

185.

Franse Dille, de tekenaar,
in: Levenslijnen.
Vriendenboek voor Frans
Dille, Brugge-Den Haag,
1974, p. 106-107;

186.

l00 jaar Zuid. Catalogus,
[Tentoonstelling]
Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, 28
september-25 oktober
1974, Antwerpen, 1974, 39
p.;

187.

De kunsten te Antwerpen
in de zestiende eeuw, in:
Nationale gazet De
Antiquair, Brussel, Kamer
van de Antiquairs van
België en de Belgische
Kamer van deskundigen in
kunstwerken, 16, oktober
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1974, p. III-VIII (herdrukt
in: XIIIde Antiekbeurs
Antwerpen-XIIIe foire des
antiquaires, [Antwerpen,
1981], p. [4-7] [catalogus];

1975:

188.

Officina Plantiniana,
sociale aspekter, in:
Reprorama, 41, Mortsel,
Agfa-Gevaert, 1974, p. 1-8,
ills.;

189.

Verhoeven, Abraham, in:
Grote Winkler Prins..., op.
cit., XIX, Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1974,
p. 260;

190.

Voorwoord, in: ST.
HARVARD, Ornamental
initials. The woodcut
initials of Christopher
Plantin, a complete
catalogue, New York, The
American Friends of the
Plantin-Moretus Museum,
1974, [p. IX];

191.

De typografische
bedrijvigheid te Antwerpen
tn de lff eeuw, in:
Genootschap voor
Antwerpse geschiedenis,
Antwerpen in de XVIe
eeuw, Antwerpen, 1975, p.
233-255;
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1976:

192.

Kopergravure en
houtsnede in de
boekillustratie van het
Plantijnse Huis in de
tweede helft van de XVIe
eeuw, in: De Gulden
Passer, 53 jg. (1975), p.
380-390 [met Franse
samenvatting];

193.

L' Age d' or d' Anvers,
Antwerpen, Mercatorfonds,
1976, 248 p., ills.;

194.

Le Centenaire du Musée
Plantin-Moretus, in:
Septentrion, Revue de
Culture néerlandaise, V
(1976), 3, p. 46-52;

195.

Antwerp Drawings and
Prints. 16th-l7th centuries.
An exhibition organized by
the City of Antwerp in
collaboration with the
Belgian Ministries of
Foreign Affaires and of
Flemish Culture sponsored
by the Belgian Embassy.
An Exhibit circulated by
the Smithsonian Institution
1976-1978, Antwerpen,
J.E. Buschmann, [1976),
209 p., ills. [catalogus];

196.

De Vlaamse grafische
kunst tussen de twee
wereldoorlogen,
1918-1939. Werken uit de
verzamelingen van het
Stedelijk Prentenkabinet.
Stad
Antwerpen/tentoonstelling/Hessenhuis/
31 januari-30 april 1976,
[Antwerpen], 1976, 80 p.,
ills. [catalogus
samengesteld met
medewerking van H. VAN
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BERGH] (herdrukt in:
Kunstnieuws.
Tweemaandelijks tijdschrift
ter verspreiding van kunst,
Aalst, 1977);
DEN

197.

Leven langs de Schelde.
Antwerpen in de 16e en 17e
eeuw. Stad
Antwerpen/Tentoonstelling
10 juli-26 augustus 1976,
Stedelijke Feestzaal, Meir
78, Antwerpen, 1976,
XII-163 p., ills.
[catalogus];

198.

Jan Moretus, in: Twintig
eeuwen Vlaanderen. 13:
Vlaamse figuren, Hasselt,
Heideland - Orbis N.V.,
1976, p. 173-176;

199.

Leven langs de Schelde.
Randbemerkingen bij de
tentoonsteling in de
Stedelijke Feestzaal, in:
Antwerpen..., 22 (1976), p.
92-94;

200.

Het Museum
Plantin-Moretus honderd
jaar, 1876-1976,
Antwerpen, 1976, 32 p.,
ills. [catalogus];

201.

Het Museum
Plantin-Moretus honderd
jaar, in: Antwerpen..., 22
(1976), p. 1-6;

202.

Het Museum
Plantin-Moretus honderd
jaar, in: Sodipa, 1976, 4,
p. 130-131;

203.

Het Museum
Plantin-Moretus te
Antwerpen, in: Esso
Magazine, 1976, 1, p.
16-26;

204.

Un grand typographe:
Christophe Plantin, in:
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Club fiançais de la
médaille, 1976, p. 60-63,
ills.;

1977:

205.

Walter Vaes (1882-1958),
in: Antwerpen..., 22 (1976),
4, p. 201-203;

206.

Vierhonderd jaar geleden
was er al een ziekenkas.
Drukker Plantin betaalde
de beste lonen van
Antwerpen, in: Vezelpraat,
maandblad van de
Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek, Maastricht,
1976, sept.-okt., p. 9-13,
ills.;

207.

The first centennial of the
Plantin-Moretus Museum
in Antwerp, in:
Belgian-American trade
review, XXXII (1977), 1-2,
p. 16-17;

208.

Frans Hogenberg. De
80-jarige oorlog in
prenten. Met een inleiding
van Dr. L. Voet, Den Haag,
Van Goor Zonen, 1977, 9
p., 120 ills.;

209.

Plantin, Christopher, in:
Encyclopaedia of Library
and Information Science,
22, Marcel Dekker Inc.,
New York, 1977;

210.

The Plantin-Moretus
Museum, in: Apollo, 105
(1977), p. 195-202;

211.

Rubens als boekillustrator,
in: Autotouring, LXXXIII
(1977), 4, Brussel, Touring
Club van België, p. 36-39,
ills.;

212.

Rubens als boekillustrator,
in: U en Ebes-Oost, jg.
1977, 16, p. 16-19, ills.;
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213.

Frans Smekens
(1910-1977), in:
Antwerpen..., 23 (1977), 2,
p. 87-92;
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1978:

214.

Rond de tentoonstelling in
het Museum
Plantin-Moretus (7 mei-4
juni 1977) Rubens als
boekillustrator, in:
Antwerpen..., 23 (1977), 2,
p. 73-76;

215.

Voorwoord, in: J.R.
JUDSON, P.P. Rubens als
boekillustator.
Tentoonstelling 7 mei 4 juli
1977, Stad Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
1977, p. 7-8 [catalogus];

216.

Antwerpen als stedelijk
verschijnsel van de
aanvang tot de 17de eeuw,
in: L. VOET, A. VERHULST,
G. ASAERT, F. DE NAVE,
H. SOLY, J. VAN ROEY, De
Stad Antwerpen van de
Romeinse tijd tot de 17de
eeuw. Topografische studie
rond het plan van Virgilius
Bononiensis, 1565,
Brussel, Gemeentekrediet
van België, 1978, p. 9-12,
ills. (Historische Uitgaven
Pro Civitate, Reeks in-4o,
nr. 7);

217.

Oud Antwerpen, naar de
natuur getekend en geëtst
door J. Linnig, bewerkt
door G. Van Cauwenbergh
en Prof. Dr. L. Voet,
Antwerpen, Esco Books,
1978, n.g., 60 ills.;

218.

Jacob Jordaens.
Tekeningen en grafiek.
Rond een tentoonstelling in
het Museum
Plantin-Moretus, in:
Antwerpen..., 24 (1978), 2,
p. 49-54;
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219.

In samenwerking met H.
SOLY: De kaart van
Virgilius Bononiensis. 1.
Het plan en zijn auteur, in:
De Stad Antwerpen..., op.
cit., p. 133-136
[gerecenseerd door W.
STEURS, in: Belgisch
Tijdschrift voor Filologie
en Geschiedenis, LVIII
(1980), 1, p. 241-246];

220.

De kunst van Jons Minne,
in: Joris Minne, gravures
en tekeningen, Ministerie
van Nederlandse
Cultuur-Koninklijk
Museum voor Schone
Kunsten, Antwerpen, 14
april tot 24 juni 1978,
[Antwerpen, Drukk. de
Cocker], 1978, p. 7-11
[catalogus];

221.

Le siècle d' or d' Anvers,
in: Anvers: Au rendez-vous
de l' Europe et du Monde,
Cahiers Toison d' Or, 10de
jg., 49 (mei-juni, 1978), p.
6-7;

222.

El Siglo de Oro en
Amberes. Exposicion
dibujos y grabados de los
siglos XVI y XVII
procedentes de las
colecciones del Gabinete
de Estampas (Museo
Plantin-Moretus de
Amberes). Biblioteca
Nacional, Paseo de Calvo
Soleto 22, 19 septiembre-4
octubre 1978..., Madrid,
Ministerio de asuntos
exteriores, Ministerio de
cultura, Embajada de
Belgica, 1978, 110 p., ills.
[catalogus];

223.

De ‘Vereeniging der
Antwerpsche
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Bibliophielen’ Honderd
Jaar, 1877-1977, in: De
Gulden Passer, 56e jg.
(1978), p. 8-19 (ook
afzonderlijk gepubliceerd:
[Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus], 1978, 15
p.);

1979:

224.

Woord vooraf in: PROF.
DR. IR. R.-A. D' HULST,
Jacob Jordaens,
tekeningen en grafiek.
Tentoonstelling 17 juni-17
september 1978, Stad
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1978, p.
1-9 [catalogus];

225.

Woord vooraf, in:
Tentoonstelling Jacob
Smits (1855-1928).
Tekeningen en gravures.
Stad Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet,
Vrijdagmarkt 23, 31
oktober-17 december 1978,
Antwerpen, 1978, p. 6
[catalogus samengesteld
door F. DE NAVE];

226.

Frans Dille zeventig jaar.
Catalogus van de
tentoonstelling 17 mei-1
juli 1979, Stad Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
Antwerpen, 1979, 24 p.,
ills.;

227.

Jacob Jordaens
1593-1678, Tentoonstelling
van tekeningen en prenten
in het Museum
Plantin-Moretus en het
Stedelijk Prentenkabinet,
in: Sodipa, maandblad Stad
Antwerpen, 26e jg., 9
(september 1979), p.
347-349;

228.

[In samenwerking m.a.]
Kunst in Vlaanderen, N.V.
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Elsevier Sequoia, Brussel,
1979, 318 p.;
229.

Het Museum
Plantin-Moretus,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 1979, 47
p., ills. [museumgids in het
Russisch];
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1980:

230.

In samenwerking met
echtgenote J.
VOET-GRISOLLE: The
Plantin Press (1555-1589).
A Bibliography of the
Works printed and
published by Christopher
Plantin at Antwerp and
Leiden. I-IV: A-P,
Amsterdam, W. Van
Hoeve, 1980-1982,
XL-1965 p., ills. [deel I
gerecenseerd door A.
LABARRE in: Revue
française d' histoire du
livre, 31 (avril-mai-juin
'81), p. 295-297];

231.

Inleiding, in: Tekeningen
en prenten uit Antwerpens
Gouden Eeuw.
[Tentoonstelling] van 22
december 1979 tot 27
januari 1980:
Commanderie van
Sint-Jan, Nijmegen; van 8
februari tot 30 maart 1980:
Dordrechts Museum; van
18 april tot 1 juni 1980:
Frans Halsmuseum,
Haarlem; van 1 juli tot 31
augustus 1980: Het
Markiezenhof Bergen op
Zoom, Brussel, 1980, p.
5-58, ills. [catalogus];

232.

Paul Van Hoeydonck,
tekeningen. Catalogus van
de tentoonstelling 29
april-22 juni 1980, Stad
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet,
Antwerpen, 1980, 23 p.,
ills.;

233.

Paul Van Hoeydonck als
tekenaar, in: Antwerpen...,
26 (1980), p. 81-86;
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1981:

234.

[Inleiding, in]: Zloty Wiek
Antwerpii wystawa
zeZbiorów Cabinetu
Rysunków i Rycin Miasta
Antwerpii. Muzeum
Narodowe w Warszawie,
Warszawa, październik
1980, s.l., 1980, p. 5-23
[catalogus];

235.

Een Vlaams auteur aan de
eer. Ward Ruyslinck
ontvangt de
Europalia-prijs voor
literatuur, in: Antwerpen,
27 (1981), p. 155-156;

236.

Beschouwingen rond een
tentoonstelling in het
Stedelijk Prentenkabinet
[Karel Roelants], in:
Antwerpen..., 27 (1981), p.
63-68;

237.

Een herwerkt artikel,
getiteld Plantijn,
Christoffel, voor de
Winkler Prins Redactie
(overgemaakt op 23 juni
1981);

238.

Inleiding, in: Plantin of
Antwerp. Books & Prints
from the Collection of the
Plantin-Moretus Museum,
Antwerp. February-April
1981, The Israel Museum,
Jerusalem, Jerusalem,
1981, p. 91-119
[catalogus];

239.

Karel Roelants, tekeningen.
Catalogus van de
tentoonstelling 26 mei-1
augustus 1981, Stad
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet,
Antwerpen, 1981, 24 p.,
ills.;
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s.d.:

240.

Hedendaagse economische
en sociale geschiedenis,
s.l.n.d., 56 p., gest.;

241.

Kunst van het boek.
Letterstudies en
typographisch werk van
beeldhouwer Charles
Conrad, in: G. DE
BOSSCHÈRE, Art du livre,
s.l.n.d., p. [5-8];

242.

Voorwoord, in: H. JACOBS,
Drukinkten, Antwerpen,
Drukinkten, Farbianca, z.j.,
[p. 7-8], ills.;
Medewerking aan de
Oosthoek encyclopedie en
Chambers' Encyclopaedia.
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Bijlage II:
Tentoonstellingen georganiseerd door Conservator Leon Voet (1950-1981):
1952:

1.

Abraham Verhoeven en de
Antwerpse Pers,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 18 oktober
- 16 november 1952;

1953:

2.

Het Moderne Amerikaanse
Boek, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 28 juni 7 juli 1953 (in
samenwerking met het
Plantin-Genootschap);

3.

Het Huis Enschedé,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 12-16
september 1953 (in
samenwerking met het
Plantin-Genootschap);

4.

Luigi Bartolini,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 7-22
november 1953 (in
samenwerking met het
Ministerie van Openbaar
Onderwijs);

5.

Portugal en Antwerpen,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 9-22
november 1953;

6.

Anvers, ville de Plantin et
de Rubens, Parijs,
Bibliothèque Nationale, 16
maart 28 april 1954;

7.

Officina Bodoni Verona,
Antwerpen, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
9-6 april 1954;

8.

Antwerpse grafische
kunstenaars der 16e eeuw
en 17e eeuw, Gent, Hotel

1954:
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Vanderhaegen, 17 juli - 7
augustus 1954;
1955:

9.

Antwerpens Gouden Eeuw.
Kunst en kultuur ten tijde
van Plantin, Antwerpen,
Stedelijke Feestzaal, 13
augustus - 2 oktober 1955;

1956:

10.

Henri De Braekeleer,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 24 maart 17 juni 1956 (in
samenwering met het
Museum voor Schone
Kunsten);

1958:

11.

Tekeningen van de 16e en
17e eeuw, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
4-18 mei 1958;

12.

Tekeningen van de 18e en
19e eeuw, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
24 mei - 8 juni 1958;

13.

Tekeningen van de 20e
eeuw (ouderen),
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 14-29 juni
1958;

14.

Tekeningen van de 20e
eeuw (jongeren),
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 5-20 juli
1958;

15.

16e-eeuwse prenten,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 26 juli - 10
augustus 1958;

16.

17e-eeuwse prenten,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 16-31
augustus 1958;

17.

18e-eeuwse prenten,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 6-21
september 1958;
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18.

19e-eeuwse prenten,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 6-21
september 1958;

19.

20e-eeuwse prenten,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 27
september - 12 oktober
1958;

20.

William Morris,
Antwerpen, Stedelijk
Kunstsalon, 1958 (in
samenwerking met het
Plantin-Genootschap en de
William Morris Society
van London);
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1959:

21.

Musée historique de papier
Richard de Bas. Grafisch
werk van Rouault, Picasso,
Salvador Dali, Lurçat,
Cocteau, Buffet, Braque,
enz. op Auvergne - papier,
blad voor blad
handgeschept naar oud
gebruik, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
24 mei - 28 juni 1959 (in
samenwerking met de oude
papiermolen Richard de
Bas te Ambert in
Auvergne, thans Musée
historique du Papier);

1960:

22.

[Tentoonstelling van een
overzicht van de
Antwerpse drukken in de
Spaanse taal, ter
gelegenheid van de
Jornadas Hispanicas],
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 28-29 mei
1960;

23.

[Tentoonstelling van een
overzicht van de Oosterse
lettersoorten in de
Nederlanden (16ee eeuw)],
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 8 oktober
1960;

24.

Het Kerstgebeuren in de
Vlaamse Prentkunst van de
16e eeuw, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
6-20 december 1960;

25.

De mooiste Zwitserse
boeken van 1958 en 1959,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 7-23 juli
1961;

26.

De 50 mooiste
Amerikaanse boeken in

1961:

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

1960, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 28 juli 15 augustus 1961;

1962:

1963:

27

Deense Boekkunst
1940-1960, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
8 september - 1 oktober
1961;

28.

Gérard Mercator en zijn
tijd, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 14 april 16 september 1962;

29.

Tentoonstelling Hermann
Zapf, Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 19 april 27 mei 1962;

30.

Treasures from the
Plantin-Moretus Museum,
rondreizende
tentoonstelling in de
Verenigde Staten
(1963-1966), georganiseerd
door de Travelling
Exhibition Service van de
Smithsonian Institution
(SITES) met de
medewerking van het
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Cultuur;

31.

Nederlandse
Muziekdrukken der 16de
eeuw, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 11-30
april 1963 (in
samenwerking met de
Heren G. Persoons en
H.D.L. Vervliet);

32.

Hedendaagse Duitse
Boekkunst, Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
6-22 september 1963 (in
samenwerking met het
Consultaat - Generaal van
de Duitse Bondsrepubliek
en de kunstenaar Hans
Orlowski);
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1964:

33.

Tekeningen van Vlaamse
en Hollandse meesters, 16e
- 18e eeuw, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
september 1964;

1965:

34.

Plantin - Rubens. Arte
grafica e tipografica ad
Anversa nei secoli XVI e
XVII, Bologna, Biblioteca
dell' Archiginnasio, 9-23
mei 1965;

35.

Typography in Britain
Today, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
6-22 augustus 1965;

36.

Het Poolse Boek door de
Eeuwen heen, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
3-26 september 1965;

37.

De Zuidelijke Nederlanden
en Italië in de
zestiende-eeuwse
graveerkunst, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
7-31 juli 1966
(georganiseerd in
samenwerking met het
Prentenkabinet van de
Koninklijke Bibliotheek
van Brussel);

1966:
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1967:

1969:

1970:

38.

50 Amerikaanse boeken
van het Jaar 1965,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 6-31
augustus 1966
(georganiseerd in
samenwerking met het
Amerikaanse Cultureel
Centrum te Brussel);

39.

Formae Antiquae. De
oudheid in codex en druk,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 1
september - 1 oktober
1967;

40.

[De drukkerij Buschmann,
ter gelegenheid van haar
125e verjaardag],
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 10-22
november 1967;

1968:

41 [Tekeningen van Joris
Minne], Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
10-24 april 1968;

42.

Het Belgische humanisme
na Erasmus. Het
geestesleven in de
Zuidelijke Nederlanden ten
tijde van Plantin en
Rubens, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
6-30 juni 1969;

43.

Frans Masereel 80,
Antwerpen, Stedelijke
Feestzaal, 14 augustus - 7
september 1969;

44.

[Tentoonstelling], Belgisch
paviljoen,
Wereldtentoonstelling
Terre des Hommes,
Montréal, Canada, 1 juni 5 september 1970;
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1971:

1972:

45.

[Het Bestendig
Dotatiefonds voor
Stadsbibliotheek, Museum
Plantin-Moretus en
Prentenkabinet, 65 jaar],
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 7
september - 1 oktober
1970;

46.

Alte Drucke aus dem
Plantin-Moretus Museum,
Stuttgart, 5-31 oktober
1970 (in samenwerking
met de Württembergische
Landesbibliothek);

47.

Nieuwe aanwinsten van het
Prentenkabinet,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 23 juni 3 december 1971;

48.

De mooiste Amerikaanse
boeken van 1970,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 8 juli - 1
augustus 1971 (in
samenwerking met het
Amerikaans Cultureel
Centrum te Brussel);

49.

3 thematische
tentoonstellingen:
1. Boekdrukkunst en
boekillustratie ten tijde van
Plantin;
2. Oude hoekjes van
Antwerpen;
3. Etsen en
drogenaaldgravures van
Rik Wouters, Antwerpen,
Stedelijke Feestzaal, 14
oktober 1971;

50.

De Polyglot - Bijbel; de
geschiedenis van een
reuzenonderneming,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 15 juli 30 september 1972;
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1973:

51.

De Franse kopergravure
en haar Antwerpse
oorsprong (XVIde - XVIIde
eeuw), Antwerpen,
Museum Plantin-Moretus,
10 oktober - 12 november
1972 (ingericht bij
toepassing van het
Belgisch-Frans Cultureel
akkoord door het
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur - Dienst voor
Kunstpropaganda, in
samenwerking met de
Bibliothèque Nationale van
Parijs, het Stadsbestuur van
Antwerpen en het Museum
Plantin-Moretus);

52.

Antwerp's Golden Age,
rondreizende
tentoonstelling in de
Verenigde Staten,
1973-1976, georganiseerd
door SITES (Smithsonian
Institution Traveling
Exhibition Service), het
Ministerie van Nederlandse
Cultuur en de Dienst voor
Culturele Betrekkingen van
het Ministerie van
Buitenlandse Zaken (in
samenwerking met Dhr. F.
Baudouin, Conservator van
de Kunsthistorische Musea,
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en Mevr. J.
Lambrechts-Douillez,
Adjunct-conservator van
het Vleeshuis). Deze
tentoonstelling werd eerst
voorgesteld in het Museum
voor Volkskunde, 11 mei 25 juli 1973;
1975:

1976:

53.

Tekeningen van Oude
Meesters, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
14 februari - 30 april 1975;

54.

De Antwerpse gravure in
de 16de eeuw, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet, 8
mei - 14 september 1975;

55.

Het Bestendig Dotatiefonds
voor Stadsbibliotheek en
Museum Plantin-Moretus,
1905-1975, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
26 september 1975 - 15
februari 1976;

56.

De Vlaamse grafische
kunst, 1918-1939,
Antwerpen, Hessenhuis, 31
januari 30 april 1976 (in
samenwerking met de
Educatieve Dienst);

57.

Het Museum
Plantin-Moretus 100 jaar,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 21 mei 14 november 1976;

58.

Leven langs de Schelde.
Antwerpen in de 16de en
17de eeuw, Antwerpen,
Stedelijke Feestzaal, 10 juli
- 26 augustus 1976 (in
samenwerking met de
overige stedelijke musea);

59.

Antwerp Drawings and
Prints from the 16th and
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17th centuries, in de
Verenigde Staten
rondreizende
tentoonstelling, 23 juli
1976-1978, georganiseerd
door de Smithsonian
Institution Traveling
Exhibition Service (SITES)
met medewerking van de
Belgische Ministeries van
Buitenlandse Zaken en van
Nederlandse Cultuur;

1977:

60.

Walter Vaes, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
11-28 november 1976;

61.

Honderd jaar Koninklijk
Aardrijkskundig
Genootschap, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet, 6
december 1976 - 9 januari
1977 (in samenwerking
met het Koninklijk
Aardrijkskundig
Genootschap);

62.

PP. Rubens als
boekillustrator,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 7 mei 4
juli 1977;

63.

Antwerpens Gouden Eeuw,
Tekeningen en Prenten,
16de - 17de eeuw, uit de
verzameling van het
Stedelijk Prentenkabinet,
in Europa rondreizende
tentoonstelling (half
september 1977-1978),
georganiseerd in
samenwerking met het
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur;

64.

De Esmark Collectie van
Currier & Ives,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 14-30
oktober 1977 (in
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samenwerking met de
Amerikaanse ambassade);
1978:

1979:

65.

Jacob Jordaens.
Tekeningen en Grafiek,
Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 17 juni 17 september 1978;

66.

Jacob Smits (1855-1928).
Tekeningen en gravures,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 31 oktober
1978 - 28 januari 1979;

67.

Jacob Jordaens, Drawings
and Prints, in de Verenigde
Staten rondreizende
tentoonstelling
(1979-1982), georganiseerd
door de Traveling
Exhibition Service van de
Smithsonian Institution;

68.

Frans Dille 70, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
17 mei - 5 augustus 1979;

69.

[Een tentoonstellng van
enkele zeldzame, kostbare
banden uit de eigen
verzameling],
georganiseerd op 25
september 1979 n.a.v. het
bezoek van de deelnemers
aan het XIde Internationaal
Congres van de
Association Internationale
de Bibliophilie;
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1980:

1981:

70.

Tekeningen en Grafiek uit
de 16de - 17de eeuw, in
Europa rondreizende
tentoonstelling (sedert eind
1979), georganiseerd onder
de auspiciën van het
Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse
Cultuur;

71.

Het Bestendig Dotatiefonds
voor de Stadbibliotheek en
het Museum
Plantin-Moretus;
aanwinsten 1975-1980,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 17 maart 20 april 1980;

72.

Tekeningen en grafisch
werk van Paul Van
Hoeydonck, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
29 april - 22 juni 1980;

73.

Antwerpse grafiek
1830-1980, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
17 juli 28 september 1980;

74.

Jos Hendrickx
(1906-1971), tekeningen en
grafiek, Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
16 oktober - 14 december
1980;

75.

Plantin of Antwerp. Books
& Prints from the
Collections of the
Plantin-Moretus Museum,
Antwerp, Jérusalem, The
Israel Museum, februari april 1981 (in
samenwerking met het
Ministerie van Nederlandse
Cultuur);

76.

Jos Léonard (1892-1957),
tekeningen en grafiek,

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 2 april - 16
mei 1981;
77.

Karel Roelants,
Antwerpen, Stedelijk
Prentenkabinet, 26 mei - 1
augustus 1981;

78.

[Overzichtstentoonstelling
van de belangrijkste
aanwinsten uit de periode
1905-1980, gerealiseerd
door het Bestendig
Dotatiefonds], Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet,
28 november - 6 december
1981.
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Hoofdstuk II:
Rond Christoffel Plantijn, zijn verwanten en de
Officina Plantiniana
Twee veilingen van boeken uit het bezit der Raphelengii
door R. Breugelmans
(Leiden)
Evenals bij vele andere bedrijven is de geschiedenis van de Leidse Officina
Plantiniana er een van vallen en opstaan.1 Waarschijnlijk is het nooit een bedrijf
geweest dat commercieel uitgeblonken heeft en zijn eigenaars groot financieel
voordeel heeft opgeleverd.
Zoals bekend was de firma de voortzetting door Franciscus Raphelengius van het
filiaal dat Christoffel Plantin in 1583 in Leiden had geopend. Toen deze in 1585 naar
Antwerpen was teruggegaan, droeg hij de leiding over aan zijn schoonzoon, die aan
het eind van dat jaar in Leiden arriveerde. Meer geleerde dan drukker/zakenman
schakelde Franciscus al snel zijn drie zonen Christoffel, Franciscus en Justus in.
Franciscus senior overleed in 1597 en de oudste zoon leidde het bedrijf tot 1600, het
jaar van zijn dood, en van die tijd af werd de drukkerij, uitgeverij en boekhandel

1

Zie voor een eerste overzicht L. VOET, Het Plantijnse huis te Leiden. De bedrijvigheid van
het drukkersgeslacht Raphelengius en zijn betrekkingen met Antwerpen, in: Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 75 (1961), pp. 10*-36*;
en id., The golden compasses. A history and evaluation of the printing and publishing activities
of the Officina Plantiniana at Antwerp in two volumes. Amsterdam [etc. 1969-'72], vooral
dl. I, pp. 105-113, 147-151, 169-178.
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in naam nu alleen door Franciscus junior gedreven. In naam want na Justus' terugkeer
uit onder andere Italië en Turkije in 1602, stond deze zijn broer trouw en bekwaam
terzijde. In 1619 kwam dan het, als roemloos omschreven, einde: er werd een
algemene uitverkoop gehouden. Het overgrote deel van het lettermateriaal keerde
terug naar het Antwerpse moederbedrijf, en heel weinig, waaronder Oriëntaalse
typen, bleef in de Noordelijke Nederlanden. De winkelvoorraad werd geveild en
volgens een aantekening in de catalogus voor die veiling werd het eigen fonds
verdeeld over een aantal Leidse boekhandelaren, van wie Jan Maire de belangrijkste
was.2
Deze samenvatting van de uiterlijke geschiedenis van de Leidse Officina doet niet
vermoeden hoe belangrijk het bedrijf is geweest voor de culturele en
wetenschappelijke ontwikkeling van de jonge Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Anderen hebben ook daar reeds over geschreven en ik zal slechts enige
hoofdpunten aanstippen.3 Met de Officina Plantiniana kreeg de Republiek de
beschikking over een goed georganiseerd boekenbedrijf, met belangrijke internationale
contacten. Het kan voor Nederland de eerste, puur wetenschappelijke uitgeverij
genoemd worden en het belang hiervan voor de in 1575 gestichte Leidse universiteit
kan niet hoog genoeg worden aangeslagen. De Officina introduceerde hier te lande
de Oosterse typografie, die onder Erpenius, de Elseviers, de Luchtmansen en Brill
zo'n grote faam zou krijgen. Het belang van de firma zou niet beter tot uiting kunnen
komen dan in een beredeneerde bibliografie van haar uitgaven, een logisch vervolg
op Leon Voets magistrale Plantin-bibliografie.
Hoe het de eigenaren van de Officina Plantiniana Raphelengii na 1619 verder is
gegaan is nog nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest, hoewel Voet in zijn
twee publikaties ook hier de weg heeft gewezen (zie noot 1). De keuze van mijn
onderwerp werd bepaald doordat ik gewezen werd op het bestaan van twee
veilingcatalogi die bezit van Franciscus Raphelengius senior en/of van zijn zonen
bevatten. De eerste, daterende uit 1626, werd al door A. Willems geciteerd, kennelijk
uit de tweede hand, want

2

3

De veilingcatalogus van de winkelvoorraad is gereproduceerd in: E. VAN GULIK [en] H.D.L.
VERVLIET, Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden[...]. Leiden 1965.
De aantekening over de verdeling van het eigen fonds staat op fol. K6r.
E. VAN GULIK, Drukkers en geleerden. De Leidse Officina Plantiniana (1583-1619), in:
Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning. Ed. by Th. H. Lunsingh
Scheurleer [a.o.]. Leiden 1975, pp. 367-393.
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hij geeft als bron Dodt van Flensburg op.4 De beschrijving van het titelblad van deze
catalogus, die hier volgt, is gebaseerd op het exemplaar dat thans in de Herzog August
Bibliothek te Wolfenbüttel wordt bewaard5 (andere bevinden zich in de Bibliothèque
nationale te Parijs en de British Library te Londen): Catalogus variorum librorum è
bibliothecis Francisci Raphelengii, Hebraeae linguae quondam professoris et
Academiae Leidensis typographi, ejusque filiorum; item Isaaci Swanenburgii, urbis
Leidensis quondam secretarij; nec non Petri Moseii, verbi divini ministri. Quorum
auctio habebitur in bibliopolio Elzeviriano die 5. Octobris. [Drukkersmerk De
kluizenaar.) Lugduni Batavorum, typis Bonaventurae et Abrahami Elzevir. Acad,
typograph. [Lijn.] MDCXXVI. Paginering: pp. [II,] 41-147, collatie: 4o: π1, F-S4,
T2.6
De paginering en de collatieformule suggereren dat aan deze catalogus nog iets
vooraf heeft moeten gaan. Inderdaad is dat het geval, namelijk de Catalogus librorum
bibliothecae M. Thomae Erpenii, Orientalium linguarum in Academia Leidensi
professoris; item complurium è bibliothecis Francisci Raphelengii, in eadem
Academia Hebraeae linguae quondam professoris et typographi, ejusque filiorum,
etc. Quorum auctio habebitur in bibliopolio Elzeviriano, die 2. Junij, 1626.
[Drukkersmerk L'aigle.] Lugduni Batavorum, typis Bonaventurae et Abrahami
Elzevir. Acad. typograph, [Lijn.] MDCXXVI. Deze catalogus is gepagineerd [l]-55
[p. 56 is blanco], terwijl de collatieformule is 4o: A-G4. Op G4r lezen we: ‘Propter
hujus catalogi magnitudinem Raphelengianus catalogus separatim edetur.’ Dit is dan
ook gebeurd, maar kennelijk heeft men bij de produktie ervan zich niet goed de
omvang van de Erpenius-catalogus herinnerd. Dit had tot gevolg, dat men, in plaats
van de Raphelengius-catalogus met de signatuur H, deze nu met de F heeft laten
beginnen en dientengevolge is ook de paginering met 41 in plaats van met 57. Al
met al een merkwaardige vergissing. Misschien heeft men wel gedacht de
Raphelengius-Swanenburg-Moseius-veiling direct op die van Erpenius te kunnen
laten aansluiten, maar heeft de eveneens grote omvang van deze bibliotheken dat
verhinderd. Het is in ieder geval zeker

4
5
6

A. WILLEMS, Les Elzevier. Histoire et annales typographiques. Bruxelles [etc.] 1880, pp.
LVII-LVIII.
Bc Sammelband 10 (12).
Zie voor Isaac Isaacsz. van Swanenburg (1582-1625) R.E.O. EKKART, Familiekroniek Van
Heemskerck en Van Swanenburg (II), in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie,
XXXIII (1979), pp. 44-75, vooral pp. 71-72.
Petrus Moseius was van 1621 tot zijn dood in 1625 predikant in Rotterdam. Zie J.G. DE
WALDKIRCH ZIEPPRECHT, Register der Nederduits Hervormde predikanten en gemeenten
in Zuid-Holland, UB Leiden, BPL 1218A, fol. 43r.
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geen toeval dat de veiling aanvankelijk vastgesteld is op 2 juni, want in het voorjaar
van 1626 verkopen de erfgenamen van Franciscus Raphelengius, op dat moment
Franciscus junior, Justus en Elizabeth, het grote huis aan de Breestraat (de datum
van overdracht is 1 mei), dat Christoffel Plantin in 1582 had gekocht, voor f 16.200,-.7
Door deze verkoop moest het huis ontruimd worden en aangezien de twee broeders
en zuster veel kleiner gingen wonen in een huurhuis op het Marendorp (huidige
Haarlemmerstraat) bij de Vrouwenkerk, moest wel een deel van de inboedel verkocht
worden.
Veruit het grootste deel der te veilen boeken was natuurlijk het bezit der
Raphelengii, waarbij het bezit van Franciscus senior de kroon spande. Het was een
grote veiling van 3749 nummers en het aantal banden lag royaal boven de vierduizend.
De indeling van de catalogus is als volgt: pp. 41-69 libri theologici, item Hebraici,
Chaldaici, Syriaci, Arabici, Aethiopici, alijque ad studia linguarum Orientalium
pertinentes quarumcunque facultatum: 1017 nummers, waaronder 17 manuscripten
pp. libri iuridici: 215, waaronder 1 manuscript
69-74
pp. libri medici: 189, waaronder 6 manuscripten
75-81
pp. libri miscellanei: 1631, waaronder 5 manuscripten
81-124
pp. libri Gallici: 296, waaronder 6 manuscripten
124-132
p. libri Hispanici: 20
133
pp. libri Italici: 52, waaronder 1 manuscript
133-135
pp. libri Anglici: 35
135-136
pp. libri Germanici: 37
136-137
pp. libri Belgici: 78
137-140
pp. musici: 18
140-141
pp. libri incompacti, in dezelfde volgorde, met als aantallen respectievelijk 35, 5,
141-147 6, 72, 21, 3 (= Hispanici plus Italici), 3, 7 en 5, met dien verstande dat er geen
libri Anglici incompacti zijn. Totaal dus 157 nummers.
Ten slotte nog op
p. 147 quaedam extra ordinem: 4, waaronder een nummer met 5 bundels waarvan
de eerste met allerlei gelegenheidsdrukwerk, en de overige met theses te weten
theologische, juridische, medische en ‘filosofische’:
7

A.J. SORMANI, Het huis Plantijn te Leiden, in: De gulden passer, nieuwe reeks, 22 (1944),
pp. 51-55, met ill. Als verder archiefstuk omtrent de verkoop in 1626 kan nog genoemd
worden in het Leidse gemeentearchief [= GAL], Rechterlijk Archief 67 = Waarboek AAA,
1624-1626, fol. 264r-266v, waar ook de pachten vermeld worden. De overdracht aan de
nieuwe koper was bepaald op 1 mei.
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omnium apud Raphelengios variis temporibus excusarum. Deze inhoudsbeschrijving
brengt me ertoe enige boeken uit deze veiling te noemen, waarbij de verleiding groot
is talloze titels van wat nu onvindbaar of uiterst kostbaar is te citeren. Natuurlijk is
het eerste nummer de Biblia Regia, het tweede is de eerste Hebreeuwse Bombergen
bijbel (Venetië, 1515-1518), Bij de libri Gallici in 12, 16 & 24 wordt op p. 130 onder
nr. 24 genoemd Instruction de la lecture Françoise, & C. de Pierre Heyns. Plantin
1584., een boekje waarvan mij geen eerdere vermelding, laat staan een exemplaar
bekend is. Het komt me dan ook voor dat deze catalogus door toekomstige
Plantin-Raphelengiusbibliografen niet verwaarloosd mag worden.
Waarschijnlijk zijn de twee broers en de zuster gaan rentenieren. Bekend is dat
zij op 9 juli 1626, dus zeer kort na de verkoop van hun huis en de boekenveiling,
lijfrenten hebben gekocht ter waarde van f 13.200,-.8 Justus overleed op 26 mei 1628,
aan een bloedspuwing. Op 31 mei werd hij begraven in het graf dat Franciscus senior
op 18 april 1594 in de Pieterskerk had gekocht na het overlijden van zijn vrouw,
Margareta Plantin.9
Uit de dan volgende vijftien jaar is mij niets bekend over de achtergebleven
Franciscus en Elizabeth. Ze maakten op 27 november 1643 een gezamenlijk testament
bij notaris Dirk Jansz. van Wessanevelt, waarvan, ook al is het niet bewaard,10 de
strekking duidelijk is: de langstlevende is enig erfgenaam. Op 18 maart 1645 maakten
ze enige aanvullingen.11 Ze bepaalden onder meer dat de lijfrenten, die in 1626 gekocht
waren, naar de Leidse gasthuizen zouden gaan. Uit dit stuk blijkt dat Francis-

8

Dit blijkt uit een aanvulling op 18 maart 1645 op een gezamenlijk testament van Franciscus
junior en Elizabeth (zie noot 10) van 27 november 1643, bij notaris Jan van Heussen, GAL,
Notarieel Archief, 227, no. 99.

9

GAL, Grafboek Pieterskerk I, fol. 5v. Het graf was gelegen: ‘de derde streeck eerste graft’.
Later werd het no. 118 van de graven ‘inde cruijs-kerck tusschen 't portael van de commanduer
ende de deur by 't huys te Lockhorst’, zie bij voorbeeld Grafboek Pieterskerk IV (1647), fol.

10

11

34v. De huidige steen op het graf is afgebeeld in K.J.F.C. KNEPPELHOUT VAN STERKENBURG,
De gedenkteekenen in de Pieters-kerk te Leyden. Leyden 1864, p. 40. no. 175. De daar
genoemde Christiaan Huigens (gestorven 19 oktober 1710) is niet de bekende wiskundige.
Dat dit testament werkelijk bestaan heeft blijkt uit de aanvulling erop van 18 maart 1645 (zie
hieronder en noot 8). Het was al in 1657 bij de notaris in elk geval niet meer op zijn juiste
plaats en waarschijnlijk verdwenen, want toen in dit jaar of kort daarna weer een bundeling
van dergelijke stukken werd gemaakt (GAL, Notarieel Archief, 350) bleek alles uit de periode
4 augustus 1643 tot 2 februari 1644 niet meer aanwezig.
Zie noot 8.
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cus ziek te bed lag. Deze ziekte is hem binnen een week fataal geworden, want op
29 maart is hij in het familiegraf in de Pieterskerk bijgezet. Zijn boekenbezit werd
geveild op 1 juni 1645. De titel van de catalogus luidt: Catalogus librorum reliquorum
bibliothecae clarissimi viri Francisci Raphelengii F. f. Quorum auctio habebitur
apud Franciscum Hackium, ad diem Iovis qui erit 1. Iunii ad medium nonae.
[Drukkersmerk van de Elzeviers, gedateerd 1595.] Lugduni Batavorum, [lijn]
MDCXLV. 4o: π1, A-B4C3, pp. [1]-22. Exemplaren zijn in Bibliothèque nationale,
Parijs en Det kongelige Bibliotek te Kopenhagen.
De catalogus heeft een aanzienlijk bescheidener omvang dan die van 1626, namelijk
van 487 nummers, die als volgt verdeeld zijn:
pp. 1-20 libri [Latini]: 428
pp. 20-22 libri Italici: 42
p. 22 libri Hispanici: 15
p. 22 libri Anglici: 2.
Ook deze catalogus bevat weer veel interessants aan Raphelengiusdrukken, vooral
bij de libri [Latini] formis minoribus 12. 16. 24. 32., waarbij zelfs de annotatie wordt
geplaatst: ‘Editionis nota cum omittitur innuitur Raphelengiana.’ Een hoogst
belangwekkende vermelding is die onder nr. 21 op p. 8: ‘Dodonaei observationum
Medicinalium exempla rariora, &c. Item Epistola ad Julium Alexandrinum, Item
ejusdem Sphaera, Plantin 1585. 1584.’ Vermoedelijk gaat het hier om allemaal Leidse
Plantindrukken. Van de tweede titel is nog steeds geen exemplaar bekend, hoewel
er al eerder naar gezocht is.12
Elizabeth maakte op 13 april 1648 een codicillaire dispositie ter nadere beschikking
met betrekking tot haar eigendom.13 Voet heeft al enige gegevens hieruit gepubliceerd
en het bestaan van een inventaris van haar bezittingen, opgcsteld op 15 augustus
1648, dus ruim anderhalve maand na haar overlijden op 24 juni, vermeld. Zoals blijkt
uit het grafboek van de Pieterskerk traden als haar erfgenamen op de ‘Meesteren en
Regenten van Sinte Catharijnen Gasthuis, Sinte Elizabeths Gasthuis en de arme

12

13

Zie E. HULSHOFF POL, Boucken op 't secreet. Plantijndrukken op het Raadhuis te Leiden,
in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, 64 (1972), pp.
89-97 en vooral no. 28 van haar lijst; en R. BREUGELMANS, Lugduni Batavorum, ex officina
Christophori Plantini. A checklist of Plantin's Leiden imprints, 1583-1586, in: Quaerendo,
5 (1975), pp. 91-104, en vooral no. 28 van de lijst.
Eveneens bij notaris Van Wessanevelt. In GAL, Notarieel Archief, 349, no. 221. De inventaris
is no. 232.
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wezen binnen Leiden’. Zij regelen dat, na betaling van honderd gulden, het graf
gedurende dertig jaar niet geopend of ‘geroerd’ mag worden. Daarna mogen de
erfgenamen het graf verkopen of vervreemden, ‘mits aen dengeenen die sij de opdracht
sullen doen te bespreccken dat de gebeenten van Franchoijsen Lijsbeth Ravelingius
voornoemt mitsgaders hare ouders ende broeders tot geenen dage daer wt en sullen
mogen werden verworpen, maer dat die te samen metten anderen gevoucht in een
bijsondere kiste int onderste ofte diepste vant voorsegde graff gestelt, ende oock
apart overwulft daerinne voor altijt van de toecomende eijgenaars sullen worden
gelaten.’14 Zulke bepalingen wijzen gewoonlijk wel op een definitief einde van een
geslacht.
Toch was dit misschien niet het geval. Elizabeth liet ‘de tekening van haar broer
Christoffel’ na aan een zekere Christoffel Ravelingh. Voet veronderstelt dat het hier
gaat om een onecht kind van de in 1600 overleden Christoffel. Bevestiging van dit
vermoeden heb ik (nog?) niet verkregen. Ik kwam bij mijn naspeuringen in het Leidse
gemeentearchief regelmatig een Christoffel Ravelingh tegen. Ik zal de gegevens in
chronologische volgorde presenteren.
Op 26 november 1621 gaat hij in ondertrouw met Marijtgen Thymansdr., weduwe
van Pieter Michielsz. Hij had als beroep velleploter. Op 15 januari 1628 wordt een
kind van hem in de Pieterskerk begraven. Op 10 juni 1633 koopt hij voor f 480,- een
huis in de Lange Bouwelouwesteeg, dat hij weer op 27 september 1634 verkoopt.15
Op 17 december 1635 overlijdt zijn vrouw16 en al op 8 april 1636 gaat hij in
ondertrouw met Heyltgen Jansdr. Zijn beroep wordt dan opgegeven als fusteinblauwer.
Van 1650 af woont hij bij een zoon, die wederom Christoffel was genoemd. Verder
ben ik hem niet tegengekomen.
Ten slotte kwam ik in de nu behandelde periode ook nog onder meer de namen
van een Isaac en Anders Anderszoon Ravelingh tegen. Of zij tot de familie behoorden
of tot een andere ‘emigratiegolf’ kan ik niet zeggen.

14

GAL, Grafboek Pieterskerk IV (1647), fol. 34v. Voor de verdere afwikkeling van Elizabeths
erfenis zie onder andere GAL, Gasthuisarchieven, 113253 = Blafferd 1649 St. Elisabeth

15

Gasthuis, fol. 15; en id., 302166 - Blafferd 1649 St. Catharina Gasthuis, fol. 34.
Koop en verkoop van het huis in GAL, Secretarie-archief 1575-1851, 6759 = Bonboek BII,
fol. 733r; en id., 6761 = Bonboek BBII, fol. 343r.

16

Haar testament in GAL, Weeskamer-archief 113 = Groot-bewijsboek, fol. 207v - 209v.
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In vergelijking met wat er reeds over de Officina Plantiniana - vooral dankzij de
belangrijke bijdragen van Leon Voet - bekend is, is dit artikel slechts een kleine
bijdrage tot de kennis over speciaal de Leidse tak. Juist omdat wij al zo'n rijke
litteratuur over de Plantins hebben, verdienen de Leidse Officina Plantiniana
Raphelengii en de mensen die tot de bloei ervan hebben bijgedragen een diepgaander
studie, dan ik in de tijd die mij voor dit artikel beschikbaar stond, kon verrichten.
Drie zaken, nauw met elkaar verbonden, vragen dan de aandacht: de
geschiedschrijving, de bibliografie en een uitgave van de correspondentie der
Raphelengii.
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Summary:
In the present article attention is drawn to two auction catalogues (resp. of 1626 and
1645) of the private libraries of the Raphelengii who were the owners of the branch
of Plantin's printing office at Leiden from 1586 until it closed in 1619. These two
catalogues are important especially for those who intend to write a bibliography of
the production of the Raphelengian press. Furthermore, sotne new biographical details
on the Raphelengii are provided.
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Plantijn als uitgever van woordenboeken
door dr. Frans Claes S.J.
(Leuven)
Mijn eerste contact met Dr. L. Voet heb ik gehad in verband met woordenboeken
die Plantijn heeft uitgegeven. In het najaar van 1965 kwam ik voor het eerst naar het
Plantijnmuseum om bouwstoffen te verzamelen voor mijn proefschrift over drie
woordenboeken uit de drukkerij van Plantijn: het Dictionarium Tetraglotton (1562),
de Thesaurus Theutonicae Linguae (1573) en het eerste Dictionarium
Teutonico-Latinum (1574) van Kiliaan. Met deze drie woordenboeken werd de
grondslag van de moderne Nederlandse lexicografie gelegd. Christoffel Plantijn, de
stichter van de Officina Plantiniana, heeft niet alleen als uitgever, maar ook door
zijn persoonlijk initiatief een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming ervan.
Op die rol wil ik de nadruk leggen in deze bijdrage, die ik graag opdraag aan Dr.
Voet, die me met zijn vriendelijkheid en hulpvaardigheid het speurwerk inhet archief
van het Plantijnmuseum vaak gemakkelijker heeft gemaakt.
INLEIDING
Opvallend is dat Christoffel Plantijn, een geboren Fransman, in zijn inleiding op de
Thesaurus Theutonicae Linguae in 1573 schrijft dat hij oorspronkelijk van plan was
zelf een Nederlands woordenboek samen te stellen. Toen hij als vreemdeling in de
Lage Landen was aangekomen, zo zegt hij, wilde hij de volkstaal van zijn nieuwe
vaderland leren. Zo was hij ongeveer twintig jaar geleden begonnen met woorden
op te schrijven die hij hoorde of las en verzamelde hij aantekeningen, omdat hij voor
systematische studie geen tijd had en er nog geen goed Nederlands woordenboek
bestond. Toen hij echter zag dat anderen, die daartoe beter in staat leken en er meer
tijd voor hadden, een Nederlands woordenboek wilden uitgeven, zag hij af van zijn
plan er zelf een samen te stellen. Plantijn noemt hier met name Gabriel Meurier, die
inderdaad de eerste is geweest die bij hem een woordenboek heeft uitgegeven.
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In zijn inleiding spreekt Plantijn verder over verscheidene personen die voor hem
aan een uitvoerig Nederlands woordenboek werkten, in navolging van woordenboeken
in andere talen. Met het oog op zo'n woordenboek had hij immers verscheidene
personen aangesproken, die elk op een andere manier te werk wilden gaan. Daarom
liet hij de bekwaamsten naar hun eigen inzicht werken. De eerste vertaalde de woorden
en enkele zinnen uit het Latijns-Franse woordenboek in het Nederlands, de tweede
bewerkte het Frans-Latijnse woordenboek, de derde verzamelde woorden uit alle
Nederlandse woordenboeken en uit het Duits en de vierde handelde eveneens zoals
het hem goed leek (‘en Fist aussi comme bon luy sembla’).
Over deze vier medewerkers van Plantijn werd vroeger al vaak geschreven, zonder
dat men merkte dat Plantijn nog op een andere plaats blijkbaar over de vier
woordenboeken spreekt die ze hebben samengesteld. Aan de ‘Conseil privé du Roy’
had Plantijn in 1564 immers reeds een privilege aangevraagd voor woordenboeken.
In het toestemmend antwoord van 13 maart 1564 horen we dat hij naar het voorbeeld
van een Latijns-Frans woordenboek, te Parijs gedrukt door Jacques du Puys (deze
gaf in 1560 en 1561 het Dictionarium Latino-Gallicum van Robert Estienne opnieuw
uit), vier woordenboeken met een Nederlandse tekst wilde uitgeven: een met het
Latijn voorop, een met het Frans voorop, een met het Nederlands voorop en ook een
met verklaringen in het Italiaans en met indices en tafels (M.P.M., Arch., 1179,
Privilèges plantiniens, 139).
Over welke vier woordenboeken gaat het hier en wie waren Plantijns vier
medewerkers? Om hierop een antwoord te kunnen geven ga ik in de chronologische
volgorde na welke woordenboeken Plantijn heeft uitgegeven.

1. Het vocabulaire van Meurier
Gabriel Meurier, omstreeks 1513 geboren te Avesnes in Henegouwen (nu in
Frankrijk), onderwees te Antwerpen Spaans, Italiaans, Frans en rekenen. Het
Vocabulaire François-Flameng, dat hij in 1557 bij Plantijn liet verschijnen, is het
eerste Frans-Nederlandse woordenboek. Nederlands-Franse woordenboeken bestonden
er al eerder: het beknopte Vocabulare (Antwerpen, ca. 1530) van Noël de Berlaimont
en het Naembouck (Gent, 1546) van Joos Lambrecht. Het Vocabulaire van Meurier
is voor het grootste
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deel een bewerking van het beknopte Frans-Latijnse woordenboek Les mots francois
(Parijs, 1544) van Robert Estienne. De Latijnse woorden uit dit laatste woordenboek
verving Meurier meestal gewoon door Nederlandse equivalenten (SMALLEY, p. 58
en 88).

Ill. 1: Het Vocabulaire van Meurier (1557) (U.B. Gent, sign. R4601)

L. Voet merkt op dat het privilege voor het Vocabulaire aan Meurier zelf, en niet
aan de uitgever Plantijn, werd toegekend. Meurier heeft zijn woordenboek dus wel
zelfstandig samengesteld en het daarna ter uitgave aan Plantijn toevertrouwd (VOET,
1982, p. 1522). Ook blijkens de inleiding op de Thesaurus Theutonicae Linguae,
zoals boven vermeld, heeft Meurier zijn woordenboek op eigen initiatief samengesteld.
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Latere uitgaven van Meuriers Vocabulaire verschenen vanaf 1562 niet meer bij
Plantijn, maar bij een andere uitgever, Jan Waesberghe, te Antwerpen. Deze gaf in
1563 ook de Nederlands-Franse tegenhanger ervan, het Dictionaire Flameng-Francois,
en later nog verscheidene andere werken van Meurier uit. Waarom deze Plantijn de
rug toekeerde, kunnen we veronderstellen aan de hand van de inleiding op de
Thesaurus Theutonicae Linguae. Daar zegt Plantijn dat hij door een tegenslag zijn
werk volledig moest stopzetten. In 1562 kwam hij inderdaad in ernstige moeilijkheden:
in januari van dat jaar vluchtte hij naar Parijs en in april werden zijn bezittingen
openbaar verkocht, omdat hij een ketters boekje gedrukt zou hebben (VOET, 1969,
I, p. 34-44).
In de eerste minuut van de inleiding op de Thesaurus en in het klad ervan, maar
niet in de definitieve tekst, lezen we duidelijk dat een van Plantijns medewerkers
zich ten gevolge van deze moeilijkheden heeft teruggetrokken. Hij vreesde niet meer
betaald te worden en onttrok zijn werk aan Plantijn (‘aliena son labeur’) (M.P.M.
Arch., 8, fo 43 vo en 58; cfr CLAES, 1970, p. 151-152). Ik vermoed dat deze woorden
op Meurier slaan. Overigens vinden we in Plantijns boekhouding rekeningen voor
zaken met Maistre Gabriel Meurier van 2 juli 1557 tot 3 december 1561 (M.P.M.,
Arch., 38, fos 80vo-81, en 35, fo 10vo en 59vo), maar niet meer voor de latere periode.
Vermoedelijk was Meurier in die verwarde periode afkerig van de minste schijn van
samenwerking met kettersgezinden. We weten dat hij zeker overtuigd katholiek bleef
en zich herhaaldelijk op zijn rechtgelovigheid beriep (DE VREESE, col. 708-711).
Dat Plantijn de toespelingen op een breuk met Meurier in de definitieve tekst van
zijn inleiding op de Thesaurus heeft weggelaten, kunnen we overigens goed begrijpen.
Meurier was immers niet alleen lid van het Sint-Ambrosiusgilde, waaraan hij zijn
Thesaurus opdroeg, maar ook deken ervan in 1564, 1572 (toen de Thesaurus
verscheen) en 1575 (DE VREESE, col. 702).
We kunnen besluiten dat Meurier de tweede medewerker uit de inleiding op de
Thesaurus is geweest, die voor Plantijn een Frans-Latijns woordenboek van Estienne
in het Nederlands bewerkte.

2. Het Promptuariolum Latinae Linguae
Het tweede woordenboek dat het licht zag in de drukkerij van Plantijn, het
Promptuariolum Latinae Linguae van 1562, bestaat uit twee delen,
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een Latijns-Frans en een Frans-Latijns. Beide delen zijn niets anders dan aangevulde
bewerkingen van woordenboeken van Robert Estienne, het Dictionariolum
Latinogallicum (Parijs, 1542) en het boven al vermelde Les mots francois. In zijn
inleiding schrijft Plantijn wel dat er aan zijn woordenboek een niet gering aantal
woorden is toegevoegd (‘adiecta haud exigua vocabulorum copia’), maar zeer groot
is dit aantal volgens steekproeven toch niet. Voor het totale Latijns-Franse deel, dat
374 bladzijden en ca. 15.000 trefwoorden telt, kan het ongeveer 1800 bedragen. Dat
is juist het aantal dat Plantijn in zijn tweede uitgave van 1564 noemt, wanneer hij
zegt dat zijn eerste Promptuariolum ‘mille et octingentis dictionibus’ het
Dictionariolum van Estienne overtrof.
De latere uitgaven van het Promptuariolum, vanaf 1564, dragen de titel
Promptuarium Latinae Linguae. In de uitgave van 1591 horen we dat dit woordenboek
het werk was van een van de medewerkers uit de drukkerij. Nu kunnen we vermoeden
dat dit dezelfde medewerker is geweest die ook Plantijns derde woordenboek, het
Dictionarium Tetraglotton, heeft samengesteld. De auteur hiervan wordt in de
inleiding erop immers een geoefend man (‘vir exercitatus’) genoemd en het
Promptuariolum is het enige woordenboek dat hij voordien voor Plantijn kan hebben
samengesteld. Zo zou dit woordenboek vermoedelijk het eerste lexicografische werk
van Kiliaan zijn geweest.
Eigenaardig is nog dat het Promptuariolum volgens het colofon van het eerste
deel op 1 oktober 1562 klaargekomen zou zijn. Op dat ogenblik was Plantijn immers
nog op de vlucht en lag de drukkerij stil. Dr. L. Voet heeft me enige jaren geleden
uit het archief van het Plantijnmuseum het bewijs gegeven dat dit woordenboek in
feite reeds in oktober 1561 is verschenen. Op 6 en 7 oktober 1561 werden immers
reeds exemplaren ervan opgestuurd en andere verzendingen volgden nog in oktober
en november van hetzelfde jaar (M.P.M., Arch., 36, fos 13, 14, 16, 17; VOET, 1982,
p. 1952). Wellicht werd het colofon van het Promptuariolum opzettelijk een jaar
gepostdateerd en draagt het ten onrechte het jaartal 1562 om het ten behoeve van de
verkoop recenter te doen schijnen (CLAES, 1973, p. 1-8).
Dit woordenboek bevat geen Nederlandse tekst en behoort dus niet tot de groep
woordenboeken uit de inleiding op de Thesaurus. Toch is het vermoedelijk ook het
werk van een van de daar genoemde medewerkers en is het evenals die groep
woordenboeken een bewerking van woordenboeken van Robert Estienne.
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3. Het Dictionarium Tetraglotton
In zijn inleiding op de Thesaurus zegt Plantijn dat een van zijn medewerkers, blijkbaar
de eerste, hem de Latijnse woorden in het Nederlands vertaald bezorgde en dat hij
dit werk het drukken met de erbij gevoegde Griekse en Franse woorden. Dit
woordenboek was nog maar pas gedrukt toen hij ‘door een zekere tegenslag’ (deze
tegenslag heb ik in de eerste paragraaf al vermeld) zijn werk volledig moest stopzetten.
Hier gaat het duidelijk over het Dictionarium Tetraglotton, het enige woordenboek
dat Plantijn met juist deze vier talen heeft gedrukt en dat volgens het colofon op 2
januari 1562 van de pers kwam. Dezelfde maand nog moest Plantijn wegens de
bovenvermelde moeilijkheden Antwerpen verlaten en zijn bedrijf voorlopig stopzetten
(VOET, 1969, p. 34-44).

Ill. 2: Het Dictionarium Tetraglotton van 1562 (M.P.M., sign. A 326)
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In feite was het Tetraglotton al een maand eerder, in december 1561, klaargekomen.
Op 16 december bezorgde Plantijn immers al vier exemplaren ervan aan de
mede-uitgever Arnold Birckman (M.P.M., Arch., 36 fo 17; cfr VOET, 1982, p. 808).
Van het door Plantijn gedrukte Tetraglotton zijn vijf, van elkaar licht verschillende
issues bekend. Ze hebben alle het drukkersmerk van Plantijn, maar vijf verschillende
uitgeversmerken, nl. van Plantijn, Arnold Birckman, Willem Silvius en Joannes
Steelsius, allen uit Antwerpen, en van Joannes Bogardus, uit Leuven; de eerste vier
dragen het jaartal 1562, het vijfde 1563 (VAN DEN BRANDEN, p. 56-57).
Het Tetraglotton verscheen zonder vermelding van een auteur, maar volgens Plantijns
inleiding erop kwamen de Franse en Nederlandse interpretamenten erin van een
geoefend man (‘vir exercitatus’). Nu zegt Plantijn in zijn inleiding op de Thesaurus
dat zijn medewerker hem dit viertalig woordenboek bezorgde als een voorschot op
zijn werk (‘comme pour arres de ses labeurs’). De eigenlijke taak van deze eerste
medewerker zou bestaan in de bewerking van een Latijns-Frans woordenboek in het
Nederlands. Nu weten we uit Plantijns boekhouding dat Gornelis Kiliaan, sinds 1558
in zijn drukkerij werkzaam, van november 1563 tot september 1564 betaald werd
voor het vertalen van het Dictionarium Latino-Gallicum van Robert Estienne in het
Nederlands. Zo bracht Kiliaan voor zijn werkgever een Latijns-Frans-Nederlands
woordenboek (Dictionarium Lalinogallicogermanicum) tot stand (M.P.M., Arch., 3,
fos 4, 18, en Arch., 4, fo 63vo). Uit een privillege van 14 januari 1572 weten we verder
dat Plantijn toen nog uitgesteld had dit woordenboek (‘den latijnschen int franschois
ende duytsch’) te drukken (M.P.M Archief, 1179, Privilèges plantiniens, 139). Het
werd nooit gedrukt en van het handschrift is nooit iets teruggevonden (CLAES, 1970,
p. 161 en 165).
Uit deze gegevens kunnen we met grote waarschijnlijkheid besluiten dat Kiliaan de
bewerker is geweest van het Tetraglotton en de eerste medewerker uit de inleiding
op de Thesaurus. Het Tetraglotton is voor het grootste deel een bewerking, met een
eraan toegevoegde Nederlandse tekst, van een Latijns-Grieks-Frans woordenboek
van Guillaume Morel, Verborum Latinorum cum Graecis Gallicisque Commentarij
(Parijs, 1558). Morel had zelf zijn Latijnse en Franse woorden bijna volledig uit
woordenboeken van Robert Estienne gehaald, uit het uitvoerige Dictionarium
Latino-Gallicum en uit het beknopte Dictionariolum puerorum Latinogallicum. De
Nederlandse tekst van het Tetraglotton is over het algemeen een vrij getrouwe
vertaling
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van het Frans van Morel, met een aantal toevoegingen (CLAES, 1970, p. 123-124).
In zijn inleiding op het Tetraglotton legt Plantijn de nadruk op de dienst die hij
door dit woordenboek aan de schoolgaande jeugd bewijst. Het bevat de woorden van
de klassieke talen en van de twee talen van de Zuidelijke Nederlanden (Gallia
Belgica). Door zijn toedoen en onder zijn verantwoordelijkheid kwam dit eerste vrij
uitvoerige woordenboek (662 p.) met een Nederlandse tekst tot stand. Heel
waarschijnlijk had hij aan Kiliaan opdracht gegeven tot zijn eerste Nederlandse
lexicografisch werk.
Het Tetraglotton was het eerste in de inleiding op de Thesaurus vermelde
woordenboek dat klaarkwam. Het was echter maar een bijkomend werk. Het
hoofdwerk van Cornelis Kiliaan, de eerste medewerker, was een drietalig
woordenboek, de bewerking van het Dictionarium Latino-Gallicum van Robert
Estienne met een Nederlandse tekst. Dit is echter nooit verschenen en verloren gegaan.

4. De Nomenclator van Junius
De humanist Adriaan de Jonghe of Hadrianus Junius, geboren te Hoorn in 1511 of
1512, werd in 1564 stadsgeneesheer en rector van de Latijnse school te Haarlem en
in 1573 stadsgeneesheer te Middelburg, waar hij in 1575 overleed. In 1548 gaf hij
te Bazel een Lexicon Graeco-Latinum uit, maar zijn belangrijkste woordenboek, de
veeltalige Nomenclator onmium rerum (570 p.), liet hij in 1567 bij Plantijn
verschijnen. Dit zakelijk ingedeelde woordenboek bevat behalve uitvoerige Latijnse
verklaringen, verwijzingen naar klassieke auteurs, Latijnse en Griekse synoniemen,
in humanistische geest, en ook interpretamenten in verscheidene Europese talen,
Duits, Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans en soms ook Engels.
In haar onuitgegeven proefschrift over deze Nomenclator als Duits woordenboek
(aan de Rijksuniversiteit te Gent in 1981) schrijft Dr. Sabine De Baere dat Junius in
1564-1565 met zijn woordenboek klaargekomen moet zijn. In de boekhouding van
Plantijn wordt er op 27 mei 1564 voor het eerst gewag van gemaakt. Toen had Junius
driemaal bij Plantijn overnacht en viermaal een maaltijd gebruikt. Met het drukken
van de Nomenclator werd in april 1566 aangevangen. Volgens de boekhouding en
volgens het colofon kwam hij op 14 februari 1567 van de pers (cfr. VOET 1982, p.
1285-1287). De voornaamste bron voor de Duitse woorden in dit woor
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denboek

Ill. 3: De Nomenclator omnium rerum van Junius (1567) (M.P.M. sign. A 442)

is zeker het Dictionarium Latino-Germanicum (Zurich, 1556) van Joannes Frisius
geweest, dat grotendeels een Duitse bewerking is van het Dictionarium
Latino-Gallicum van Estienne. Vermoedelijk gebruikte Junius dit laatste woordenboek
ook voor het Frans en het Latijn.
Van de Nomenclator van Junius bezorgde Plantijn later, in 1577 en 1583, nog
nieuwe uitgaven. Daarna gaf hij er in 1585 een verkorte uitgave van uit voor
schoolgebruik, met alleen Latijnse trefwoorden en Nederlandse en Franse
interpretamenten.
Het is wel mogelijk dat Junius de vierde medewerker uit de inleiding op de
Thesaurus is, die ‘en fist aussi comme bon luy sembla’. Dit blijft natuurlijk zeer
vaag. Zo kon ik vroeger schrijven dat deze man een ‘onder-
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geschikte rol gehad (kan) hebben zoals het nazien en corrigeren van de tekst van de
anderen’ en dat het ‘niet uitgesloten (is) dat Steenhart deze medewerker is’ (CLAES,
1970, p. 178). Nu was Steenhart maar een ondergeschikt medewerker aan de
Thesaurus van Plantijn. Daarom juist is het minder waarschijnlijk dat hij als vierde
medewerker genoemd wordt. De andere drie mannen hebben ieder naar hun eigen
inzicht zelfstandig gewerkt, elk aan een afzonderlijk woordenboek. Ook de vierde
zal aan een eigen woordenboek hebben gewerkt.
Volgens het privilege van 1564 was het vierde woordenboek er een naar het model
van Estienne en met, behalve een Nederlandse tekst, ook verklaringen in het Italiaans
en met indices en tafels. Hiermee kan toch de Nomenclator bedoeld zijn, zoals ik
vroeger eens heb opgemerkt (CLAES, 1972b, p. 13, n. 28). Wellicht maakte het eigen
karakter van de Nomenclator, met zijn systematische indeling en zijn vele talen, het
Plantijn moeilijk hem even beknopt te karakteriseren als de andere woordenboeken
van zijn medewerkers.

5. De Thesaurus Theutonicae Linguae
De uitvoerige Thesaurus Theutonicae Linguae (1573; 568 p.) was het eerste
woordenboek van Plantijn dat van het Nederlands uitgaat. Volgens zijn inleiding
erop wilde hij er de eerste volledige verzameling van de Nederlandse taalschat van
maken. Dit werk moet, zo schrijft hij, minstens op gelijke hoogte staan met de
woordenboeken van andere naties, die reeds lang voor uitvoerige woordenboeken
in hun talen hebben gezorgd. Ook de titel zelf van de Thesaurus weerspiegelt de
invloed van Robert Etienne, wiens eerste Latijnse humanistische woordenboek de
titel draagt Dictionarium seu Latinae Linguae Thesaurus (Parijs, 1531).
Uit Plantijns boekhouding weten we dat de Thesaurus Theutonicae Linguae werd
samengesteld door zijn corrector Andries Madoets. Deze werd op 20 mei 1564 en
van 9 april tot 25 september 1565 voor werk aan dit woordenboek (‘Dictionaire
Flameng Francois Latin’) betaald; twee andere correctoren, Quentin Steenhart en
Augustin van Hasselt, werden ook voor werk aan dit woordenboek betaald, maar
blijkbaar zagen ze alleen maar de tekst van Madoets achteraf na (M.P.M., Arch., 31,
fos 1, 3, 23, 32, 35, 42vo; Arch., 4, fos 86vo).
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Ill. 4: De Thesaurus Theutonicae Linguae van 1573 (M.P.M. sign. A 1167)

De Thesaurus heeft verscheidene jaren op publikatie moeten wachten. In zijn
opdracht van La première et la seconde partie des dialogues pour les jeunes enfants
(1567; p. 3) schrijft Plantijn reeds dat hij een jaar tevoren een ‘beau Dictionère
Flameng-francois-latin’ had willen uitgeven. Op aanraden van enige vrienden gaf
hij nu echter eerst deze Dialogues uit en liet hij zijn woordenboeken en spraakkunsten
nog wachten (ibid., p. 177, gedateerd 18 december 1566).
Uit de boekhouding blijkt inderdaad dat de Thesaurus in verscheidene gedeelten
werd gedrukt: in januari 1566 werden er drie bladen van gedrukt, op 1 maart 1567
waren er drie andere klaar en in april-mei 1567
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nog negen. Het grootste gedeelte van het woordenboek werd echter pas afgewerkt
van juni 1572 tot januari 1573 (M.P.M., Arch., 31, fos 11, 15, 53; Arch. 3, fo 98; Arch.,
32, fo 18). Volgens het colofon kwam de Thesaurus op 29 januari 1573 van de pers.
In zijn inleiding erop schrijft Plantijn dat hij dit woordenboek vijf jaar heeft moeten
laten liggen omdat hij opdracht kreeg belangrijker werken, o.a. de koninklijke bijbels,
te drukken. De Biblia Regia of polyglotte bijbel verscheen inderdaad, onder leiding
van Benedictus Arias Montanus, bij Plantijn van 1569 tot 1573 in acht foliodelen.
Twaalf exemplaren ervan werden op perkament voor de Spaanse koning gedrukt.
Hij wordt beschouwd al het belangrijkste werk dat Plantijn heeft uitgegeven.
In mijn proefschrift heb ik aangetoond dat de voornaamste bronnen voor de
Thesaurus zijn het Dictionaire Françoislatin van Robert Estienne, in de bewerking
ervan door Jean Thierry in 1564, en het Duits-Latijnse Die Teütsch Spraach (Zurich
1561) van Josua Maaler, die zelf steunde op het Dictionarium Latino-Germanicum
en het Dictionariolum puerorum Germanicolatinum (Zurich 1556) van Joannes
Frisius, twee Duitse bewerkingen van woordenboeken van Estienne. Daarnaast
werden ook alle oudere woordenboeken die van het Nederlands uitgaan, voor de
Thesaurus gebruikt (CLAES, 1970, inz. 263-266).
Blijkbaar is Andries Madoets, die eigenlijk te Brussel woonde en tot maart 1566
als corrector bij Plantijn werkzaam, was (CLAES, 1971, col. 157-164; CLAES, 1972a,
col. 549-552), de derde medewerker uit de inleiding op de Thesaurus. Deze
verzamelde uit alle Nederlandse woordenboeken die Plantijn voor hem kon vinden,
en uit het Duits de woorden die hij voor zijn werk nuttig achtte en rangschikte deze
in het Nederlands alfabetisch. Plantijn voegt er hier in zijn inleiding uitdrukkelijk
bij dat hij aan ieder van zijn medewerkers de boeken bezorgde die hun volgens hen
nuttig waren.

6. Het Dictionarium van Kiliaan
In de inleiding op zijn Dictionarium Teutonico-Latinum van 1574 (240 p.) zegt
Cornelis Kiliaan dat hij dit woordenboek op aansporing van Plantijn heeft
samengesteld. Toen deze enige jaren tevoren aan verscheidene personen opdracht
gaf om verschillende woordenboeken samen te stellen, zette hij ook Kiliaan aan om
naar zijn best vermogen aan een Neder-
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lands woordenboek te werken. Na er lang over te hebben nagedacht wilde Kiliaan
dit op een nieuwe wijze doen, zoals tot dan toe nog niemand het gedaan had. Het
nieuwe van zijn methode ligt volgens hemzelf blijkbaar hierin dat hij zowel de
vreemde als de eigen Nederlandse woorden opneemt, en dat hij dit zo beknopt
mogelijk doet, zonder echter onduidelijk te worden. Wellicht reageert hij hiermee
enerzijds tegen het Naembouck van Lambrecht, dat alleen de ‘natuerlicken ende
ongheschuumde vlaemsche woorden’ (en geen vreemde woorden) opnam, en
anderzijds tegen de Thesaurus Theutonicae Linguae, met zijn grote overvloed aan
zinnetjes en zegswijzen.

Ill. 5: Het Dictionarium van Kiliaan (1574) (M.P.M. sign. A 3928)
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Van Kiliaans eerste Dictionarium zijn slechts twee exemplaren bekend, die tot twee
verschillende titeluitgaven behoren. Beide zijn ze gedrukt door Gerard Smits te
Antwerpen, maar het ene draagt het uitgeversadres van Plantijn en het andere dat
van de weduwe en de erfgenamen van Joannes Steelsius. Deze laatste was ook
medeuitgever geweest van het Dictionarium Tetraglotton.
Het privilege in dit Dictionarium, gedateerd 14 januari 1573, is heel waarschijnlijk
ontleend aan het bij het Tetraglotton al vermelde privilege dat Plantijn op 14 januari
1572 had gekregen voor verschillende woordenboeken, maar inzonderheid voor zijn
‘duytschen dictionarium int franschoys ende Latijn overgesedt’. Dit woordenboek,
de Thesaurus, verscheen in 1573 met een ander privilege. Het privilege van 14 januari
1572 nu bevat, evenals het in Kiliaans Dictionarium afgedrukte uittreksel, een
bepaling die verbiedt dat iemand die de laatste vijftien jaar bij Plantijn corrector was
geweest, een woordenboek zou laten drukken met de Nederlandse woorden in de
alfabetische volgorde en met de vertaling ervan in het Latijn, Frans of een andere
taal.
Ten onrecht heeft men vroeger beweerd dat deze bepaling tegen Kiliaan gericht
zou zijn. Men meende dat deze tegen de wil van Plantijn zijn woordenboek bij een
ander drukker, Smits, liet verschijnen en dat dit eigenlijk een bijdrage was die hij
voor de Thesaurus had geleverd. Dat dit laatste niet juist is, heb ik in mijn proefschrift
duidelijk bewezen. Bovendien is het normaal dat een privilege het boek beschermt
waarin het gepubliceerd wordt. De bepaling was overigens gericht tegen een corrector
die de laatste vijftien jaar gedurende enige tijd bij Plantijn werkzaam was geweest
en er op dat ogenblik dus blijkbaar niet meer was. Daarom vermoed ik dat Plantijn
wilde verhinderen dat Andries Madoets, de auteur van de Thesaurus, die in 1566
zijn dienst had verlaten, een (gedeeltelijk) afschrift van zijn tekst bij een ander uitgever
zou publiceren (CLAES, 1970, p. 166-170).
Het model en de voornaamste bron voor Kiliaans Dictionarium is het
Dictionariolum puerorum Germanicolatinum (Zurich, 1556) van Joannes Frisius,
een Duitse aanpassing van het beknopte Les mots francois van Estienne. Hoewel
Kiliaan nog vele andere woordenboeken voor zijn Dictionarium heeft geëxcerpeerd,
bleef hij volledig trouw aan het overzichtelijke en duidelijke systeem van de beknopte
woordenboeken van Estienne. Daarin had deze principieel enkel maar alleenstaande
woorden en synoniemen opgenomen en geen zinnetjes, omschrijvingen, zegswijzen
en citaten, die in zijn uitvoering Dictionarium Latino-Gallicum en zijn Dictionaire
Françoislatin
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zo talrijk zijn. De Thesaurus van Plantijn daarentegen ging via de woordenboeken
van Thierry en Maaler terug op de uitvoerige woordenboeken van Estienne.
In zijn Dictionarium vermeldt Kiliaan vaak Duitse en Franse woorden die verwant
zijn met zijn Nederlandse trefwoorden. Aanleiding tot deze taalvergelijking waren
wel zijn Duitse en Franse bronnen, maar blijkbaar gaf hij vooral uit persoonlijke
belangstelling dit wetenschappelijke cachet aan zijn woordenboek. Zijn volgende
uitgaven, het Dictionarium Teutonico-Latinum (765 p.) van 1588 en het Etymologicum
Teutonicae Linguae (764 p.) van 1599, bieden een zo volledig mogelijke beschrijving
van het Nederlands, met etymologische verklaringen en met vermelding van de
streken waarin bepaalde woorden gebruikt werden. Het is een grote verdienste van
Plantijn dat hij zijn corrector Kiliaan tot lexicografisch werk heeft aangespoord en
zo mede heeft gezorgd voor een taalkundig standaardwerk, dat een hoogtepunt
betekent in de geschiedenis van de Europese lexicografie.

7. Andere woordenboeken
Plantijn heeft nog enige andere woordenboeken uitgegeven, die echter niet behoren
tot het grootse plan van Nederlandse woordenboeken, waarover hij in zijn inleiding
op de Thesaurus spreekt.
In 1568 bezorgde Plantijn een uitgave van de Etymologia van Joannes Custos
Brechtanus, een zakelijk ingedeeld schoolboekje met Latijnse woorden en
etymologieën en soms ook Nederlandse vertalingen. Vroegere uitgaven van dit boekje
waren reeds in 1515 (In Etymologiam collectarius), 1525 en 1639 (Etymologia) bij
Michael Hillen te Antwerpen verschenen. Het is mogelijk dat Kiliaan ook aan de
uitgave van de Etymologia heeft gewerkt. Op 8 december 1563 werd hij immers
betaald ‘pour mettre la grammaire de Brechtanus en flameng et la corriger’ (M.P.M.,
Arch., 31, fo 12vo). Vroeger heb ik gemeend dat deze ‘grammaire’ de Syntaxis van
Brechtanus zou zijn (CLAES, 1970, p. 41), maar deze benaming zou evengoed op de
Etymologia kunnen slaan (BOSTOEN, p. 52). Brechtanus bestemt immers zelf de
Etymologia voor de ‘puer grammaticulus’ en het boekje is op de wijze van een
grammatica ingedeeld.
In 1588, een jaar voor zijn dood, gaf Plantijn een Nederlands-Frans Latijns
synoniemenwoordenboek van Christophorus Vladeraccus uit, Poly-
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onyma ciceroniana (249 p. + 19 ff.). Hierin volgen op het Nederlandse trefwoord
telkens een Frans equivalent en een reeks synoniemen uit het Latijn van Cicero.
In het archief van het Plantijnmuseum vinden we nog gegevens over
woordenboeken waarvan de uitgave door Plantijn werd voorbereid, maar die nooit
verschenen zijn. Boven, bij het Dictionarium Tetraglotton, heb ik zo al een
Latijns-Frans-Nederlands woordenboek vermeld, dat Kiliaan naar het Dictionarium
Latino-Gallicum van Estienne in 1563-1564 had bewerkt en dat in 1572 persklaar
was, maar dat nooit gedrukt werd.
In de bibliotheek van het Plantijnmuseum wordt onder nr. R 46.14 een exemplaar
bewaard van het Dictionarium Latinohispanicum, et vice versa Hispanicolatinum
van Aelius Nebrissensis, uitgegeven door Steelsius te Antwerpen in 1560, waaraan
op de schutbladen in handschrift een voorbericht is toegevoegd: ‘Garcia Lopes
Portalegrensis Medicus ad candidum lectorem’, In dit voorbericht zegt Garcia Lopes
dat hij in opdracht van Plantijn de bewerking van dit woordenboek op zich heeft
genomen. In het woordenboek zelf zijn op bijna elke bladzijde met de hand
aanvullingen en verbeteringen aangebracht. Deze bewerkte uitgave is echter nooit
verschenen. Het Dictionarium van Nebrissensis werd weliswaar in 1570 door Steelsius
opnieuw uitgegeven, maar dan zonder de wijzigingen die in het exemplaar van het
Plantijnmuseum werden aangebracht.
Volgens het Werkliedenboek van Plantijn bereidde zijn corrector Mathijs
Ghisbrechts in 1564-1664 een Lexicon Graecum voor, dat een verkorte uitgave
(‘abrege, in 4o’) zou zijn van de Thesaurus Linguae Graecae van Crispinus. Deze
laatste, die eigenlijk Jean Crespin heette, had als uitgever te Genève in 1554 een
Lexicon graeco-latinum, seu Thesaurus linguae graecae van Jacques Toussain
bezorgd. Latere uitgaven ervan, met als medeauteurs Guillaume Budé en Robert
Constantin, zagen het licht in 1562, 1566, 1568 en 1583, onder de titel Lexicon siue
dictionarium Graeco-latinum. Volgens een overeenkomst, gesloten tussen Plantijn
en Ghisbrechts in oktober 1564, had deze laatste in de Thesaurus van Crispinus
geschrapt wat nodig was om een verkort Lexicon Graecum in kwarto te kunnen
drukken; op 11 mei 1565 was hij klaar met 824 folia (M.P.M., Arch., 31, fo 72). Van
deze bewerking is echter niets teruggevonden.
Op het Plantijnmuseum berust in de bibliotheek onder nr. R 14.24 een met witte
bladen doorschoten exemplaar van het Latijns-Nederlands Franse Dictionariolum
rerum maxime vulgarium van Joannes Paludanus, uitgegeven bij Joos Lambrecht te
Gent in 1544. Aan dit exemplaar is een

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

65
nieuw voorbericht toegevoegd van ‘Joannes Paludanus Nervius’, gedateerd ‘Calendis
Septemb. An XVCLXV’ (1 september 1565). Op de witte bladen is een Griekse
vertaling bijgeschreven, blijkbaar door Paludanus. Ik vermoed dat Plantijn het plan
om dit zakelijk ingedeelde woordenboek uit te geven, opgaf toen hij omstreeks
dezelfde tijd het uitvoeriger veeltalig woordenboek van Junius, de Nomenclator, ter
uitgave in handen kreeg (CLAES, 1970, p. 109, n. 1).

Besluit
Plantijn heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de lexicografie en in het bijzonder
voor de Nederlandse lexicografie. Niet alleen heeft hij een groot aantal
woordenboeken in verscheidene talen uitgegeven, maar persoonlijk heeft hij zijn
medewerkers speciaal tot het samenstellen van Nederlandse woordenboeken
aangespoord. Ongetwijfeld stond hem hierbij het voorbeeld van zijn landgenoot, als
Fransman, Robert Estienne, voor ogen. Deze was als uitgever en humanist zelf ook
auteur van woordenboeken, die standaardwerken werden voor het Latijn en voor het
Frans. Terecht zag Plantijn in dat de woordenboeken van Estienne, in humanistische
geest opgevat, een grondige vernieuwing betekenden in de lexicografie. Als zakenman
had hij natuurlijk ook zijn commercieel belang op het oog: hij wilde werken op de
markt brengen die goed verkocht werden. Daarom bezorgde hij aan zijn medewerkers
woordenboeken uit de school van Estienne als model, om die in het Nederlands te
bewerken. Zo heeft Plantijn met hen, en vooral met de onovertroffen lexicograaf
Cornelis Kiliaan, de grondslag gelegd voor de moderne Nederlandse lexicografie.
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Summary
Christophe Plantin, born in France, indicates in his foreword to the Thesaurus
Theutonicae Linguae that the Netherlandic words which he learned in assimilating
the language of his new surroundings formed the basis of his dictionary. As
praiseworthy as his efforts were, in fact his dictionary did not originate from his own
notes. More accurately, an already existing dictionary of Robert Estienne, the
Dictionarium Latino-Gallicum, had been reworded and reset in Netherlandic, as
Plantin himself said when in 1564, he requested permission for several Netherlandic
dictionaries.
The study of the sources confirms the fact that Estienne's dictionaries were the
most important influence in the Plantin dictionaries. Plantin's ambition was apparently
to combine his work as printer-publisher with lexicography on the level of Estienne.
He was aware of the wide success of Estienne's modern, renaissance inspired French
translation dictionaries, and its German adaptations by the Swiss Joannes Frisius and
Josua Maaler Therefore he commissioned several co-operators to adapt these French
and German editions to Netherlandic dictionaries. These dictionaries, although
primarily translation dictionaries, attempted a complete synthesis of the Netherlandic
language and constituted the actual origin of modern Netherlandic-language
lexicography.
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Une édition plantinienne retrouvée: la traduction néerlandaise des
mémoires de Philippe de Commynes par Cornelis Kiliaan (1578)
par Jean-Marie Duvosquel
(Bruxelles)
Les Mémoires de Philippe de Commynes parurent pour la première fois à Paris en
1524 chez Galliot du Pré sous le titre: Cronique & hystoire, Faicte & composee par
feu messire Philippe de Commines, Chevalier, seigneur Dargenton, contenant les
choses advenues durant le regne du Roy Loys. XIe. tant en France, Bourgongne,
Flandres, Arthois, Angleterre qu'Espaigne et lieux circonvoisins. Nouvellement
imprime a Paris. Ce petit in-folio de 116 feuillets ne comportait encore que les six
premiers livres. Il faut attendre 1528 pour que paraissent chez l'imprimeur parisien
Enguillebert de Marnef les livres VII et VIII consacrés au règne de Charles VIII. La
première édition complète est de 1539: il en existe au nom de plusieurs libraires de
Paris1.
Le texte de ces éditions de la première moitié du XVIe siècle se présente sous la
forme d'une succession de sections précédées de titres sommaires. C'est à Denis
Sauvage de Fontenailles (c. 1520 - c. 1587) que l'on doit à la fois la première édition
critique du texte qu'il divisa en livres et chapitres et la restitution du titre de Mémoires
voulu par l'auteur. Elle vit le jour à Paris, chez le même Galliot du Pré: Les Memoires
de Messire Philippe De Commines, Chevalier, Seigneur d'Argenton: sur les principaux
faicts, & gestes de Louis onziéme & de Charles huichéme, son fils, Roys de France,
Reveus & corrigez par Denis Sauvage de Fontenailles en Brie, sur un Exemplaire
pris à l'original de l'Auteur, & suyvant les bons Historiographes & Croniqueurs:
Avec distinction de livres, selon les matieres, estans aussi les chapitres autrement
distinguez que par cy devant, &, brief, le tout mieux ordonné: ainsi que les Lecteurs
pourront voir par l'avertissement à eux addrecé, apres l'Epistre au Roy2.

1
2

F. VAN DER HAEGHEN, Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Réédition
par M.-Th. Lenger, t. I, Bruxelles, 1964, p. 648-649.
Ibid., p. 654-655.
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L'édition de Denis Sauvage s'imposa rapidement et fut publiée régulièrement jusqu'à
ce que Denys Godefroy, historiographe de Louis XIV, ne revoit le texte et ne
l'accompagne d'un grand nombre de pièces justificatives, le tout contenu en un
impressionnant in-folio sorti de l'imprimerie royale à Paris en 1649.
L'oeuvre du diplomate et chroniqueur de Louis XI, composée entre 1488 et 14983,
connut une fortune exceptionnelle, du XVIe siècle4 à nos jours5.
Les éditions se succédèrent à un rythme soutenu et l'on en compte aujourd'hui près
de deux cents, dont plusieurs dizaines en traduction. Car l'oeuvre se répandit très
rapidement à travers toute l'Europe: les premières traductions paraissent en italien
en 1544, en latin en 1545, en allemand en 1551, en danois en 1574, en anglais en
1576-1596, en néerlandais en 1578, en suédois en 1624 et en espagnol en 16436.
***

Dans son monumental répertoire des ouvrages sortis des presses plantiniennes entre
1555 et 15897, Léon Voet réserve naturellement un numéro à l'édition de la traduction
néerlandaise des Mémoires de Commynes8, puisque c'est chez Christophe Plantin
qu'elle fut imprimée en 1578: ‘Ghedruckt t'Antwerpen ten huyse van Christoffel
Plantijn, int iaer ons Hee-ren duysent vijf hundert acht-en-tse-uentich, den VIII.
Octobr.’

3

J. DUFOURNET, Quand les Mémoires de Commynes ont-ils été composés?, dans: Mélanges
de langue et de littérature du Moyen Age et de la Renaissance offerts à Jean Frappier,
Genève, 1970, p. 267-282.

4

ID., Les premiers lecteurs de Commynes ou les Mémoires au XVIe siècle, dans: Mémoires
de la Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la Région, t. XIV, 1984 (sous presse).
K. HEITMANN, Philippe de Commynes dans la recherche historique et l'histoire littéraires
contemporaines, ibid., t. XIII, 1983, p. 83-96.
F. VAN DER HAEGHEN, Bibliotheca Belgica, p. 685-686.
L. VOET, The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the Works printed and published

5
6
7

by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, 6 vol. in-8o, Amsterdam, 1981-1983.
8

Ibid., t. II, Amsterdam, 1981, p. 678-679, no 1011. Voir aussi G. GLORIEUX, Belgica
typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC
in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt, t. II, Nieuwkoop, 1977-1980, p. 47,
no 5470.
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Ill. 1. Page de titre du tirage Plantin - Comines-Warneton, Collection J.-M. Duvosquel

C'est un petit in-8o (143 x 95 mm) de [1-16] + 1 - 518 + [519 - 520] pages dont la
page de titre porte le texte suivant au-dessus du fleuron typographique: Historie Van
Coninck Lodouick van Vranck-rijk den elfsten / dies naems; ende van Hertogh Carle
van Borgondien: Inhoudende veelderhande gheschiedenissen /aen-gaende Vranck-rijk
/ Borgondien / Ouerlandt / Neder-landt / Enghel-landt / Italien / Spanien / ende
andere landen: Met menigherleye goede / orborlicke ende noodtsaec-kelicke
onderwijsinghen voor alle Vorsten / Landen / Steden / ende Ghemeynten: Beschreuen
in de Fransoissche taele door Mijn-heer Philips van Commines, Ridder, Heer van
Argentan, & c. Ouergheset in de Neder-duydtsche spraecke door Cornelis Kiel.
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Ill. 2. Page de titre du tirage van Ravelenghien - Anvers, Musée Plantin-Moretus.

L. Voet eut à sa disposition trois exemplaires de l'édition au nom d'un beau-fils
de Christophe Plantin portant sous un fleuron typographique l'adresse suivante:
‘T'Antwerpen, By François van Rauelenghien, naest onser L. Vrou-wen kerckdeure,
aen de Noordt-zijde, M.D. LXXVIII’.
Se basant sur les témoignages d'E. Ruelens et A. De Backer9, L. Voet cite un
exemplaire de la même impression portant en page de titre l'adresse de Jean Moretus
(J. Moerentorf), un autre beau-fils de Plantin. On n'en connaît aujourd'hui aucun
spécimen.

9

C. RUELENS et A. DE BACKER. Annales plantiniennes, Première partie: Christophe Plantin
(1555-1589), Bruxelles, 1865, p. 196, no 44.
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Ill. 3. Colophons du tirage Plantin (en haut) et du tirage Van Ravelenghien (en bas).

Enfin, la Bibliotheca Belgica10 mentionne un exemplaire appartenant alors au
Professeur Serrure11 à l'adresse de Christophe Plantin luimême. L. Voet n'en a
rencontré aucun exemplaire durant toutes ses recherches.
J'ai eu la bonne fortune de pouvoir en acquérir un chez un libraire de Louvain le
23 mars 198312. Il répond parfaitement à la description don-

10
11

F. VAN DER HAEGHEN, Bibliotheca Belgica, p. 681 (C 232.).
Le Catalogue des livres rares de la bibliothèque de M.C.P. Serrure, Première partie,
Bruxelles, 1872 et Deuxième partie, Bruxelles, 1873, ne mentionnent pas cette édition de
Commynes mais bien (Deuxième partie, p. 275, no 3870) celle de Foppens, 5 vol., Bruxelles,
1723.

12

Le volume a été pourvu au XIXe siècle d'une reliure en vélin. Il porte au dos une étiquette
de papier imitant le cuir de couleur verte sur laquelle on lit entre deux double
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III. 4. Extrait du privilège d'impression accordé le 10 décembre 1577 à François van Ravelengien.
Le texte est identique dans les deux tirages (au verso de la page de titre).

filets dorés l'inscription en lettres gothiques dorées: Coninck Lodowick van Vranck-rijk
den elfsten. Sur le plat intérieur de la couverture est collé l'ex-libris gravé de Gustave
van Havre, avec la mention manuscrite: ‘Coll. VR no 2154’. - Le chevalier Gustave
van Havre (Anvers 1817 - ibid. 1892), sénateur et bourgmestre de Wijnegem (Etat
présent de la noblesse du royaume de Belgique, t. VIII, Bruxelles, 1963, p. 248) était
un bibliophile averti: son fer de reliure est d'ailleurs repris dans Vte DE JONGHE D'
ARDOYE, J. HAVENITH et G. DAN SAERT, Armorial belge du Bibliophile, t. III,
Bruxelles, 1930, p. 749. Il laissa notamment un important ouvrage en deux volumes
publié par la Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen: Marques typographiques
des imprimeurs et libraires anversois, Anvers-Gand, 1883-3884. Après sa mort, sa
bibliothèque fut dispersée en vente publique: Vente de livres à Amsterdam chez
Frederik Muller & Cie, 11-15 décembre 1905. Bibliothèque Chev. Gust. Van Havre
d'Anvers. Première partie. Sous le no 1042, p. 185, dans la rubrique Impressions
d'Anvers. XVI. - XIX siècles, se trouve décrit un lot d'ouvrages: ‘Christophe Plantin.
1550-1589 - Grande collection d'ouvrages imprimés par le célèbre typographe, en
latin, hollandais, français et espagnol. 72 vol. reliés in-fol., in-4, in-8 et in-12’. Parmi
les titres cités se trouve notre exemplaire: ‘Commines, Historie van Coninck Lodewijck
van Vranckrijck den elfsten, 1578’. La deuxième partie, dispersée par le même Muller
en 1906, ne contient aucune mention intéressant Commynes. - A noter que le no 850
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née par la Bibliotheca Belgica et L. Voet. Quant à la page de titre, elle porte en effet
la marque typographique de Christophe Plantin et l'adresse: ‘T'Antwerpen, By
Christoffel Plantijn, s'Conincks Drucker. M.D.LXXVIII.’13
***
Cette traduction en néerlandais par Cornelis Kiliaan ne reprend que les six premiers
livres, ceux qui couvrent le règne de Louis XI. Le traducteur s'est basé sur l'édition
de Denis Sauvage comme le prouve la division en livres et chapitres mais s'est aidé
aussi, à en croire l'adresse au lecteur, de la traduction latine due à J. Sleidan
(1506-1556), dont la première édition date de 154514.
La traduction de Kiliaan, complétée par les livres VII et VIII, fut rééditée sous des
titres variables à Delft en 1612, à Haarlem en 1646 et à Leeuwarden en 166515.
La personnalité du traducteur est à souligner. Cornelis Abts alias van Kiel naquit
à Duffel vers 1530. Après des études (à l'université de Louvain?), il fut appelé au
service de Plantin qui l'employa dès avant 1558 comme compositeur d'abord, comme
correcteur ensuite. Il mourut le 15 avril 1607 et fut ainsi attaché à l'officine
‘plantinienne’ durant une cinquantaine d'années. Plantin lui demanda de traduire en
néerlandais certains ouvrages, notamment le Dictionnarium Latino-Gallicum de
Robert Estienne, qu'il acheva en 1564 et complétera ultérieurement. Mais c'est en
tant que lexicographe de la langue néerlandaise que Kiliaan est passé à la postérité
grâce à son Etymologicum teutonicae linguae (1re édit., Anvers, 1574). Son nom van
Kiel fut latinisé en Kilianus dont est dérivée la forme moderne néerlandaise Kiliaan16.

13
14
15

16

Voir reproduction dans cet article.
F. VAN DER HAEGHEN, Bibliotheca Belgica, p. 677.
Ces quatre éditions de la traduction de Kiliaan sont décrites avec reproduction de la page de
titre dans L. VAN DEN BRANDEN, E. COCKX-INDESTEGE et FR. SILLIS, Biobibliografie van
Cornelis Kiliaan, Nieuwkoop, 1978, p. 130-137, nos 22-25 (Bibliotheca bibliographica
neerlandica, vol. XI).
Ibid., p. 18-47.
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Twee protestantiserende werken door Plantin in 1558 gedrukt:
L'a.b.c. ou instruction chrestienne, en: Instruction chrestienne par
F.J. Pierre Ravillian
door dr. D. Grosheide
(Utrecht)
In de maand juni van het jaar 1563 werd de drukker des konings, Willem Silvius, op
instigatie van kardinaal Granvelle naar Brussel ontboden om zich te verantwoorden
over een door hem gedrukte publicatie. Joachim Hopper, die in één van de brieven
waarmee hij Viglius van Aytta op de hoogte hield met wat er in de hoofdstad omging,
van dit feit melding maakt1, deelt enkele bijzonderheden uit de verdediging van
Silvius mee. Silvius had verklaard het geïncrimineerde werk, dat ‘avec privilege’
verschenen heet te zijn, niet eerder gedrukt te hebben, maar een tevoren meer dan
eenmaal door Plantin en een zekere Wasbachius, dat kan zijn Jan van Waesberge,
uitgegeven werk te hebben herdrukt, omdat het privilege was verlopen. Hij had het
werk vóór en ook na de druk niet gelezen, daar eenmaal geapprobeerde werken, zoals
dat van Plantin blijkens het afgedrukte privilege inderdaad was, golden voor altijd
te zijn goedgekeurd. Hij bezwoer van niets geweten te hebben en uit geen enkele
overweging er toe te kunnen komen iets alkeurenswaardigs ter perse te leggen. Als
commentaar schrijft Hopper, dat z.i. Plantin bij de weergave van het privilege
bedrieglijk gehandeld had met de vermelding van het tweede werk. Het bedrog bleek,
toen Silvius op aanraden van ‘Dominus Tiletanus’, d.i. Josse van Ravesteyn uit Tielt,
hoogleraar te Leuven en inquisiteur, de autograaf van het privilege raadpleegde: er
werd daarin slechts van het eerste werk gewag gemaakt. Een scherp onderzoek leek
Hopper daarom op zijn plaats te zijn.

1

JOACH. HOPPER, Epistolae ad Viglium ab Aytta Zuichemum, Sanctioris Consilii praesidem,
Trajecti ad Rhenum, 1802, p. 61, ep. XLIV, d.d. 23 juni 1563.
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De brief zal vergezeld zijn geweest van de publicatie waar bij Granvelle bezwaren
tegen gerezen waren. Voor Viglius moet de passage duidelijk zijn geweest, voor ons
is ze dat bij eerste lezing niet. Er kan echter nauwelijks twijfel zijn welke uitgave
bedoeld wordt. Het moet zijn: L'A.B.C. ou Instruction chrestienne pour les petits
enfans... Avec L'instruction Chrestienne de Frere J. Pierre de Rauillan (Anvers,
Guillaume Silvius, 1562)2. Tot deze conclusie leiden de volgende overwegingen.
Het A.B.C. van Silvius is een nadruk van een uitgave van Plantin met gelijke titel,
nl. van het werk in Voets bibliografie3 vermeld onder nr. 2. Plantin is voorts kort na
de dagtekening van de brief van Hopper aan Viglius door de landvoogdes Margaretha
van Parma naar Brussel ontboden, nl. op 26 juni 1563 en het ligt voor de hand tussen
deze oproep en de verklaringen van Silvius verband te leggen. In één bundel heeft
Max Rooses, niet lang na zijn optreden als conservator van het Museum
Plantin-Moretus, tezamen aangetroffen: de brief van de landvoogdes, het door Plantin
in combinatie met een werk van een zekere Ravillian uitgegeven A.B.C. van 1558,
het privilege voor deze uitgave, d.d. 13 mei 1558 en tenslotte het manuscript van het
werk van Ravillian4. De oproep van Plantin heeft dan wel verband gehouden met het
A.B.C. en Ravillian. Uit één en ander mag geconcludeerd worden, dat het ontbieden
van Silvius betrekking heeft gehad op zijn editie van het A.B.C. enz. In het ons
bekende exemplaar ontbreekt het gedeelte van Ravillian, het moet er volgens het
titelblad in opgenomen zijn geweest, evenals in het exemplaar van Plantins editie,
dat in het Museum berust, dat eveneens Ravillian mist.
De bevindingen van Silvius m.b.t. het privilege schijnen deze conclusie te
weerspreken. De tweede titel, volgens Plantin het werk van Ravillian, heeft Silvius
niet aangetroffen. De Algemeen Rijksarchivaris te Brussel, de Heer C. Wyffels, die
zeer welwillend op mijn verzoek om inlichtingen een onderzoek heeft doen instellen,
heeft mij medegedeeld, dat zijn diensten geen drukkersoctrooi voor L'A.B.C. enz.
hebben gevonden. Langs deze weg valt Silvius' bericht niet te verifiëren. Ook het
afschrift, dat Plantin is verstrekt valt thans helaas niet te raadplegen. Volgens Rooses

2
3

4

Belgica typographies 1541-1600. Vol. II. Edidit GENEVIÈVE GLORIEUX, Nieuwkoop,
1977-1980, nr. 4987.
De publicaties worden, zoals nader wordt aangegeven, beschreven in: LEON VOET, The
Plantin press (1555-1589); a bibliography of the works printed and published by Christopher
Plantin at Antwerp and Leiden (Amsterdam, 1980-1983. 6 vols.).
MAX ROOSES, Christophe Plantin, imprimeur anversois, Anvers, 1882, p. 59.
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werd daar inderdaad de Instruction van Ravillian niet in genoemd, wèl het werk van
dezelfde auteur: Succincte explication et declaration des parties plus necessaires à
notre salut.5 Het betreft hier echter niet een ander werk dan de Instruction, zoals
Rooses van mening was: de aangehaalde woorden zijn te lezen in de inleiding van
het ons bekende werk van Ravillian, de titel is slechts gewijzigd. Silvius' constatering
mag als bezwaar tegen de getrokken conclusie wegvallen.
De brief van Hopper is voor mij aanleiding geweest de inhoud van het werk van
Ravillian en ook die van het abecedarium te bestuderen. Voor zover mij bekend heeft
alleen Richter er tot dusver bij stilgestaan6. Eenmaal opmerkzaam geworden op
gedeelten, die ontleningen aan andere geschriften leken te zijn, werd een uitvoeriger
analyse dan hij heeft gegeven verantwoord. Van het resultaat van het onderzoek doet
deze bijdrage verslag. Daarna wordt nog besproken welke personen bij de uitgaven
betrokken zijn geweest7.

L'a.b.c.
Het abecedarium, L'A.B.C. ou instruction chrestienne pour les petits enfans dat in
de met het werk van Ravillian gecombineerde uitgave voorop gaat, mag eerst de
aandacht hebben. Er zijn daar drie drukken uit 1558 van bekend: een in Augsburg
bewaard exemplaar van de gezamenlijke uitgave, één in het Museum Plantin-Moretus,
waar het gedeelte van Ravillian aan ontbreekt, en een druk van het A.B.C. alleen8.
Vermoedelijk vertegenwoordigt het ex. Augsburg de oudste druk. Er is hierin ook
ruimte gelaten voor de opname van twee initialen, waar op de bekende wijze nog
slechts een gewone drukletter is geplaatst. Het opschrift van één van de opgenomen
gebeden ontbreekt, nl. Oraison pour dire en se couchant (fo B8 vo), ten gevolge

5
6
7

8

ROOSES, Plantin, p. 40.
JULIUS RICHTER, Die pädagogische Literatur in Frankreich während des 16. Jahrhunderts.
A. Religiös-sittliche Bildung. I. Die Katechismen, Leipzig, 1904, p. 53 vlg.
Zowel bij citaten uit de besproken werken, als bij aanhalingen uit manuscripten, heb ik de
spelling enigszins aangepast aan het hedendaagse gebruik. M.n. is waar het symbool U de
waarde van een consonant heeft dit weergegeven met het symbool V.
Resp. VOET, Plantin press, VI, nr. 2bis; I, nr. 2 en VI, nr. 2; I, nr, 1. Eerstgenoemde druk,
aanwezig te Augsburg STAATS UND STADTBIBLIOTHEK, is in microfilm geraadpleegd. Het
A.B.C. en Ravillian zijn er als 2de en 3de publicatie in één band verenigd met: Les cent
cinquante psealmes de David, reduitz en forme d'oraisons (Paris, Guillaume le Noir, 1558).
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waarvan dat van het volgende gebed: Autre Oraison à ce mesme propos, onduidelijk
is. In de andere edities is de omissie gecorrigeerd. Aan mijn uiteenzetting is de editie,
die slechts het A.B.C. biedt, ten grondslag gelegd.
Het A.B.C., dat op de bladen evenals Ravillian de kopregel Instruction chrestienne
heeft, begint zonder het traditionele kruisteken met een citaat uit Psalm 124, ‘Nostre
aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre’. Er volgt een alfabet, dat is
ingedeeld in zes leergangen, waarna een aantal opmerkingen komen over de wijze
van behandeling, die bedoeld zijn voor de onderwijzer, niet voor de leerling. De
opmerkingen zijn vrijwel letterlijk te vinden in l'ABC francois door Jean Crespin te
Genève in 1551 uitgegeven en ook de verdeling van het a.b.c. gaat op dit werkje
terug9. Na a.b.c. en syllabaire geeft het abecedarium een groot aantal teksten met
godsdienstige inhoud. Voorop de capita catechetica bij uitstek: het Onze Vader, de
Tien geboden en de twaalf geloofsartikelen, alsmede het Ave Maria. Aan het laatste
ontbreekt de bede om haar intercessie. De volgorde van de capita en de inleidende
en verbindende tekst voor de docent bestemd, komen grotendeels overeen met een
uitgave van Pierre Estiard in Lyon van 1556, die indertijd door Hauser is besproken
in een artikel, waarin hij nadruk heeft gelegd op de reformatorische strekking van
het boekje10. In deze afdeling zijn verder de Tien geboden en het Credo in de berijming
van Clément Marot opgenomen (fo A6 vo, A8 vo).
Na dit gedeelte komen als een tweede afdeling Devotes et Chrestiennes oraisons,
die niet slechts voor kinderen, maar ook voor volwassenen zijn bestemd. Tussen een
morgengebed, dat de rij opent, en een avondgebed, dat de reeks sluit, treffen we hier
in een eerste groep gebeden aan voor ‘toutes les heures du jour et en toutes noz
operations’ (fo B1 ro). Voor een groot deel zijn deze afkomstig uit de catechismus
van Calvin, waaraan gebeden voor huis- en schoolgebruik waren toegevoegd11. Ze
zijn ook te

9

10
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De tekst van dit abecedarium is afgedrukt als bijlage bij: RODOLPHE PETER, L'abécédaire
genevois ou catéchisme élémentaire de Calvin, in: Revue d'histoire et de philosophie
religieuses, 45 (1965), 22 vlg.
Alphabet ou instruction chrestienne pour les petis enfans. Nouvellement reveue et augmentée
de plusieurs choses (Lyon, Pierre Estiard, 1558). Reeds in 1556 moet Estiard een editie van
dit boekje gegeven hebben. Zie: HENRI HAUSER, Etudes sur la Réforme française (Paris,
1909), het opstel Petits livres du XVIe siècle, m.n.p. 274 vlg. De editie 1556 wordt vermeld
p. 283 Ik heb de gegevens m.b.t. Estiard aan Hauser moeten ontlenen, omdat de BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE te Parijs mij heeft bericht, dat zijn uitgave wegens de slechte toestand van de
band niet gemicrofilmd kan worden.
Le catechisme de l'eglise de Genève (1545) in: JEAN CALVIN, Opera quae supersunt omnia.
Ediderunt THEOLOGI ARGENTORATENSES., VI, Brunsvigae, 1867, col. 135 vlg. (Corpus
reformatorum, vol. XXXIV)
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vinden in het A.B.C. van Crespin. Een confiteor is een bewerking van de openbare
en algemene belijdenis van zonden uit de liturgie van Genève, La Forme des prieres
et chantz ecclesiastiques. Waar echter Calvin formuleerde: ‘nous confessons et
recongnoissons sans feinctise etc.’, stelt het A.B.C. van Plantin: ‘je confesse et
recognois sans feintise’12. De publieke zondenbelijdenis, die Calvin van Straatsburg
had overgenomen, is omgewerkt tot een belijdenis voor privé gebruik.
Onder de huisgebeden treffen we een morgen- en avondgebed aan, die geschreven
zijn door Marot en ook door Crespin waren afgedrukt. Evenmin als bij hem wordt
de naam van de dichter genoemd, bij de Decaloog en de geloofsbelijdenis is dit in
Plantins uitgave wel het geval.
Het A.B.C. heeft nog een ander morgen- en avondgebed in dichtvorm. Deze worden
reeds aangetroffen in een Introduction pour les enfans, te Parijs door Estienne
Caveiller voor Arnoul Langelier gedrukt en verschenen in 1542. Eugénie Droz heeft
dit boekje toegeschreven aan de door verdenking van ketterij getroffen curé van
Ste-Croix en la Cité te Parijs, François Landry13. De gedichten zijn wel niet direct
aan Landry ontleend. Belangrijk is, dat ook hier Plantins editie niet oorspronkelijk
blijkt te zijn.
Na de huis- en schoolgebeden komen als volgende groep in deze afdeling andere,
die een kerkelijk karakter dragen. Zij zijn dan ook ontleend aan de liturgie van Genève,
La Forme boven reeds genoemd. Hun betrekking tot een kerkdienst verraden ze nog,
omdat in het eerste gebed te lezen valt, dat ‘nous sommes instruictz par la doctrine
de luy (Jesus Christ) et de ses apostres, de nous assembler en son nom avec promesses
qu'il sera au milieu de nous’ (fo B7 ro). Uit dit gebed van Genève is een gedeelte
uitgevallen, ten gevolge waarvan het zinsverband te loor is gegaan14. In de voorbede
voor de overheid zijn de ‘seigneurs de ceste Cité’ weggelaten, niet zoals

12
13
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JEAN CALVIN, Opera selecta. Ediderunt PETRUS BARTH ET DORA SCHEUNER, II, Monachii,
1952, p. 18.
De tekst is afgedrukt in: EUGÉNIE DROZ, Chemins de l'hérésie; textes et documents, I, Genève,
1970, p. 309 vlg., bij het opstel Le curé Landry et les frères Langelier.
Fo B8 vo. Weggevallen is CALVIN, Opera selecta, II, 22 reg. 7 na ‘ta grace’ tot en met 23
reg. 3 vóór ‘ne sont point capables’. Er komt in dit gedeelte een voorbede voor de vervolgden
om het geloof voor, die volgens de kanttekening eerst in 1559 is opgenomen. De editie van
La Forme in het Corpus reformatorum stelt de toevoeging van deze passage echter in 1558
(XXXIV, col. 177, noot 4). Of de uitgave, die bij de samenstelling van het A.B.C. is gebruikt,
deze voorbede heeft bevat, is daarom onzeker, eveneens of de lacune daar mogelijk verband
mee houdt.
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in edities van de liturgie, welke in Frankrijk gedrukt zijn, vervangen door de koning.
Op dit gebed volgt in de liturgie van Genève een toevoeging voor de dagen, dat
het avondmaal werd bediend. Ook dit is in het A.B.C. opgenomen, maar de rubriek
spreekt niet van ‘le jour qu'on doit celebrer la Cene’, maar van ‘lejour qu'on va
recepvoir le sainct Sacrament de l'Eucharistie’ en tegen het einde is de tekst van het
gebed gewijzigd en wordt niet gesproken van ‘celebrer... la memoire et recordation
bien-heureuse de ton cher Filz’, maar van ‘humblement et sainctement recevoir ce
sainct sacrement du corps et sang de ton cher filz’15. Het gebed na de eucharistie is
echter gelijkluidend met Calvins dankzegging na het avondmaal.
Het gebed van boete en inkeer, dat vervolgens wordt gegeven, is het gebed, dat
Calvin bij de instelling van een wekelijkse boetedag in 1541 heeft geschreven. Het
A.B.C. neemt uit de Forme de rubriek over met wijzigingen, die de strekking niet
veranderen. Veelbetekenend zijn echter de veranderingen in het gebed zelf. Wordt
in Genève God dank gebracht voor de bevrijding ‘de la mauldicte idolatrie et des
superstitions, ou nous estions plongez’, in het A.B.C. wordt die geuit voor de
bevrijding ‘de damnation eternelle à laquelle nous estions obligez’ en waar de liturgie
van Calvin luidt ‘vueille donc regarder en pitié toutes les Eglises’, heeft Plantins
uitgave ‘ta pauvre Eglise’16. Het gebed eindigt bij Calvin: ‘ne permez... que les Turcs
et payens se glorifient en te blasphemant’, Het A.B.C. heeft deze zinsnede ook, maar
ze vormt er niet het slot, er volgen in de druk nog zestien regels. De herkomst heb
ik niet kunnen vaststellen.
Na het gebed voor de boetedag zijn twee gebeden afgedrukt, die ik evenmin thuis
heb kunnen brengen. nl. Oraison à Jesus-Christ en Oraison pour la paix de l'Eglise.
Laatstgenoemd gebed, dat ook bij Estiard voorkomt, is geschreven vanuit de
overtuiging dat er slechts één kerk is. Er heerst in die kerk een grote verwarring:
‘comme en une danse desaccordant chascun chante sa chanson’ (fo D1 vo), en gebeden
wordt: ‘donne à ton Eglise en sa vieillesse ce que tu lui baillas en sa naissance’ (fo
D2 vo). Ongetwijfeld wordt in dit gebed de kerk met de katholieke kerk gelijkgesteld,
er zijn meer uitdrukkingen, die dat uitwijzen. Het gebed is echter zo irenisch, dat
Hauser het van protestantse zijde afkomstig heeft kunnen houden (p. 280).

15

Fo C2 ro en vo; CALVIN, Opera selecta, II, 25.

16

Fo C4 ro en C7 vo; CALVIN, Opera selecta, II, 27, 29.
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Na de boetpsalmen, waarover zo aanstonds, vinden we nog onder het simpele opschrift
Oraison een gebed, dat volgens Dora Scheuner in sommige Franse edities van Calvins
catechismus ‘post a. 1558’ is opgenomen en ook in uitgaven van de Geneefse liturgie
‘post eundem annum’ gevonden wordt17. Het is de Oraison du fidele detenu en
captivité, dat de zinswending bevat: ‘la malheureuse captivité ou je suis detenu soubz
la tyrannie de l'Antechrist’. Er wordt niet gesproken van vervolging om het geloof
en met de antichrist wordt daarom niet, zoals destijds voorkwam, de paus aangeduid.
Het gebed is geschreven voor hen, die in handen van de ongelovigen waren gevallen,
bijv. aan de kusten van de Middellandse zee. Opvallend is, dat Plantin het heeft
kunnen drukken in hetzelfde jaar als een uitgave van de Franse catechismus het
opgenomen heeft.
Een derde afdeling vormen in het A.B.C. de zeven boetpsalmen in Franse vertaling.
Aan elke psalm gaat een korte inhoudsopgave vooraf en is een gebed toegevoegd.
Bij de tweede, Psalm 32, is reeds direct na de inhoudsopgave een gebed afgedrukt
(fo D6 ro). Het lijkt op een verkeerde plaats terecht te zijn gekomen. Het vraagt heel
in het algemeen om verhoring van de gebeden, die opgezonden worden, zodat het
beter aan het begin van deze afdeling zou gepast hebben. Het is ook te vinden in de
Introduction van Landry (zie verder in deze bijdrage) en is misschien op een laat
moment tussengevoegd. Het ontbreken van een opschrift bij deze psalm zou daar op
kunnen wijzen. Bij Ps. 51 staat een uitvoerige Paraphrase en forme d'oraison. David
bidt aan het einde (vs. 20) voor Jeruzalem, ‘qui est la vraye Eglise’ volgens de
inhoudsopgave (fo E2 ro). Dit Jeruzalem ligt in puin en moet herbouwd worden. De
auteur zegt dit met het oog op de katholieke kerk.
In de vierde plaats komen Demandes et responces, qui comprennent ce qui est
necessaire de sçavoir au commun populaire, touchant les principaux pointz de la
religion Chrestienne. Deze afdeling biedt derhalve een catechismus in dialoogvorm.
Na een vrij brede inleiding wordt eerst de Decaloog en vervolgens het Apostolicum
besproken, niet het gebed. De strekking van deze catechismus is algemeen christelijk.
Opvallend is de grote aandacht, die bij de behandeling van het derde gebod aan de
eed wordt gegeven.
Bij het drukken van de toelichting op het vijfde gebod is er aan het einde iets mis
gegaan. Bijna een gehele pagina (fo 13 vo) wordt, na een abrupte onderbreking van
een zin, gewijd aan een gedeeltelijke verklaring van het

17

Fo F8 vo vlg,; CALVIN, Opera selecta, II, 150/151.
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negende gebod. De bespreking van dat gebod is bijzonder kort en, lijkt het, lacuneus.
Ze begint in het ex. Augsburg: ‘Premierement’ (fo L2 vo), maar er volgt geen tweede
overweging. De uitgave van het A.B.C. alleen geeft hier te lezen: ‘En premier est
deffendu’ etc. (fo 17 vo). Deze lezing zal een correctie zijn, ‘en premier’ zal
geïnterpreteerd moeten worden als ‘voornamelijk’. Aan te nemen is, dat ook dit
gedeelte van het A.B.C. een nadruk is van een eerder verschenen publicatie, waarvan
een blad verdwaald was.
Na de catechismus volgen nog aucunes belles et devotes oraisons nouvellement
adjoustees pour profiter en la Foy, et bonnes oeuvres (fo L2 vo). Deze gebeden komen
reeds voor in het laatste gedeelte van de Introduction van Landry18. De samensteller
van het. A.B.C., c.q. die van het model, dat Plantin gevolgd heeft, moet een druk,
waarin deze gebeden waren opgenomen, voor zich hebben gehad. Van de gebeden
bij Landry drukt het A.B.C. nl. de eerste en de laatste twee af. Het eerste is het
inleidend gebed, dat reeds bij Ps. 32 te vinden was. Het tweede, gericht tot Christus
en beginnend met de woorden: ‘Je te salue Saulveur du monde, parolle et sapience
du Pere’, geeft het A.B.C. onder het opschrift Autre oraison. Dat verschilt aanmerkelijk
van wat Landry aan dit gebed deed voorafgaan: ‘S'il veult saluer Jesu Christ nostre
rédempteur, speciallement au sainct sacrement de l'aultel, dira...’ Van het derde gebed
is het opschrift gelijk aan dat van Landry en ook bij het vierde is dit het geval:
‘Finablement quand il vient en extremité de maladie pour rendre son ame à Dieu,
dira...’. Met dit gebed eindigt bij Landry de reeks, het vormt ook het slot in de uitgaven
van het A.B.C. met de Instruction van Ravillian, zowel in het ex. Augsburg als in het
ex. M.P.M, De afkeer van blanco ruimte op een bladzijde heeft echter bewerkt, dat
in de editie van het abecedarium alleen nog een bede is toegevoegd: ‘Seigneur, rompt
s'il te plaist, et casse l'orgueil de noz ennemis visibles et invisibles (etc.)’. Dit gebed
is het laatste van de Oraisons des affligez, die aan het slot van Le Livre de l'institution
chrestienne waren afgedrukt,19 maar hier als slotgebed detoneert.
Aan het einde geven de drie edities, die we van het A.B.C. kennen, een kleine
rekenkunde, die in het ex. Augsburgenhetex. M.P.M. van de uitgave met Ravillian
getiteld is: Le Petit livret d'arismetique, utile, et bien necessaire pour apprendre à
compter. Wanneer men nu ziet, dat Pierre Robert
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DROZ, Chemins, I, 314-316.
VOET, Plantin press, III, nr. 1576, fo 120 ro.
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Olivetan onder het pseudoniem Belisem d'Utopie in 1537 bij Jean Gerard te Genève
heeft doen uitgeven l'Instruction des enfans, waarin opgenomen: Le petit livret
d'arismetique, utile et nécessaire pour apprendre à conter, een titel, die bijna gelijk
is, tot de spelling ‘arismetique’ toe, aan die van de rekenkunde in het A.B.C., ligt de
veronderstelling voor de hand, dat het abecedarium hier uiteindelijk teruggaat op
het werk van Olivetan, op Genève dus weer20. In de editie zonder Ravillian is
‘arismetique’ verbeterd in ‘aritmetique’ (fo L8 ro).
Alleen laatstgenoemde editie doet aan het rekenkundig gedeelte voorafgaan een
ander, waar het boven heeft gesteld: ‘Icy est brievement comprins ce que la Sainte
escripture enseigne. C'est à sçavoir les livres du vieil et nouveau Testament’. Dit
stuk is de bekende Summa totius Sacrae Scripturae, die in eerste Latijnse versie
gediend heeft als voorrede voor een Bijbeluitgave van Robert Estienne in 1532. Door
Quack is ze ‘eine der ersten und deutlichsten literarischen Äusserungen der
Reformation in Frankreich’ genoemd21. Ze is vertaald en al of niet bewerkt in vele
edities van de Bijbel te vinden. Plantin had de Summa eerder gedrukt. Ze verscheen
in gelijke redactie reeds in Le Livre de l'institution chrestienne en in de Heures de
Nostre Dame, à l'usage de Romme van 155722, beide malen onder het opschrift: La
doctrine des Chrestiens, extraite du vieil et nouveau Testament.
In het A.B.C. is de Summa gedrukt in de ‘lettre françoise’, de civilité. Deze letter
verschijnt hier bij Plantin voor het eerst. Haar gebruik is een bewijs van de
belangstelling, die de drukker voor het abecedarium heeft gehad.
Voor de samenstelling van het A.B.C. is van verschillende publicaties gebruik
gemaakt. De compilatie kan eigen werk van Plantins redacteur zijn, de mogelijkheid
van nadruk van een in Frankrijk verschenen boekje moet echter open worden
gehouden. De gebreken van die druk zijn dan niet verholpen. Er kan in dit verband
worden opgemerkt, dat in de herdrukken van Plantin enkele eigenaardige fouten zijn
ingeslopen, bijv. ‘la disputation de ton sacré Evangile’ voor ‘la dispensation’ (fo B8
ro). De redacteur van het A.B.C. was katholiek, maar voor zover te achterhalen
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Le catéchisme français de Calvin publ. en 1537, réimprimé... avec deux notices par ALBERT
RILLIET et THÉOPHILE DUFOUR, Genève, 1878, p. CCXLI.
JÜRGEN QUACK, Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung,
Gütersloh. 1975, p. 120. (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Bd. 43).
VOET, Plantin press, III, nr. 1374.
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is het door hem verwerkte materiaal afkomstig uit van katholiek standpunt beschouwd
verdachte hoek. Opmerkelijk zijn m.n. de gedeelten uit geschriften van Calvin, te
opvallender omdat het boekje primair voor schoolkinderen was bestemd.

Ravillian.
Van de Instruction chrestienne van F. Jean Pierre Ravillian, opgedragen aan Madame
Catherine Gambalee, zijn twee edities bekend, één van 1558, één met het jaartal 1562
in het impressum23. Plantin heeft elke verantwoordelijkheid voor de herdruk van zich
afgeschoven, terecht of ten onrechte laat ik in het midden. Een globale vergelijking
heeft aangetoond, dat de tekst in beide exemplaren dezelfde is en op nagenoeg gelijke
wijze over de bladzijden is verdeeld. In onderscheid van het A.B.C. is het werk èn
in 1558, èn in 1562 gefolieerd. Ik ben uitgegaan van de editie 1562.
Van deze Instruction is, zoals reeds bleek, ook een manuscript tot ons gekomen.24
Het ms. heeft zgn. formaatsignaturen, wat bewijst dat het voor een druk is gebruikt.
Deze signaturen vertonen enige variatie, maar die welke doorlopen gaan van A3 (dus
titelblad en keerzijde A1 en A2) tot en met M3 en hebben geen betrekking op de ons
bekende drukken van Ravillian. Het ms. bevat enkele aanwijzingen voor de drukker
en lijkt hier en daar door andere hand met het oog op de druk te zijn bijgewerkt, maar
mist anderzijds op een aantal plaatsen in margine van de tekst verwijzingen naar
Bijbelgedeelten, die in de druk te vinden zijn.
In het ms., dat gedagtekend is ‘de Mirandula le 25 de mars 1557’, noemt de auteur
zich fr. Gian Petro Ravigliano, op het eerste blad is bij de vermelding van de titel de
naam veranderd in F.J. Pierre Ravillian.25 De schrijver noemt zich in het onderschrift
de ‘tres humble orateur’ van de

23

24

VOET, Plantin press, V, nr. 2130 en VI, nr. 2129bis. Laatstgenoemde druk is aanwezig in
de STAATS- UND STADTBIBLIOTHEK te Augsburg en heb ik in microfilm bij het onderzoek
kunnen betrekken.
M.P.M. ms. 297; J. DENUCÉ, Musaeum Plantin-Moretus, catalogue des manuscrits, Anvers,
1927, p. 249, nr. 435. De bladen van het ms. zijn oudtijds gefolieerd, doch niet doorlopend.
De nummering gaat eerst in zwart van 1 t/m 31, daarna in rood van 24 t/m het einde. Fo 32
zwart, met recto onder in rood bijgeschreven 23, is ook aanwezig, maar ingevoegd op de
plaats van fo 32 rood, welk blad in het ms. ontbreekt. Er mist het ms. van de druk fo 74 vo
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reg. 5 t/m 76 ro reg. 3.
Alle eds. van het A.B.C. hebben op het titelblad: de Ravillan.
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dame aan wie het werk is opgedragen. Hij bezigt hier de uitdrukking, die hoge
geestelijken gebruikten, wanneer zij zich tot vooraanstaande personen richtten,
‘rapportans ce mot à leurs devotions et prieres’26.
Als titel voor de Instruction was, blijkt uit het ms., aanvankelijk gekozen: Sommaire
de doctrine chrestienne. Hij is later gewijzigd in: Instruction chrestienne. Eerder
bleek reeds, dat in het privilege voor de druk nog weer een andere titel wordt gegeven.
Er is duidelijk geaarzeld welke titel men het geschrift zou meegeven. Het heeft de
vorm van een brief aan de dame aan wie het is opgedragen, Catherine Gambalee. De
drie versies van de titel doen veronderstellen, dat deze opzet geen fictie is en de
verhandeling niet is geschreven met de vooropgezette bedoeling haar in het licht te
geven. Ze droeg geen titel. Toen tot uitgave besloten werd, heeft men moeten kiezen
en niet direct kunnen beslissen hoe hij luiden zou.
De auteur spreekt de dame voor wie hij had geschreven meer dan eenmaal aan
(bijv. fo 6 ro: ‘Vray est, Madame’), maar consequent volgehouden heeft hij de
briefvorm bepaald niet, in grote gedeelten van zijn werk lijkt mevrouw Gambalee
uit het gezicht verdwenen te zijn, om eerst tegen het einde weer de aandacht te hebben.
De auteur had over de aangesproken dame vernomen, blijkbaar niet van haar zelf,
dat zij de raad had ontvangen dagelijks enige uren aan de lezing van de Bijbel te
wijden. Om haar voor daarbij dreigende gevaren te behoeden zendt hij haar zijn
kleine verhandeling. Hij begint met een vrij brede inleiding waarvoor hij, zonder het
aan te geven, o.m. gebruik heeft gemaakt van Calvins voorrede op het Nieuwe
Testament in de Bijbel van Genève. Waar hij een aantal figuren uit het Oude
Testament als typen van Christus noemt, gaat zijn tekst enkele malen, soms letterlijk,
op Calvin terug27.
Vervolgens bespreekt de schrijver de artikelen van het Credo. Hij is hierin sterk
afhankelijk van de catechismus van Calvin28. De dialoogvorm heeft hij tot een
doorlopende tekst verwerkt. Het zou te ver voeren de afhankelijkheid in
bijzonderheden aan te geven, ze is bij vrijwel elk artikel van de geloofsbelijdenis te
constateren. Ook de overgang naar de verklaring van de Tien geboden gaat bij
Ravillian terug op de passages, die in de catechismus van Calvin aan de toelichting
van de decaloog voorafgaan29.
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EDMOND HUGUET, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, V, Paris, 1961,
p. 529.

27

CALVIN, Opera, IX, Brunsvigae, 1870, col. 813, (Corp. ref., XXXVII); druk Ravillian, fo

28
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10 ro en vo.
CALVIN, Opera, VI, p. 1 vlg.
Fo 21 ro; CALVIN, Opera, VI, col. 49.
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Voor de decaloog zelf is een andere bron gebruikt, die hij in tegenstelling met de
eerder genoemde geschriften uitdrukkelijk noemt. Ik moet de auteur hier uitvoerig
citeren: ‘...ayant recouvert, schrijft hij, une instruction Chrestienne nouvellement
composée par l'Evesque de valence, laquelle contient entre autres choses l'explication
des dix commandemens, faicte de sorte et avec teles exhortations, qu'elle sera, come
je croy, à vostre grande satisfaction, je t'ay bien voulu traduire en nostre vulgaire (y
adjoustant quelque peu que m'a semblé à propos) pour la vous envoyer, et joinctement
vous prier la lire tant plus sogneusement, que mes escritz, comme plus me surmonte
l'auteur en autorité et doctrine (fos 21 vo en 22 ro).
De bisschop van Valence (en Die), van wie de auteur zich de mindere weet, is
Jean de Monluc (Montluc), die in deze tijd neigingen tot het calvinisme vertoonde.
Zijn werk, dat hier bedoeld wordt, heeft als titel: Deux instructions et deux epistres
faictes et envoyees au clergé et peuple de Valence et de Dye30. De publicatie werd in
1561 door de Sorbonne veroordeeld31.
Ravillian heeft de Monluc niet zelf vertaald, uit het Latijn zal bedoeld zijn, zoals
hij lijkt voor te geven. Zijn tekst komt geheel overeen met de overeen komstige
passages in de Deux instructions. Evenmin zijn de toevoegingen eigen werk. Bij de
verklaring van het eerste, tweede en vierde gebod heeft hij de Monluc aangevuld
met een parafrase van gedeelten uit de catechismus van Calvin.
De invloed van Calvin neemt niet weg, dat bisschoppen volgens Ravillian een
legitieme positie bekleden, die tot gehoorzaamheid aan hen verplicht (fo 34 ro) en
dat de gewijde maagden zijn gehouden de kuisheid te bewaren, waartoe zij zich
verbonden hebben (fo 38 vo). Zijn bede is, met de Monluc: “Ramene Seigneur soubz
la cloture de ta bergerie et ton eglise ceux, qui pour quelque occasion que ce soit, en
sont divisez’ (fo 52 ro). De kerk is voor hem de katholieke kerk.
Na de verklaring van de geboden volgt die van het gebed. De inleiding daartoe
geeft de auteur naar de catechismus van Calvin en ook enkele passages uit de
verklaring zelf zijn daaruit afkomstig. Ravillian is echter veel uitvoeriger dan de
catechismus. O.m. heeft hij hier de commentaar
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Paris, M. de Vascosan, 1557. Aanwezig in de BIBLIOTHÈQUE NATIONALE te Parijs,
geraadpleegd via een vandaar ontvangen microfiche.
Collectio judiciorum de novis erroribus... qui... in Ecclesia proscripti et notati... Cum notis...
Opera et studio Caroli Du Plessis d'Argentré, II, Lutetiae Parisiorum, 1728 (impr. anastat.:
Bruxelles, 1963), p. 296 (lees 297) vlg.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

89
van Calvin op de synoptische evangeliën gebruikt. Bij de verklaring van de tweede
en van de vierde bede valt een treffende overeenkomst op te merken32.
Na het gebed worden de sacramenten behandeld. Voor de bespreking van deze,
alleen doop, biecht en avondmaal, is Ravillian opnieuw schatplichtig aan de Monluc
en hij geeft dat ook hier aan (fo 67 vo). Bij de doop heeft hij echter de tekst van de
Monluc uitgebreid met passages, die teruggaan op de catechismus van Calvin (fo 69
ro vlg.). Het gedeelte over de biecht laat zien, dat Ravillian evenals de Monluc positie
kiest binnen de katholieke kerk. Over het avondmaal wordt slechts weinig gezegd.
De uiteenzetting is ontleend aan het onderdeel, dat de Monluc had betiteld: Pour la
saincte communion, quand le Curé ou autre la porte au malade. Na het gedeelte over
de communie zet Ravillian nog kort de betekenis van dit sacrament uiteen. Opvallend
is hier het gebruik van woorden in het Grieks (fos 76 ro, 77 ro). In de editie 1558, die
te Augsburg aanwezig is, is het Grieks met Latijnse letter weergegeven.
Met twee, naar het ms. te oordelen later toegevoegde gebeden, eindigt het ms. In
de drukken is nog de Summa van Estienne opgenomen, die boven reeds ter sprake
is gekomen. Ze heeft hier het opschrift: Summaire du vieil et nouveau Testament.
Gezien de bedoeling, die Ravillian met de Instruction heeft gehad, vormde deze tekst
een bij zijn werk geheel passende bijlage.
In het ms. blijkt aan het einde, dat het geapprobeerd is door Laur. Metsius, destijds
plebaan van de St.-Gudule te Brussel, later bisschop van 's Hertogenbosch. De censor
heeft echter hier en daar correcties aangebracht. De passage over de belijdenis in het
Credo van Christus’ nederdaling ter helle is zodanig gewijzigd, dat er
overeenstemming kwam met de traditionele rooms-katholieke leer. Het ms. tekent
daarbij aan: ‘Add(itio) D(omini) Visit(ator)is’. Merkwaardigerwijs is deze aantekening
ook in de gedrukte tekst opgenomen33. In het slotgedeelte werd bij de noodzakelijke
voorbereiding voor het ontvangen van het sacrament van het lichaam en bloed van
Christus het vertrouwen op ‘plusieurs superstitions et ceremonies’ afgewezen. Hier
is de oorspronkelijke tekst verbeterd tot: ‘(lesquelles) introduisent les nations barbares’
etc.34 Er staat hier
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Fos 60 ro en vo, 61 vo; CALVIN, Opera, XLV, Brunsvigae, 1891, col. 197, 199, (Corp, ref.,
LXXIII).
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Ms. Ravillian, fo 6 zwart vo; druk, fo 15 ro; vgl. CALVIN, Opera, VI, col. 29, 31.
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Ms. Ravillian, fo 33 rood ro; druk, fo 78 ro.
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niet, dat de correctie door de censor is aangebracht, maar dat kan veilig worden
aangenomen. Blijkens opmerkingen in het Latijn heeft de censor nog bij andere
passages stilgestaan. Ze zijn te vinden in het gedeelte, dat Ravillian ontleend had aan
de Monluc, Eén van de kanttekeningen is geplaatst bij de verklaring van het vierde
gebod, die ook de Sorbonne tot kritiek had genoopt. Verandering is niet aangebracht35.
Een andere notitie betreft het gebed, waarmee de Monluc zijn uiteenzetting van de
geboden had besloten. Ze staat bij de passage, die voorafgaat aan die, welke de Parijse
faculteit censurabel achtte. Met andere hand is bij de opmerking geschreven: ‘valet’,
wat kan betekenen dat de tekst tenslotte geaccepteerd is. Hij is hier althans niet
gewijzigd36.
Richter heeft de opmerking gemaakt, dat de inhoud van het werk van Ravillian
het vermoeden zou kunnen wekken ‘es handle sich um einen hugenottischen
Katechismus’37. Op formele gronden, het aandeel, dat de Monluc, een bisschop, er
in heeft en het verleende privilege, heeft hij deze gedachte afgewezen. Het van
Metsius afwijkend oordeel van Granvelle in 1563 toont aan, dat de signatuur van het
werk ook destijds bedenkingen kon doen rijzen. Een neiging naar het protestantisme
mag men er inderdaad in constateren. Hetzelfde kan gezegd worden van het A.B.C.,
waarmee het tezamen is uitgegeven.

Jacques en Jean Taffin.
In de boekhouding van Plantin wordt de Instruction chrestienne meermalen vermeld.
Helaas zijn journaal en grootboek van de drukker niet zo duidelijk als men zou
wensen. Men kan in feite niet vaststellen welke uitgave een boekverkoper of een
particulier is geleverd: de combinatie van het A.B.C. met het werk van Ravillian, het
abecedarium alleen of wellicht Ravillian alleen. Men vindt in 1558 meest slechts
geboekt Instruction chrestienne, onder
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Ms. Ravillian, fo 13 zwart vo en 14 zwart ro; druk, fo 29 vo vlg. V gl D' ARGENTRÉ, ed.,
Collectio, II, p. 296 (lees 297).
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Ms. Ravillian, fo 25 zwart vo, Vgl. D' ARGENTRÉ, II, 297/8; de daar geciteerde zinsnede wordt
in de drukken van Ravillian gevonden op fo 51 vo. Een opmerking van de censor nog ms.
fo 14 zwart vo, bij de inleiding op de tweede tafel van de wet (druk, fo 31 vo; DE MONLUC,
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fo 21 vo).
RICHTER, Pädagogische Literatur, p. 56.
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welke aanduiding ook het abecedarium geboekt moet zijn38. Ondanks haar vaagheid
levert de boekhouding een belangrijk gegeven op, dat Voet in 1959 geconstateerd
heeft39: er blijkt uit, dat een Mons. Taffin met de uitgave van de Instruction te maken
heeft gehad, al is ook weer moeilijk vast te stellen welke posten precies op hem
betrekking hebben.
Voor rekening van deze Taffin zijn op 8 juli 1558 gebonden exemplaren gezonden
aan de secretaris van Viglius van Aytta, Arnould Dentière40. Onduidelijk is, of de
toezending op dezelfde dag van een gebonden exemplaar aan de ‘visitateur’ namens
hem is gedaan en evenmin is dit met zekerheid te zeggen voor een andere schenking,
die toen is genoteerd, aan een persoon wiens voornaam Philippe is en wiens
achternaam moeilijk te ontcijferen valt. Overziet men de posten, dan wekken ze de
indruk, dat ze personen betreffen, die bij het verlenen van het privilege en de
approbatie betrokken waren geweest41 en kan aangenomen worden, dat de naam
gelezen moet worden als Philippe de Lens, de secretaris, die het privilege ondertekend
heeft. Het lijkt mij waarschijnlijk dat beide cadeaus door Taffin zijn gedaan. Namens
hem werd op 11 juli 1558 een exemplaar in perkament gebonden naar Leuven
gezonden, denkelijk bestemd voor de Theologische faculteit aldaar, terwijl Taffin
zelf de dag daarna ‘alant à Louvain’ nog een exemplaar ontvangen heeft. De vraag
is nu, wie deze Mons. Taffin is geweest.
Plantin heeft met twee heren Taffin zaken gedaan, de gebroeders Jacques en Jean
Taffin. De meest bekende van hen is Jean, later Waals predikant en hofprediker van
Willem van Oranje. Jean, die na zijn bezoek aan Italiaanse universiteiten eind 1557
zich te Antwerpen ophield, heeft tijdens zijn verblijf aldaar contact met Plantin gehad
ten behoeve van de bibliotheek van Granvelle, destijds bisschop van Atrecht, bij wie
hij als bibliothecaris in dienst was geweest. Hij had, toen hij te Antwerpen vertoefde,
reeds met de katholieke kerk gebroken en is na enige tijd uitgeweken. Als laatste
staat onder zijn naam een post met de datum 7 maart 155842. Er zijn geen notities,
waaruit blijkt, dat Jean voor de hem gele-
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Ook M.P.M, ms. 296, dat een inventaris van Plantins drukken bevat, onderscheidt de edities
niet. Vgl. VOET, Plantin press, III en VI, nrs. 1448, 1449, 1450.
L. VOET, Plantin en de kring van Granvelle, in: De Gulden Passer, 37 (1959), 146 vlg.
Arch., 35, fo 36 ro.
Vgl. L. VOET, The Golden Compasses, II, Amsterdam enz., 1972, p. 272-273, n. 4.
M.P.M.,

Arch., 38, fo 97 vo. Jeans laatste brief uit Antwerpen aan Pighius, zijn vroegere
collega, dateert van 11 april 1558: STEPH. VINANDUS PIGHIUS, Epistolarium Publ. with
introd. and notes by HENRY DE VOCHT, Louvain, 1959, brief 13. De posten in het grootboek
d.d. 17 juni en 20 juli 1558 betreffen niet, zoals Voet heeft aangenomen, Jean, maar Jacques
Taffin. Vgl. VOET, Plantin en de kring van Granvelle, blz. 160.
M.P.M.,

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

92
verde of voor zijn rekening verzonden exemplaren, m.n. dan voor de band, waarin
ze gevat waren, betaald heeft. De posten over de schenkingen zullen daarom niet op
hem slaan, maar verbonden moeten worden met zijn broer Jacques. Zo is, naar mij
gebleken is, thans ook Voet van mening.
Jacques Taffin, algemeen ontvanger van de kasselrij Cassel en van het Bos van
Nieppe, in het huidige Frans Vlaanderen, heeft meer contact met Plantin gehad dan
Jean. Reeds in november 1555 wordt hij in het grootboek vermeld, vervolgens in
juni en juli 155743. Op 17 juni 1558 heeft Plantin de stand van zijn rekening
opgemaakt, waar op 20 juli de kosten van de die dag geleverde goederen44 en andere
verplichtingen zijn bijgeschreven45. Te vermoeden is voorts, dat Jacques geldschieter
van Plantin is geweest. De eerste notitie, die aanleiding geeft tot deze gedachte,
dateert van 1560, doch het lijkt niet te gewaagd uit de geregistreerde betaling aan
Taffin, tezamen genomen met gegevens van later datum46, af te leiden, dat Jacques
al in 1557/8 Plantin financiële assistentie heeft verleend.
In het grootboek zijn genoemde ‘andere verplichtingen’ van Jacques Taffin niet
gespecificeerd, er is tweemaal sprake van een ‘autre compte’. Aan te nemen is, dat
deze onder meer de kosten van de geschenken betreft. Zelfs valt te gissen, dat de
toevoeging zonder opgaaf van redenen van 3 st., de prijs van een mooi gebonden
exemplaar, betrekking heeft op een gift die bij de berekening van de schuld over het
hoofd was gezien.
De geschenken hebben verband gehouden met de Instruction van Ravillian. Dit
wijst de opdracht van diens werk uit: Catherine Gambalee is een anagram van
Catherine Alegambe, de moeder van de Taffins. In dezelfde richting wijst het gedicht
Au Lecteur, dat aan de keerzijde van het titelblad van de Instruction is afgedrukt.
Het luidt als volgt:
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M.P.M.,

Arch., 38, fo 83 vo.
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M.P.M.,

Arch., 35, fo 37 vo. De leverantie omvat voornamelijk fraaie knopen en dergelijk

goed.
Arch., 38, fo 97 vo. Leverantie in 1565: M.P.M., Arch., 37, fo 41 vo.
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M.P.M.,
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Op een blad met losse aantekeningen in M.P.M., Arch., 35, fo 185 vo is te lezen, dat Plantin
op 29 jan. 1560 aan Jacques Taffin heeft doen toekomen: ‘13 doubles ducatz et 6 dalders et
5 philippus et 5 patards en monnoye’. Een relatie met Taffin als schuldeiser is gebleken in
sept. 1562 na de verkoop van de goederen van Plantin. Jacques ontvangt 25 okt. 1566 als
betaling voor oude schulden van Plantin: 1000 Karolusguldens. Zie: C. DE CLERCQ, Deux
épisodes plantiniens, in: Gutenberg Jahrbuch, 1958, p. 156, 158; M.P.M., Arch. 3, fo 59 vo.
Gaarne mijn dank aan Mevr. de Nave voor de assistentie verleend bij de transcriptie.
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‘En Dieu tes meditations,
Propos, et operations;
En Dieu ta jeunesse et viellesse;
En Dieu ton desir, et richesse,
Ton plaisir, ta joye, et ta gloire,
Ton appuy, confort, et victoire;
En Dieu ton principe, et (afin
Qu'heureux tu sois) En Dieu ta fin’.

De slotwoorden verraden de band van de Instruction met de Taffins. Het gedicht zou
van één van hen afkomstig kunnen zijn. Te denken is dan m.n. aan Jean Taffin, van
wie bekend is, dat hij gedichten heeft geschreven. ‘A Dieu ta vie, à Dieu ta fin’ is,
althans in later tijd, zijn zinspreuk geweest, die gelijkenis vertoont met het gedicht
in Ravillian. Hij kan dit gedicht gemaakt hebben. Gaan we daarvan uit en nemen we
voorts in aanmerking, dat Jean aan publicaties, waarvan hij de auteur was, een gedicht
heeft meegegeven, dan lijkt de gedachte, die Voet als werkhypothese naar voren
heeft gebracht, dat achter Ravillian als pseudoniem Jean Taffin als auteur van de
Instruction schuil gaat, bevestigd te worden47. Jacques is dan als zaakwaarnemer van
zijn broer opgetreden.
Ravillian, beter nog de oorspronkelijke versie Ravigliano, zal inderdaad een
pseudoniem zijn, maar te betwijfelen valt, of Jean Taffin zich ervan heeft bediend.
Zijn overgang naar het calvinisme vormt daar een groot bezwaar voor. De Instruction,
is ons gebleken, is ondanks de invloed van Calvin, die er in te bespeuren valt, geen
calvinistisch geschrift. Jean zou het werk vóór zijn overgang geschreven kunnen
hebben, kan men nog veronderstellen. Het is echter weinig waarschijnlijk, dat hij,
terwijl hij contact had met Plantin, hem een geschrift heeft laten drukken, waar hij
niet meer achter stond, of de voorbereidingen daartoe, bijv. het aanvragen van de
kerkelijke approbatie, heeft laten treffen, evenmin dat hij nog in juli 1558 er
exemplaren van heeft laten uitdelen. Meer voor de hand ligt de veronderstelling, dat
Jean als een vriendelijke geste jegens zijn broer Jacques, die bij de publicatie
betrokken was, als ‘voorwerk’ een gedicht heeft willen bijdragen. In het ms. van
Ravillian ontbreekt het gedicht, wat er tegen pleit, dat het van de auteur afkomstig
is. Voor het overige geeft een enkele passage aanleiding in Ravillian een Fransman
te zien (fo 34 ro).
Wanneer men ervan uitgaat, dat de geschenken van Jacques Taffin met het verlenen
van het privilege verband hebben gehouden (zie boven), lijkt het aannemelijk, dat
deze zich voor het verkrijgen daarvan heeft ingezet
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en wellicht ook de hand heeft gehad in de druk. Deze hypothese wordt te meer
waarschijnlijk, omdat Jacques neigde naar het protestantisme. Eind 1561 werd hij
gevangen genomen, omdat hij te Doornik een preek van Guy de Brès had bijgewoond
en de minderbroeder Adriaan Saravia bij of na diens vlucht uit het klooster hulp had
verleend. Sympathie voor de inhoud van Ravillian mag bij hem verondersteld worden.
In 1566 heeft hij openlijk de zijde van de Reformatie gekozen.
Het blijkt niet, dat Jacques aanvankelijk met het A.B.C. iets uitstaande heeft gehad
en of het deel heeft uitgemaakt van zijn geschenken. De vereniging van Ravillian
met het A.B.C. tot één uitgave kan moeilijk buiten hem om zijn gegaan. Ze is het
product van het contact van Plantin met hem en toont een aspect van de activiteit
van Plantin, dat alle aandacht verdient.
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RéSumé
En juin 1563 Willem Silvius a été convoqué d'Anvers à Bruxelles afin de se justifier
d'une publicaton imprimée par lui. Celle-ci se trouvait être une réimpression d'une
édition de Plantin, qui fut convoqué après Silvius.
L'édition en question combine deux ouvrages: L' A.B.C. ou instruction chrestienne
pour les petits enfans et: Instruction chrestienne par F.J. Pierre Ravillian, tous les
deux parus pour la première fois en 1558. Une analyse du contenu démontre que l'
A.B.C. est une compilation et que pour sa composition on s'est servi de textes publiés
à Genève. Ce qui frappe en particulier, ce sont les prières de la liturgie de Calvin et
les prières incorporées à la fin de son catéchisme. Quelques passages ont été retouchés
dans un sens plus catholique. Une autre publication dont on s'est servi est l'
Introduction pour les enfans de François Landry (cfr. Eug. Droz). Dans les textes il
y a quelques lacunes, qui font preuve d'une façon de travailler peu méthodique.
Peut-être l' A.B.C. est une réimpression d'une publication antérieure, parue en France
(cfr. une édition d'Estiard de 1556/8).
L' Instruction de Ravillian aussi dépend largement d'autres textes. Quelques parties
se basent sur le catéchisme de Calvin. Le Deux instructions de Jean de Monluc,
évêque français inchné au calvinisme, est amplement cité.
Deux frères ont contribués à l'édition de Plantin: Jean et Jacques Taffin. La partie
de Ravillian est dédiée à Cathérine Gambalee, c'est-à-dire Cathérine Alegambe, leur
mère. Le poème au verso de la page de titre est également une indication que les
Taffins ont été mêlés à cette affaire. C'est probablement Jean qui a écrit le poème,
quoiqu'il ne puisse être identifié avec l'auteur Ravillian, puisque celui-ci paraît être
catholique et que Jean était passé au calvinisme. L'édition de l'ouvrage a été stimulée
par Jacques Taffin, déjà en 1555 en relation avec Plantin, peut-être son prêteur et un
homme aux sympathies calvinistes.
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The victims of progress: the Raphelengius Arabic type and Bedwell's
Arabic lexicon*
by prof. dr. Alastair Hamilton
(Urbino)
By 1595 the elder Frans Raphelengius had had Arabic characters designed for his
press in Leiden, and in that year he published his Specimen Characterum Arabicorum,
illustrating the two different type-faces in his possession - the Maghribi one, decidedly
unelegant and apparently incomplete, and the Naschi one1. It is the mysterious fate
of the latter type that I shall discuss in this essay.
My starting point is the summer of 1612. The elder Frans Raphelengius had been
dead for fifteen years; his firm was now in the hands of his youngest sons, Frans and
Joost2; and the Naschi type, first used in 1595, had been employed comparatively
seldom, for the odd Arabic word in such books as Scaliger's Opus de emendatione
temporum of 1598, Dousa's De itinere suo Constantinopolitano of 1599, Scaliger's
édition of Manilius's Astronomicon and Grotius's Syntagma Arateorum, both of 1600,
and Clusius's Exoticarum Libri decem of 1605. The Officina Plantiniana in Leiden
was by no means unique in possessing Arabic type3 - rare though this was, it could
be

*

1

2
3

I would like to express my gratitude to Dr R. Breugelmans, Dr H.J. De Jonge and Mr R.
Smitskamp for the patience with which they answered my questions and gave their advice
about the problems arising in this study.
They are reproduced in H.D.L. Vervliet, Sixteenth-century printing types of the Low Countries
(Amsterdam, 1968-9), p. 316. On Raphelengius's Arabic type see ERNST BRACHES,
Raphelengius's Naschi and Maghribi. Some reflections on the origin of Arabic typography
in the Low Countries, in: Quaestiones Leidenses. Twelve studies on Leiden University Library
and its holdings published on the occasion of the quarter-century of the University by
‘Quaerendo’ (Leiden, 1975), pp. 24-34.
Cfr. LEON VOET, The Golden Compasses, I, (London-Amsterdam, 1969), pp. 172-7.
For a bibliography and a survey of Arabic typography at the time see R. SMITSKAMP,
Philologia Orientalis. A description of books illustrating the study and printing of Oriental
languages in Europe. I. Sixteenth century (Leiden, 1976).
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Ill. 1: LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY, Ms. BPL, fos. 93v. - 94r. The entries in Bedwell's album
amicorum by Frans Raphelengius Jr. and Joost Raphelengius. The information about Frans
Raphelengius, added by a later owner of Bedwell's album, is incorrect and refers to Frans's father.

found in Rome, for example, in Paris, and in Breslau, where Peter Kirsten had had
his own characters cut at his personal expense shortly before 1608 - but the owners
of the Leiden firm had decided to put a part of their equipment up for sale, and,
although they had started to set their father's Arabic dictionary in 16114, this included
the Arabic material. Such was the position in the middle of 1612, when William
Bedwell, the greatest Arabic scholar in England, resolved to pay a visit to Leiden.
Bedwell was fifty years old and, despite his interest in Oriental languages, in
topography and in the art of navigation, he had never before travelled outside England.
There were three main reasons for his trip to Leiden: he wished to consult the Arabic
manuscripts which Scaliger had left to the university, and above all the Arabic word
list which the great

4

H.F. WIJNMAN, De Hebraïcus Jan Theunisz. Barbarossius alias Johannes Antonides als
lector in het Arabisch aan de Leidse unwersiteit (1612-1613). Een hoofdstuk Amsterdamse
geleerdengeschiedenis, in: Studia Rosenthaliana, 2, 1968, p. 10.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

99
scholar had compiled; he wanted to publish the Arabic version of the Johannine
Epistles which he had copied from a codex in Oxford; and he hoped to purchase, at
the expense of his patron Lancelot Andrewes, then bishop of Ely, Arabic type with
which to print the immense Arabic-Latin lexicon on which he had been working ever
since he first encountered Andrewes at Cambridge in the 1580s.
Bedwell had been seeking a printer of Arabic for many years. He had completed
a specimen of his dictionary in 15965, and he had been trying to attract patrons to
subsidise the printing of it since 1603 at the latest6. In 1606 he told his friend Isaac
Casaubon that he would gladly turn to the Medici press in Rome for the publication
of the Arabic version of the New Testament he had discovered in Oxford7. But not
until 1612 did he actually find the patronage necessary for the fulfilment of his plans.
He and Andrewes had toyed with the idea of applying to Guillaume Lebé in Paris
with a view to buying his Arabic type, but Lebé was not ready to sell8. Leiden
remained, and here Bedwell arrived in August 1612 to be welcomed by the young
man to whom he had taught the rudiments of Arabic three and a half years earlier the future professor of Arabic at the university, Thomas Erpenius9.
Erpenius asked the Raphelengius brothers about their plans for their Arabic material
and, on 24 August, Bedwell wrote to Casaubon in London10:
‘Raphelengii dictionarium Arabicum post mensem unum aut alterum
publicum fiet. Qui hunc librum excudit filius illius docti viri fuit.
Interrogatus autem ab Erpenio an velit Grammaticam suam et Proverbia
illa Arabica excudere, respondit se nolle, neque alios omnium ullos: Sed
postquam paternum illud opus, quod sub praelo est, fuerit abso[lutum] se
statuisse Matrices, Ponsones et reliqua illa instrumenta, divendere alii[s],
Hoc valde nobis placuit. placebit, scio, R.D. Episcopo (sc. Lancelot
Andrewes). Sed hoc ego in mandatis nu[nc ha]beo. Agas quaeso cum illo
hac de re. Statui enim tum diu hic manere, dum resp[onsum] habuero.’11

5
6

7
8
9

10
11

LIBRARY, Oxford, Ms. Bodl. Or. 372.
See, for example, the dedicatory epistle of his Arabic version of the Epistle to the Colossians,
addressed to Richard Bancroft, then bishop of London. CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY,
Ms. Dd. 15.4, fo. 18r Cfr. my forthcoming William Bedwell the Arabist (1563-1632) (Leiden,
1984).
BRITISH LIBRARY, London, Ms. Burn. 363, fo. 62r.
ISAAC CASAUBON, Epistolae (Rotterdam, 1709), p. 485.
Cfr. J. BRUGMAN, Arabic Scholarship, in: Leiden University in the Seventeenth Century. An
Exchange of Learning, eds. Th. H. LUNSINGH SCHEURLEER & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES
(Leiden, 1975), p. 204.
BRITISH LIBRARY, London, Ms. Burn. 363, fo. 65r.
Square brackets indicate the reconstruction of words owing to tears in the manuscript.
BODLEIAN
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Ill. 2: LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY. Ms. Pap. 15. William Bedwell's letter to Frans Raphelengius
Jr. Bedwell confuses him with his dead brother Christoffel.

Bedwell had thus reached a provisional agreement to buy some part, if not all, of
the Raphelengius material, but the completion of the transaction depended on Lancelot
Andrewes's answer and on the money the bishop was ready to provide. About
Andrewes's rôle in the purchase, however, we hear no more. All we know is that, by
the time he left Leiden, Bedwell was regarded as the rightful owner at least of the
characters. But there was no question of Bed well's entering into possession of the
material immediately, because the Arabic type was in greater demand than it had
ever been since 1600. At the time of Bedwell's letter to Casaubon the Raphelengius
brothers were still preparing their father's Arabic dictionary, which was to contain
additions by Erpenius; they were still setting, or had just set, the Arabic version of
the Epistle to Titus edited by the current lecturer in Arabic at Leiden university, Jan
Theunisz (Johannes Antonides); and, within a few weeks of his letter, Bedwell
himself, after collating it with a codex in Scaliger's collection12, submited for
publication the Arabic version of the Johannine Epistles.

12

BODLEIAN LIBRARY, Oxford, Ms. Laud. Or. 58, fo. 7l v., where Bedwell states that he collated
his version with the Leiden codex (LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY, Ms. Or. 217).
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Bedwell remained in Leiden until the end of September. The many signatures he
collected in his album amicorum13 - and these included the signatures of Frans and
Joost Raphelengius (illust. 1) - testify to the distinction of the scholars with whom
he consorted, while the letters which men like Meursius, Heinsius and Grotius wrote
to Casaubon prove how well Bedwell was liked by his Dutch acquaintances. Early
in October, after staying in The Hague and Middelburg, Bedwell set sail for England,
leaving behind the Arabic material he had arranged to buy from the Raphelengius
firm. Not long after his return he received a letter from Erpenius, begging him to
authorise the Raphelengius brothers to retain the type in order to complete
Raphelengius's lexicon and to set Erpenius's own Arabic grammar. Bedwell agreed,
and wrote to Frans Raphelengius (whom he confused with his dead brother
Christoffel)14 on 18 November (illust. 2):
‘Petiit a me per literas D. Erpenius ut ill[ius] causa tibi per aliquot
septimanas usum typorum Arabicorum conced[erem]. Scito, me nihil posse
huic homini denegare. Lexicon tuum Arab[icum] cum Epistolis D. Joannis
frustra diu expectavimus. Forte una e[t ea] dem opera cupit D.V. simul
etiam grammaticam Erpenii dare. [Hoc] pergratum erit’15
Bedwell had given his permission to Raphelengius to keep the material for a few
more weeks. But the weeks turned into months, and never before had the Leiden
press produced so many books with its Arabic type as in those months - Bedwell's
own Johannine Epistles (illus. 3), the elder Raphelengius's lexicon, Erpenius's Arabic
grammar and Erpenius's edition of the Arabic version of the Passion from the Gospel
of St. Matthew16. In this last work, for what would appear to be the first time since
the Specimen Characterum Arabicorum of 1595, the press also made a limited use
of the Maghribi type-face. Then, towards the end of 1613, the Raphelengius brothers
decided to honour their agreement. Before dispatching the material to Bedwell,
however, they again used their punches and matrices in order to have a new set of
characters cast which would enable them to continue to print in Arabic17. And continue
to print they

13
14
15
16
17

LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY, Ms. BPL 2753.
LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY, Ms. Pap. 15.
Square brackets indicate the reconstruction of words owing to tears in the manuscript.
On the attribution of this edition to Erpenius see H.J. DE JONGE, The Study of the New
Testament, in: Leiden University in the Seventeenth Century, pp. 70, 103.
MUSEUM PLANTIN-MORETUS, Antwerp, Arch.92, pp. 204, 243.
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Ill. 3: William Bedwell's Arabic edition of the Johannine Epistles - D. Johannis Apostoli et Euangelistae
Epistolae Catholicae Omnes, Arabicae ante aliquot secula factae... (Leiden 1612) pp. 46-7.

did, for it was with the newly cast characters that they composed the collection of
Arabic proverbs originally planned by Scaliger and Casaubon, and completed by
Erpenius.
The material - what it consisted of is a point to which I shall be returning later does not appear to have reached Bedwell until the spring of 1614. And, at about the
same time, the Raphelengius firm was struck by one of the worst disasters that could
be fall printers of Arabic: their one compositor capable of setting Arabic type died.
Erpenius was in despair. On 26 May he wrote to Casaubon18:
‘...nec typos Arabicos sufficientes, nec Typographum hic nunc habeamus.
Compositor enim noster obiit; et D. Raphelengius characteres suos Arabicos
fere omnes iam istuc transmisit ad D. Bedwellum...’
We thus have a picture of the Raphelengius press without a compositor, ‘nearly all’
its Arabic characters sold to Bedwell - a press, in short, no longer in a position to
print Arabic. And indeed, the Raphelengius brothers never used their Arabic type
again. Erpenius himself, aware of

18

BRITISH LIBRARY, London, Ms. Burn. 364, fo. 27r.
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the impossibility of having any further Arabic works published by them had his own
Arabic type made and founded his own printing press in 161519. His type, inspired
by one of the smaller type-faces of the Medici press in Rome20, was far more
economical and practicable than the Raphelengius characters which had been inspired
by the largest Medici typeface, and, as time went by, it appeared that Erpenius, rather
than having suffered from the inability of his first publishers to produce any further
works in Arabic, had in fact benefited from the situation.
But what became of the Raphelengius characters, recast in 1613 and used on a
single occasion - so large, so clumsy and, if compared to those made for Erpenius,
so obsolete? What became of all the Arabic material which had not been sent to
Bedwell in England? Shortly before the characters were recast, in June 1613, Frans
Raphelengius assured his cousin Balthasar Moretus in Antwerp that he wanted to
keep as much of his equipment as possible in the family21:
‘De conditie van coop van poinçoenen ende matricen accepteren wij, ende
zijn blij dat die in 't geslacht blijven sullen. Is 't dat wij niewe Arabiqs
doen steken, sullen die niet quijt maeken of sullen u.l. die voor presentatie
doen: of verkoopen, sullen een afslag voor ons en u.l. bedingen.’
We next hear of the Arabic material from the Raphelengius brothers in 1619. On 15
January Frans informed Balthasar Moretus that he was prepared to sell ‘the Arabic
letters’ to him ‘cheaply’22, and on 18 October Joost added that the material was, to
all intents and purposes, brand new and had only been used to print the Arabic
proverbs23. In February 1620 Frans provided further details about the casting of the
new letters, offering Balthasar his Arabic and his Double Median Hebrew characters
for

19
20

21
22
23

Cfr. W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland
(Utrecht, 1931), pp. 78-84.
Erpenius describes the criteria of his press in Locmani Sapientia Fabulae (Leiden, 1615),
fos. A2v-3v. Cfr. also DAVID W. DAVIES, The provenance of the Oriental types of Thomas
Erpenius, in: Het Boek, 30, 1949-51, pp. 117-22.
MUSEU; M PLANTIN-MORETUS, Antwerp, Arch. 92, p. 149.
IBID., fo. 189: ‘Onse Arabische letteren sullen wij u.l. overlaeten goeden koop. Sullen eerst
sien hoe veel der is: want ons dunkt niet gescheiden dienen.’
IBID., fo. 243: ‘De Arabische is noch heel nieu: de afdrucksels daer van en zijn hier niet bij:
dan u 1 machse sien in de Proverbia Arabica van den selven D. Erpenius: want daer en is
anders niet mede gedruct.’
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the price of 120 guilders24. Moretus agreed to the purchase and, in March 1621, Frans
Raphelengius asked him whether they should continue to be stored in Leiden or how
and when they should be transferred to Antwerp25, This seems to be the last reference
to the Raphelengius Arabic type in the surviving correspondence between the cousins
in Leiden and Antwerp. lf the material was indeed conveyed to the Southern
Netherlands - and there is no reason to think that it was not - it has since disappeared
from the Plantin Museum. Not only did Balthasar Moretus never use it, but he appears
to have found it unsatisfactory, for, injune 1624, he wrote to the Raphelengius brothers
announcing his intention of reprinting the Biblia Regia and of replacing the Aramaic
paraphrase by an Arabic one. Could his cousins advise him, he asked, about having
new Arabic punches made or acquiring new matrices?26

24

25

26

IBID., pp. 205-6: ‘Aengaende de dobbel Mediaen Hebreewsch ende het Arabisch, sullen wij
voor u.l. bewaeren, ende u.l. seinden beneffens de copij van Clusius gedresseert naar sijn
begeeren, volgens dat wij u.l. weg segt hebben. Voor de voors. Dobbel Mediaen Hebreewsch,
ende Arabisch, souden wij niet min begeeren als hondert en twintig guldens: 't welk 't uyterste
is daer wij se te saemen voor laeten souden. Het Arabisch alleen kost ons ruym over de
hondert en tachtig guldens: ende is maer eens gebesigt, teweten in Proverbiis Arabicis: welke
besinge meer gedijt heeft tot uyt roeyinge vande quaede of misgotene letters, als tot slijtinge...
De Arabische letter is gegoten op de hoogde van vijf Coronellen. De letteren self zijn meest
al op de Coronel gegoten, heel weinig op de Augustijn. De puncten (om onder en boven te
voegen) zijn meest Augustijn, heel weinig Coronel. Hier van zijnder vijfthien pagien in klein
quarto opgeset, wegende ruym 101 pond. De defecten of overblijfsel vande Casse ende Bak
(daer men wel twee, drij of meer pagien goet schrift van soude konnen maeken) zijn ook
opgeset in tien 1/3 pagien als 8o wegende 50 ponden ruym. Tot het selfde schrift is noch een
pagie gesneden Arabische Cijfers. Alle dese 200 ponden et quod excurrit, Hebrewsch ende
Arabisch, mach u.l. hebben (ut dictum est) te saemen voor hondert twintich guldens ten
uyterste.’ Cfr. the comments on this letter by LEONARD WILLEMS, in: De herkomst van het
typografisch materiaal van T. Erpenius, in: De Gulden Passer, N.R., 9, 1931, p. 89.
MUSEUM PLANTIN-MORETUS, Antwerp, Arch. 92, p. 211: ‘Voorts is mijn vraage of u.l. de
Arabiksche letteren met de dobbel. Mediaen of parangon (non enim bene memini) Hebreews
die u.l. van ons gekocht heeft, noch alhier bewaert wilt hebben, of hoe ende wanneer gesonden:
alsoo sommige meenen dat de Trefves gecontinueert sullen worden, sommige ter contrarie.
Dies sal u.l. gelieven mij te belasten wat ik daer mede doen sal.’
MUSEUM PLANTIN-MORETUS, Antwerp, Arch. 139, p. 158: ‘Item u 1 sal believen mij over
te schrijven, off D. Erpenius de geheele Biblia Arabica sal wtgheven, ende off hij eenighe
goede exemplaria manuscripta Bibliorum Arabicorum heeff, off hij eenighe exemplar soude
willen vercoopen, off ten minsten leenen voor eenighen tydt. Waer in mij ende mijnen goeden
vriendt, die de selve soude gebruijcken, vriendtschap soude geschieden. De Bibliis enim
Regiis aliquando recudendis cogito, et textu Arabico Paraphraseos Chaldicae loco reponendo.
Tegen den selven tydt sonde moeten sien, goede Arabische matrijsen te hebben die schoon
souden wesen ende niet te groot. u 1 raedt ende hulpe is mij hier in noodigh, off om nieuwe
pinsonen te doen maecken off om eenighe matrijsen te bekomen.’
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If Balthasar Moretus was dissatisfied with his purchase, William Bedwell was even
more dissatisfied when he got round to examining the material sent to him from
Leiden. In 1638, six years after Bedwell's death, John Greaves, the Orientalist and
mathematician who had been such a close friend of Bedwell's in the last years of his
life, wrote from Gresham College to Peter Turner at Oxford. Oxford university was
itself acquiring Arabic type27 and Greaves warned Turner that ‘Mr Bedwell when he
bought Raphelengius his Arabicke press, found some characters defective, which he
desired to have perfited, and made suitable to the rest, but was never able to effect
it.’28 How hard Bedwell had tried to ‘perfit’ his Arabic characters we will never know,
Certainly he never used them, but the reason would seem to be as much connected
with the history of his Arabic lexicon as with any deficiency in the characters.
By the time Bedwell died in 1632 the lexicon, which he had originally hoped to
have published some thirty years earlier, had grown into a work so vast that it defeated
all those functional purposes to which he put his shorter works, his translations of
texts on mathematics and other subjects intended for the use of travellers, merchants,
navigators, engineers and students. In contrast to those handy short-cuts to learning
which Bedwell excelled in producing, so cheap, so simple, so eminently pocketable,
his Arabic lexicon ran into nine manuscript volumes (quite apart from specimens
and other subsidiary glossaries) - nine volumes of learned comparisons with Greek,
Hebrew and Aramaic which, if published, would never have been cheap, simple or
pocketable. And what would have been the point in printing Bedwell's work after
the appearance of Raphelengius's shorter and more convenient dictionary in 1613?
Bedwell's lexicon, to which he added until his death, was indeed a monument of
scholarship; it was indeed of inestimable value to students of Semitic languages,
some of whom were duly to make their way to the Cambridge library in order to
consult it; but it could not hope to compete on a market which could offer the
dictionaries of Raphelengius and, after 1632, of Antonio Giggei. Before his visit to
Leiden in 1612 Bedwell had been

27
28

Cfr. STANLEY MOKISON, John Fell. The University Press and the ‘Fell’ Types (Oxford,
1967), p. 22.
PUBLIC RECORD OFFICE, London, State Papers Domestic, SP 16. 331.* 75.
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sure that his would be the first major Arabic lexicon to be printed29, an enduring
honour to its sponsors and patrons. The publication of Raphelengius's dictionary put
paid to that hope, for Raphelengius's was a dictionary attractive to, and largely
intended for, the merchant and the traveller. It followed the accepted Arabic
alphabetical order while Bedwell (and Scaliger) had followed the Hebrew one, and
it made Bedwell's lexicon seem almost as impracticable as the Arabic characters he
had purchased in order to print it.
Nevertheless, undeterred by the poor quality of the characters, Bedwell appears
to have hoped to have his dictionary printed until the last. At his death he left both
the lexicon and the type to the university of Cambridge30, and his son-in-law John
Clarke, writing in the name of Bedwell's widow and executrix, insistently urged
Abraham Wheelock and Barnabas Oley at the university31 ‘to acquainte the Heades
what hee hath given namelye his Lexicon with the types to print it and if they will
not undertake to print it that they would accept of a booke when it is printed and let
them have it that will print it.’32 Neither ‘the Heades’ nor anyone else ever did have
Bedwell's lexicon printed, however. The Cambridge university library kept - and
still keeps33 - the dictionary well, and, shortly after Bedwell's death, ‘the Heades’
allowed Edmund Castell to consult it and put it to the best possible use in his Lexicon
Heptaglotton. What the university does not seem to have kept, on the other hand, is
the Arabic type, and this leaves us with the problem of what exactly Bedwell got
from the Raphelengius brothers and what was sold to Balthasar Moretus in Antwerp.
The evidence is inconclusive. Punches and matrices are specifically mentioned in
Bedwell's letter to Casaubon from Leiden, written in August 1612, and in Frans
Raphelengius's letter to Balthasar Moretus of 21 June 1613, though in the latter case
it is not clear whether Raphelengius meant the Arabic punches and matrices in
particular or those of other type-faces. Both letters, moreover, were written before
a sale had been actually concluded. Otherwise we only hear of ‘characters’: Erpenius
refers to ‘characteres’ in his letter to Casaubon; the Raphelengius brothers refer to
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BODLEIAN LIBRARY, Oxford, Ms. Laud. Or. 58, p. 2.
CHARLES SAYLE, Annals of Cambridge University Library (Cambridge, 1916), pp. 71-2.
CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY, Mss. Dd. 3. 12, fos. 75r.-77v.; Oo. 6. 113, fos.1r.-2r.
CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY, Ms. Dd. 3. 12, fo. 75r.
CAMBRIDGDE UNIVERSITY LIBRARY, Mss. Hh. 6. 1-2; Hh. 5. 1-7.
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‘letteren’ in their letters to Moretus: John Clarke refers to ‘the types’ in his letters to
Wheelock and Oley. Bedwell, we know for sure, had the old Raphelengius type,
while Moretus obtained the newly cast characters which had only been used for
Erpenius's edition of the Arabic proverbs. The disappearance of the letters could
mean that they had been melted down and the lead used for the casting of other type,
but this possibility leaves us none the wiser as to the last proprietor of the punches
and matrices. What may, of course, have happened is that neither Lancelot Andrewes
nor Balthasar Moretus were prepared to pay for more than the characters, and that
the punches and matrices remained in the hands of the Raphelengius brothers.
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Summary:
‘The victims of progress: the Raphelengius arabic type and Bedwell's
Arabic lexicon’
The Arabic printing material of the Officina Plantiniana has disappeared. No trace
can be found today of the Arabic type cast for Frans Raphelengius the Elder and first
used in 1595, and there have hitherto been two theories about its fate. According to
the first theory all the equipment made its way into the hands of the Arabist William
Bedwell in England, and according to the second, the punches and matrices, at least,
were sold by Frans Raphelengius the Elder's sons to Balthasar Moretus in Antwerp.
The present article examines the available evidence in the Plantin-Moretus archives
and elsewhere and shows that, while William Bedwell definitely acquired the original
Arabic characters and Balthasar Moretus obtained a freshly cast set of characters,
neither Bedwell nor Moretus seems to have received the punches and matrices.
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Les relations entre Christophe Plantin et Torrentius, évêque
d'Anvers.
par Jean Hoyoux
(Liège)
Les relations entre Plantin et Torrentius n'auraient rien eu de bien spécial, n'auraient
été simplement que les rapports entre un imprimeur lettré et un prélat savant si l'amitié
qui les unissait n'avait eu pour cadre chronologique la période troublée qui s'étend
entre le départ de l'imprimeur d'Anvers pour Leyde en 1583, celui de son séjour dans
cette ville jusqu'en 1585 et ses dernières années passées à Anvers jusqu'à sa mort en
1589.
Il est superflu de présenter dans son propre musée la personnalité de Plantin. Des
auteurs plus autorisés s'en étant chargés depuis longtemps.
La carrière de Torrentius est certainement moins connue, rappelons la brièvement.
Lievin Van der Beke naquit à Gand le 8 mars 1525 au sein d'une famille riche et
considérée, son grand père avait été échevin. Il reçut la tonsure le 22 mars 1538. A
l'âge de quinze ans, il fut envoyé à l'université de Louvain et y resta cinq ans. Il partit
ensuite pour la France et l'Italie. Il fréquenta pendant quatre ans les cours de la Faculté
de Bologne et conquit en cette ville, le 11 février 1552, le diplôme de docteur
utriusque juris. Lievin Van der Beke avait cessé alors de porter son vieux nom
flamand pour s'appeler Torrentius. De 1552 à 1557, Torrentius résida à Rome. Il y
fut attaché à la curie et vécut dans l'intimité de plusieurs cardinaux, notamment Carafa
et Sirlet.
Rappelé à Liège en 1557 par le prince-évêque Robert de Berghes, Torrentius y fut
pendant trente ans une des personnalités marquantes. Conseiller de Robert de Berghes,
de Gérard de Groesbeeck et d'Ernest de Bavière, il devint aussi vicaire-général de
Liège, archidiacre de Brabant et abbé séculier de Ciney. Nommé évêque d'Anvers
après la mort de Fran-
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çois Sonnius, survenue le 29 juin 1576, Torrentius n'entra en fonctions qu'en 1587.
Il mourut à Bruxelles le 26 avril 1595.
Fin lettré, ami personnel du nonce de Cologne Bonhomini, des cardinaux romains
Sirlet et Carafa, Torrentius était également en rapports suivis avec Arias Montanus,
le chapelain écouté de Philippe II. Il était aussi en correspondance régulière avec le
duc de Parme, Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas et ainsi, au total, il était
un des personnages importants et influents non seulement de la principauté de Liège
mais des Pays-Bas du sud1.
Avec Torrentius et Plantin, nous avons donc en présence, d'un côte un prélat au
prestige considérable, d'une orthodoxie irréprochable, conseiller écouté des plus
importants personnages de la chrétienté, et de l'autre, un imprimeur lettré, grand
brasseur d'affaires, établi dans une ville momentanément sous régime calviniste.
Lorsqu'il vivait à Anvers, l'orthodoxie de Plantin paraissait évidente. Sans doute
il a été prouvé qu'il était l'un des chefs de la secte anabaptiste de la Famille de la
Charité2, mais il n'y avait rien d'officiel, tout cela était resté dans la clandestinité et
aux yeux de tous Plantin était un catholique exemplaire. Bien des catholiques d'ailleurs
avaient continué à vivre à Anvers sous l'occupation calviniste. La situation était
analogue à celle que nous avons connue sous l'occupation allemande de 1940 à 1944
pendant laquelle les meilleurs patriotes avaient continué leur vie normale sans être
obligés de collaborer avec l'ennemi.
Mais en 1583, Plantin pose un acte décisif et prend ouvertement le parti de la
collaboration. Il quitte Anvers, ville que l'on pouvait alors qualifier

1

2

Nous avons beaucoup de détails sur la carrière de Torrentius car il a laissé, conservées dans
le manuscrit 15704 de la BIBLIOTHÈQUE ROYALE ALBERT 1er de Bruxelles, plus de 1200
lettres écrites à plus de 200 destinataires différents. MARIE DELCOURT et moi-même les avons
publiées analysées et annotées: LAEVINUS TORRENTIUS. CORRESPONDANCE, 3 volumes,
Liège et Paris, 1951, 1953, 1954. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège). Des problèmes particuliers ont été traités par nous dans quelques
articles que nous avons écrits en collaboration: Torrentius, créancier de Chapeauville, dans:
Miscellanea Gessleriana, 1, pp. 377 et svv., ou séparément: JEAN HOYOUX, François Van
Thienen, dans le Bull. de l'Inst. histor. belge de Rome, 24, 1952; MARIE DELCOURT, L.
Torrentius et le tyrannicide, dans la Revue belge de Phil. et d'Hist., 30, 1952; MARIE
DELCOURT, Les tribulations d'un évêque de Philippe II, dans la Revue Générale belge, 1961,
no 10; JEAN HOYOUX, La famille de Torrentius, dans: Hommages à Marie Delcourt, pp.
361-367, Bruxelles, 1970.
Cfr. Correspondance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCÉ, 7, p. VIII. - Concernant
la Famille de la Charité, voir MAX ROOSES, Plantin, 1897, pp. 59 et svv.
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de calviniste malgré elle puisqu'elle était assiégée par l'armée du roi catholique avec
Farnèse à sa tête et en passe de rentrer dans le giron de l'église, pour aller s'établir à
Leyde, en plein centre calviniste, à l'ombre de l'université que les Protestants venaient
de fonder.
Donc, en 1583, Plantin jusque là le protégé du cardinal de Granvelle, l'imprimeur
de la Bible polyglotte subsidiée par Philippe II et supervisée par Arias Montanus,
propre chapelain du roi catholique, l'imprimeur officiel du missel et du bréviaire
romains, s'établit en plein coeur de la région calviniste. Christophe Plantin, pour
justifier son départ a prétendu, c'était l'exacte vérité d'ailleurs, qu'il avait été ruiné
par les guerres et en particulier par la Furie espagnole, mais on lui avait offert à
plusieurs reprises de changer de ville et d'aller s'établir autre part dans un pays
catholique. Le roi d'Espagne, le roi de France, le duc de Savoie et d'autres l'avaient
invité dans leur états, mais il avait toujours refusé. Sans doute Plantin avait le prétexte,
en partant pour Leyde, d'aller y retrouver son ami Juste Lipse, mais d'autres amis
pouvaient aussi l'aider dans des pays catholiques: Arias Montanus en Espagne, les
cardinaux Carafa et Sirlet à Rome, par exemple. Donc Plantin qui s'est toujours
défendu plus tard d'avoir abandonné le catholicisme pour la religion réformée pose
en 1583 un acte qui pour nous modernes est décisif et indiscutable. Il quitte le clan
catholique pour servir l'adversaire protestant, car il n'est pas honnêtement soutenable
de prétendre que Plantin ne s'est établi à Leyde que pour rejoindre Juste Lipse et
publier des livres latins. Il a en effet prouvé par des actes indiscutables sa sympathie
pour le clan calviniste. Il a notamment écrit aux Etats de Hollande pour proclamer
son attachement à sa nouvelle partie3 Comme il avait édité à Anvers dès 1578 déjà,
des livres que l'on peut considérer comme anti-espagnols. Citons:
1. Accord et alliance faicte entre monseigneur le duc d'Anjou, Alençon, etc.; d'une
part, et les prélats, nobles et députez des provinces et villes représentans les
Estats généraux des Pays-Bas, d'autre part. En Anvers, de l'imprimerie de
Christofle Plantin, imprimeur de Sa Majesté, 1578 (Annales Plantiniennes, p.
194)4;
2. De la vérité de la religion chrestienne contre les athées, épicuriens, payens,
juifs, mahumédistes et autres infidèles par PHILIPPE DE MORNAY, sieur du Plessis
-

3
4

Correspondance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCE, 7, pp. 100-101.
Le duc d'Anjou, en accord avec Guillaume d'Orange, essaya à plusieurs reprises de s'imposer
aux Pays-Bas et d'y supplanter Philippe II et son gouverneur Alexandre Farnèse.
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Marly, à Anvers, de l'imprimerie de Christofle Plantin, 1581 (Annales
Plantiniennes, p. 230);
3. La joyeuse et magnifique entrée de Monseigneur Françoys, fils de France, et
frere unicque du Roy, par la grâce de Dieu, duc de Brabant, d'Anjou, Alençon,
Berri, etc. en sa très renommée ville d'Anvers, A Anvers, de l'imprimerie de
Christofle Plantin, 1582 (Annales Plantiniennes, p. 245);
4. Bref recueil de l'assassinat commis en la personne du très illustre prince, Mgr
le prince d'Orange, conte de Nassau, marquis de Vere, etc. par Jean Jauregui,
Espaignol, A Anvers, en l'imprimerie de Christophe Plantin, 1582. (Annales
Plantiniennes, p. 246).
Enfin, Plantin imprima l'Explanatio veri ac legitimi juris quo serenissimus Lusitaniae
rex Antonius ejus nominis primus nititur ad bellum Philippo regi Castellae pro regni
recuperatione inferendum. Cette pièce qui parut en latin, en français, en hollandais
et en anglais dans l'Officine plantinienne de Leyde et qui était la défense de la
légitimité de don Antoine, fils naturel de l'infant don Louis de Beja, prétendant au
trône du Portugal que Philippe II occupait alors, vexa tout particulièrement le roi
catholique qui avait promis 80.000 ducats à qui lui livrerait le fameux don Antoine.
Malgré ces faits précis prouvant de façon péremptoire les sympathies de Plantin
pour la Réforme. Malgré l'établissement de l'imprimeur anversois à Leyde au coeur
du pays calviniste, malgré les impressions de livres prohibés ou dirigés contre lui,
Philippe II doute, de même que la cour romaine et, au lieu de juger Plantin sur ses
agissements, on s'adresse aux autorités ecclésiastiques pour qu'elles fournissent un
certificat d'orthodoxie à Plantin. Ce procédé est contraire à nos usages. Pour nous le
positif l'emporte sur toute autre considération. Nos actes nous condamnent et toutes
les protestations ou certificats de moralité ne peuvent influencer une opinion basée
sur des faits précis et indiscutables.
C'est à Gérard Vossius que les cardinaux Sirlet et Carafa demandèrent un rapport
sur l'orthodoxie de Plantin. Comme Gérard Vossius5 qui appartenait à la maison du
cardinal Montalte, le futur Sixte-Quint, était liégeois, c'est à Torrentius qu'il écrit
pour avoir le certificat souhaité.
Torrentius lui répond de Liège, le 17 septembre 15836. Son rapport est tout à fait
favorable à l'imprimeur anversois. Plantin a édité en pleine

5
6

Né à Looz en 1547 et mort à Liège en 1609.
TORRENTIUS. Correspondance, éd. DELCOURT - HOYOUX, 1, p. 41-43.
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guerre des livres catholiques, il est parti pour Leyde uniquement pour faire du travail
philologique; c'est sa santé qui l'a empêché de se rendre en Espagne et qui lui interdit
d'aller à Rome. S'il est à Leyde actuellement c'est parce qu'il cherche un endroit
tranquille pour travailler. Il reçoit de plus une subvention importante du magistrat
qui ne lui impose aucun travail malhonnête. Torrentius n'attache aucune importance
aux ouvrages que l'on reproche à Plantin d'avoir imprimés, ce n'est que du travail
normal de routine pour un imprimeur.
Torrentius écrivit dans la suite de Liège, le 10 octobre 1583 à Plantin à Leyde de
façon très cordiale7. Pour Denucé qui a retranscrit la lettre d'après l'édition de X. de
Ram8 il y a de l'indignation dans le ton de l'épitre du futur évêque d'Anvers. Nous
n'en croyons rien. Torrentius reproche très amicalement à Christophe Plantin son
départ pour Leyde en regrettant qu'il ne soit pas plutôt venu à Liège. Sans trop
s'engager, il lui fait miroiter le séjour de Rome, la possibilité d'éditer des ouvrages
théologiques grecs encore inconnus et un bel avenir pour ses gendres. Il lui enjoint
seulement de n'éditer que des ouvrages d'une orthodoxie sûre.
Plantin séjourna deux ans à Leyde après un bref retour à Anvers en 15849.
Son voyage définitif de retour fut très mouvementé, ce qui prouve bien ses
incertitudes, ses hésitations, sa répugnance à quitter Leyde. Plantin partant de cette
ville projeta d'abord de se rendre à la foire de Francfort, mais il passa d'abord par
Amsterdam et Hambourg, suite aux intempéries, écrit-t-il10; il cherchait surtout une
ville allemande où s'installer. De Francfort il se rendit à Cologne, puis de là à Liège
et c'est dans cette ville, auprès de Torrentius qu'il puisa le réconfort et le courage de
regagner Anvers où Walter Vander Steghen11 lui fabriqua, à la demande de Torrentius,
un certificat d'orthodoxie qui lui permit de continuer son métier.
La suite des rapports entre Torrentius et Plantin fut marquée par la même
bienveillance de l'évêque vis à vis de l'imprimeur. Avec la patience

7
8
9
10
11

TORRENTIUS. Correspondance, éd. DELCOURT - HOYOUX, 1, p. 57-62.
Correspondance de Plantin, 7, p. 112-118.
TORRENTIUS. Correspondance, 1, p. 139 (6 avril 1584)
Cfr. la lettre de Plantin à Arias Montanus de novembre 1585 (Correspondance de C. Plantin,
7, p. 209)
Sur W. Vander Steghen, chanoine de Tongres, puis d'Anvers, inquisiteur de la foi sous Ernest
de Bavière, dont Torrentius fit son scelleur à Anvers, cfr. TORRENTIUS. Correspondance, 1,
p. 44.
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et l'opiniâtreté qui le caractérisèrent toute sa vie, l'évêque ne cessa d'intercéder pour
l'Anversois et en Espagne et à Rome. Il écrivit souvent à Arias Montanus en faveur
de Plantin auquel l'Espagnol n'en voulait pas le moins du monde pour sa trahison12.
Torrentius de même intercéda à Rome auprès de Baronius qui finit par confier à
Plantin l'impression de ses Annales ecclesiastici13.
Voilà l'essentiel des rapports entre Torrentius et Plantin qui nous font entrevoir
l'étrange tolérance qui régnait dans ce dernier quart du 16ième siècle où personne
semble n'en vouloir à personne d'avoir collaboré avec le camp opposé, où l'on voit
Juste Lipse installé en plein coeur du pays calviniste à Leyde se réjouir de la reprise
d'Anvers par les Espagnols de Farnèse14, où l'on voit à Anvers des collaborateurs
notoires du régime calviniste comme Corneille Pruynen, responsable même du
meurtre d'un dominicain, être absous et devenir le meilleur soutien de l'évêque de la
ville: Torrentius15, ou surtout, pour le sujet qui nous intéresse plus spécialement, un
certificat d'orthodoxie délivré par un simple chanoine suffit pour effacer le passé de
collaboration de plusieurs années de Christophe Plantin et lui permettre de redevenir
l'imprimeur officiel de textes ecclésiastiques. Le 16ième siècle dont la tradition fait
une période d'intolérance implacable était parfois plus accommodant que le nôtre.

12
13
14
15

TORRENTIUS. Correspondance, éd. DELCOURT - HOYOUX, 2, p. 37 et svv.
TORRENTIUS. Correspondance, éd. DELCOURT - HOYOUX, 2, p. 306 et svv.
Correspondance de Christophe Plantin, 7, p. 209.
TORRENTIUS. Correspondance, éd. DELCOURT - HOYOUX, 2, s.v. Corneille Pruynen.
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Résumé:
Les rapports entre Torrentius, vicaire général de Liège, puis évêque d'Anvers, avec
Christophe Plantin ont toujours été des plus cordiaux. Lorsque Plantin opta, en s'en
défendant bien sûr auprès des catholiques, pour le Calvinisme et se réfugia à Leyde
sous l'égide de son université, Torrentius ne lui en tint absolument pas rigueur. D'autre
part, quand Plantin revint à Anvers, Torrentius l'aida de tout son pouvoir à se
réintégrer dans la ville reconquise par Farnèse et les catholiques. Il lui procura un
certificat d'orthodoxie et s'employa, avec succès, à le faire rentrer dans les bonnes
grâces des gens influents des cours de Rome et de Madrid.
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La firme plantinienne et le marche français pendant la ligue: les
voyages du libraire Theodore Rinsart en France (1591-1596)
par Denis Pallier
(Paris)
Il est peu de sources, dans le domaine français, qui permettent de reconstituer dans
son détail l'activité d'un marchand libraire du XVIe siècle, lorsqu'il quitte son comptoir
et s'en va sur les routes. Or le voyage est nécessaire pour les éditeurs dynamiques et
pour les grands marchands. Les ventes, en gros ou en détail, dans une seule place,
ne permettent pas l'écoulement de stocks importants; il faut aller au devant d'une
clientèle dispersée. Il est nécessaire aussi d'assortir sa boutique par des achats dans
les autres villes d'édition, d'arrêter les comptes avec ses partenaires nationaux ou
européens. Les déplacements constituent un élément de la pratique du marchand,
une phase dans l'apprentissage des jeunes maîtres, qui acquièrent ainsi expérience
et responsabilité1. La tâche de représenter la firme peut être aussi confiée à des facteurs
ou des commissionnaires, associés inégaux des grands négociants. S'ils n'atteignent
pas l'envergure de leurs maîtres, leur activité, quoique considérable économiquement,
peut laisser moins de trace que celle d'imprimeurs gyrovagues, dont demeurent
quelques plaquettes, ou mention de l'aide matérielle que leur a accordé une ville
soucieuse de disposer de presses.
Les archives plantiniennes, souvent fort riches en ce qui concerne le monde du livre
français, offrent en ce domaine matière à une étude de cas. Une série de lettres, un
recueil de factures, complétés par les grands

1

Dans le domaine français, pour la deuxième moitié du XVIo siècle, l'essentiel des données
organisées a été fourni par Mme ANNIE PARENT (Les Métiers du livre à Paris au XVIo siècle
(1535-1560), Genève, 1974, p. 144-153). La Bibliographie lyonnaise de HENRY-LOUIS
BAUDRIER (Lyon-Paris, 1895-1921) offre des biographies de facteurs et d'assez nombreux
actes relatifs aux voyages des libraires.
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livres et les journaux de la firme, permettent de reconstituer, pour les années
1591-1596, l'activité d'un libraire itinérant, Théodore Rinsart2.
Celui-ci s'emploie à distribuer en France des stocks d'ouvrages que lui fournit Jan
Moretus. Rinsart n'est ni facteur, ni véritablement associé de la firme d'Anvers. Il
prend, avec d'assez forts rabats, des assortiments d'ouvrages, tant plantiniens
qu'étrangers, qu'il s'engage à payer ‘liquidement’ dans un délai préfix assez court.
Transport et vente se font à ses frais et à ses propres risques3.
Les conditions de ce trafic sont intéressantes à un double titre.
La France est déchirée, depuis 1589, entre catholiques ligueurs et partisans du
prétendant huguenot, Henri de Navarre. Avec la Ligue est apparue une forme de
guerre économique entre les villes de chaque parti4. Mais, à partir de 1593, la victoire
d'Henri IV s'affirme et le commerce reprend. Les voyages de Rinsart couvrent tout
à la fois la période de destruction et le début de la reconstruction des circuits
commerciaux en France.
Surtout, l'enjeu de ce trafic de librairie n'est rien moins que le maintien de débouchés
en France pour la firme plantinienne.
Les historiens de Plantin ont souligné l'importance qu'eut le marché français pour
l'Officine plantinienne et les liens conservés volontairement par le grand imprimeur
avec sa patrie d'origine. A partir de 1566, Plantin avait eu une succursale à Paris,
rachetée en 1577 par le grand libraire parisien Michel Sonnius, qui assure dès lors
la diffusion des sortes plantiniennes dans la capitale5. Dans la dure période qui s'étend
du retour de

2

3

4
5

Archives plantiniennes, 92 (p. 285 et suiv.), 323, 110 et 126 (Grands livres D et E), 68-73
(Journaux 1591-1596). L'accent est mis, dans le présent article, sur l'organisation des voyages,
l'analyse des documents diffusés en temps de guerre donnant matière à une autre étude.
Archives plantiniennes, 323, factures de livres envoyées en France et obligations de Rinsart,
fos. 93 et 95, engagement de Rinsart du 14 juin 1593: ‘Bien entendu que lesdites marchandises
vont à mon hasardt et péril et que n'en compteray ausi audit Sr Jan Moerentorf chose aulcune
pour les frais ou despends qu'il conviendra faire par les chemins pour ladicte marchandise
ou autrement en façon nulle. Promettant de payer... liquidement en Anvers dedans quatre
moys ou plus tost, Dieu aydant’.
DENIS PALLIER, Recherches sur l'imprimerie à Paris pendant la Ligue, (1585-1594), Genàve,
1975, p. 119-130.
Cfr. JEAN GUIGNARD, A propos des éditions françaises de Plantin, dans: De Gulden Passer,
1956, p. 193-237; LEON VOET, The Golden Compasses, Amsterdam, 1969-1974, 2, p. 25,
397-398.
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Leyde à sa mort (1585-1589), Plantin travaille ‘comme mercenaire’ et imprime pour
des libraires d'Anvers, Cologne et Paris, qui le subventionnent et lui fournissent le
papier nécessaire aux éditions. La correspondance de Plantin montre que le typographe
s'est préoccupé à plusieurs reprises des conséquences des troubles de France pour
ses presses6.
Moretus, son successeur, se trouve confronté à la crise attendue. Avec les guerres
de la Ligue, les relations avec la France se distendent, le papier n'arrive plus, les
impressions sont différées7. Les achats des libraires de Paris, qui ne se rendent plus
à Anvers ni aux foires de Francfort, s'arrêtent de 1589 à 1593. Le principal
correspondant dans la capitale, Michel Sonnius, meurt en 1589. Les relations de ses
fils avec Moretus concerneront uniquement, pendant la Ligue, des créances payées
ou contestées. Parmi les autres clients parisiens, Jacques Du Puys et Guillaume
Bichon demeurent débiteurs d'achats faits en 1588-1589, tandis que Sébastien Nivelle
règle ses comptes par l'intermédiaire de Petrus Zangrius, libraire de Louvain8. Les
seuls acheteurs français sont, pour la période, Simon Millanges, libraire de Bordeaux,
Simon Martel de Toul, Pierre Jagourt et Bernard Carles de Toulouse. Mais, pour
1590, 1591, 1592, le montant annuel des transactions directes avec la France est
inférieur au millier de florins9.
Pour Moretus, la passe est difficile. Plantin, souhaitant que son bras droit assure
la continuité de la firme, avait institué Moretus son héritier principal. Mais ce dernier
a du composer avec ses cohéritiers et leur doit des sommes considérables. Il lui est
nécessaire de faire fonctionner les quatre presses de l'atelier et d'écouler les sortes
dont il a hérité et les sortes nouvelles10.
Cette situation explique certains aspects exceptionnels des relations de Moretus avec
Rinsart, qui reconnaît avoir été ‘sans nuis moyens’ lorsque

6
7
8
9
10

Correspondance de Christophe Plantin, publiée par J. DENUCE, Anvers-La Haye, 1911-1918,
VIII-IX, lettres du 18 janvier, 14 avril 1589, p. 480-481, 516.
Ibid., lettres de J. Moretus du 9 et 19 septembre et du 15 novembre 1589, p. 580, 585, 605.
Archives plantiniennes, 126, fos8, 12, 75 (Sonnius); fo. 15 (Du Puys); fo 1 (Bichon); fo. 3
(Nivelle).
Archives plantiniennes, 126, fo 29; 110, fo 169 (Millanges); 110 fo 182 (Martel); 67, fro 190
(Jagourt et Carles).
L. VOET, op. cit., 1, p. 162-168, 199. Jan Moretus devait à ses cohéritiers plus de 10.000
florins pour les matériels de l'imprimerie plantinienne.
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Moretus a commencé à lui bailler de la marchandise11. Il n'était pas coutume, dans
la firme plantinienne, d'engager des fonds à l'aventure. Des crédits importants n'étaient
accordés qu'aux libraires conduisant un fort volume d'échanges avec la firme et
commandant un secteur de débouchés.
Toutefois, le libraire qui passe accord avec Jan Moretus pour distribuer en France
des ouvrages venant du Compas d'Or n'est ni un inconnu pour la maison d'Anvers,
ni un nouveau venu dans la profession. Théodore Rinsart avait personnellement des
attaches anversoises. Neveu de Gilles Beys12, le gendre de Plantin chargé de 1566 à
1577 de la succursale parisienne, Rinsart fut le serviteur de son oncle dans sa boutique
de Paris. Il attestera avoir fait son apprentissage dans cette ville13 et l'on trouve mention
de sa présence à Anvers, pour arrêt de comptes entre Beys et Plantin en 1577 et
157814.
Après cette expérience parisienne, Rinsart a poursuivi sa formation à Lyon. Il
apparaît dans des actes de 1580 et 1584 comme serviteur du libraire Antoine de
Harsy, qui, en 1584, lui donne procuration pour recouvrer toutes les créances qui
peuvent lui être dues en quelque ville que ce soit du royaume de France. Le 22 février
1586, Rinsart, intitulé libraire, est témoin d'une procuration passée à Lyon par la
veuve de Denys de Harsy15.
Nous retrouvons Théodore Rinsart en 1590. Au mois d'août de cette année, toutes
ses marchandises qui se trouvaient à Paris, tant dans sa bou-

11
12

13

14

15

Archives plantiniennes, 92, lettres de T. Rinsart, p. 417, 22 septembre 1593.
Rinsart a une soeur, Sara, à Anvers (ibid., 92, p. 339, 345, 367, 407). Leur grandpère y
possède une maison (p. 501). On trouve mention de l'oncle Gilles Beys (p. 285, 339). Les
mauvaises relations entre Moretus et Beys à Anvers, en 1591-1592, ne semblent pas avoir
eu d'effet sur la collaboration Moretus-Rinsart.
En 1597, Rinsart est poursuivi devant le baillage de Rouen pour s'être établi dans cette ville
sans avertir les gardes de la librairie et sans se faire admettre au serment. Pour prouver qu'il
est maître libraire, il fournit attestation ‘comme il avoit faict son apprentissage en la ville de
Paris’. Cfr. GEORGES LEPREUX, Gallia Typographica, série départementale, 3, Normandie,
2, p. 102.
Archives plantiniennes, 17, Grand livre des libraires 1568-1578, fo 413, 7 décembre 1577
et 23 décembre 1578. Rinsart conserve des relations avec Anvers: il figure, à la date de 1585,
sur la ‘liste provisoire des noms de marchands français ayant travaillé à ou avec Anvers de
1460 à 1585’, dressée par EMILE COORNAERT (Les Français et le commerce international
à Anvers, Paris, 1961, 1, p. 378).
BAUDRIER, op. cit., 1, p. 397; 5, p. 272; Y. DE LA PERRIÈRE, Supplément provisoire à la
bibliographie lyonnaise du Président Baudrier, 1, Paris, 1967, p. 26-27.
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tique, rue Saint-Jean de Beauvais, que dans la chambre qu'il occupait chez le tailleur
d'histoires Jean Le Clerc, sont saisies par les gardes du gouverneur de Paris pour la
Ligue. Rinsart était accusé d'être à Saint-Denis, portant les armes pour le service du
Roi16. En fait, en 1589-1590, Rinsart avait ‘entreprise’ avec deux grands libraires
lyonnais, Jean et David de Gabiano, qui lui avaient laissé des livres en commission.
C'est contre leur avis qu'il s'est installé dans la capitale. Les Gabiano lui conseillaient
de faire un assortiment de ses livres et ‘avec iceulx fere ung voyage la part où vous
eussiez estimé estre plus propre pour le débit des marchandises... prévoyant bien que
le flot de la guerre tomberoit sur ceste pauvre ville de Paris’17.
Rinsart avait donc été formé au contact de grandes firmes, l'entreprise plantinienne,
d'une part, les grandes maisons lyonnaises, d'autre part. Antoine de Harsy avait, après
la mort de Jean II Frellon, son beau-frère, enfui à Genève, la direction de l'importante
maison d'édition de ce dernier. Les Gabiano sont les descendants de dynasties
lyonnaises également marquées par le protestantisme. Directeurs de la firme d'Hugues
de la Porte et membres de la compagnie des libraires de Lyon, ils mènent un commerce
actif en France et avec l'Allemagne, Genàve, l'Italie, l'Espagne18. D'expérience,
l'interlocuteur de Moretus connaît le monde catholique de Paris, les groupes
protestants de Lyon, et les aires géographiques complémentaires des libraires de ces
deux villes. L'entreprise dans laquelle Rinsart se lance, avec l'appui de Moretus, mais
à ses propres risques, prolonge ses activités antérieures. Il connaît les dangers des
voyages en temps de guerre19. Comme Moretus, il lui faut vendre et faire des bénéfices:
débiteur envers les Gabiano des stocks saisis à Paris, il doit, suivant leur conseil,
‘travailler en homme de bien à regaigner ce qu'il a perdu’.

16
17
18
19

ARCHIVES NATIONALES, Paris, Minutier central, LXXIII, 146, attestation du 14 octobre 1595;
LXXIII 147, 6 et 22 août 1596, compromis entre Jean le Clerc et Jean de Gabiano.
Archives plantiniennes, 92, p. 407 et surtout p. 459-460, lettre de Jean et David de Gabiano
à Rinsart du 26 juillet 1591.
BAUDRIER, op. cit., 5, p. 154-160, 271-272; 7, p. 193, 206, 240.
Moretus les connaît aussi: un facteur de Plantin, Jan Dresseler avait été pris avec les
instructions, mémoires et obligations de Plantin et mis à rançon en mars 1586, alors qu'il se
rendait à Francfort (Cfr. L. VOET, op. cit., 1, p. 117; 2, p. 435). Moretus ne prend pas à l'égard
de Rinsart les engagements que Plantin avait envers Dresseler; prise en charge des dépenses
de voyage, paiement éventuel de la moitié de la rançon (ibid., 2, p. 405).
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Ill. 1: Facture du premier achat de Théodore Rinsart, 1591 (Musée Plantin Moretus archives
plantiniennes, no 323, fo 2).

D'après les archives plantiniennes, Rinsart a fait cinq voyages en France pour
débiter les livres que lui fournissait Moretus. De la première expédition on sait peu
de choses, sinon que Rinsart a reçu, le 3 août 1591, deux tonneaux de livres, valant
1492 florins 4 patards. Moretus lui avançait en outre l'argent des licences, tolles, port
à la flotte, le prix des tonneaux et même 63 florins d'argent liquide pour le voyage.
En retour, Rinsart lui baillait ‘obligation de payer au plus tost que sera possible,
estant allé faire la distribution desdits livres aux villes de France’. Il s'acquitte les 3
et 16 janvier 1592 de l'essentiel de sa dette, moins 144 florins reportés sur le compte
de son second achat20.

20

Archives plantiniennes, 126, fo 48; 323 (I); 92, p. 295 (Rinsart indique dans une lettre du 17
février 1592 avoir fait son premier voyage sur le navire de Pieter Bulman).
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Les deux voyages suivants sont les mieux connus. Aux mentions des livres de compte
s'ajoutent de nombreuses lettres du libraire itinérant21.
Le 15 janvier 1592, Rinsart s'oblige à nouveau envers Moretus pour 3606 florins
4 patards, correspondant aux livres reçus, à la dette antérieure, aux tonneaux, licences,
port, etc. Du 21 janvier à la fin de février, il attend à Middelbourgque le vent soit
favorable pour s'embarquer à Flessingue. Il loge dans la maison d'un cousin de
Moretus, Joos Meskens, leur correspondant commun en cette ville. Rinsart s'emploie
à faire charger ses tonneaux de livres selon leur destination (3 tonneaux et une balle
pour La Rochelle, 1 pour Tours, 1 pour Caen), chacun sur un navire différent, pour
amenuiser les risques. L'envoi à La Rochelle devra être assuré par Meskens, si les
navires de guerre apprêtés par les Etats de Hollande n'accompagnent pas le convoi
de navires jusqu'au Blavet.
En attendant le départ, Rinsart fait de multiples transactions: ventes d'ouvrages à
Moretus (La Sepmaine de Du Bartas, mais pas ‘d'ouvrages suspectz’). Le libraire
Melchior Backle lui sert de correspondant à Middelbourg. Sur un autre registre,
Rinsart achète ‘10 ou 12 milliers de plumes pour escripre et de la cyre d'Espagne’,
qu'il compte revendre à Caen. Il s'accorde avec Meskens pour employer 400 écus,
moitié au risque de chacun, à Bordeaux, pour acheter du vin qui sera vendu à
Middelbourg ‘à moytié de proufit’.
Au 1o mars 1592, Rinsart arrive à Caen. Toute sa marchandise est à bon port, mais,
jusqu'au 15 mars, il doit garder le lit, soigné par des médecins, sans pouvoir ‘manger
de nulles viandes... que des oeufs et encores sans pain’. Convalescent, il ouvre ses
tonneaux et vend ‘à sa volonté’ à un libraire, aux ‘escolliers, conseilliers, advocatz
et autres’, non seulement la marchandise préparée pour Caen mais l'essentiel des
livres destinés à Tours. A la demande de clients, il adresse à Moretus des mémoires
de livres à fournir à Caen, avec les nouveautés de Francfort, au Sr Abraham
Nenijansens, marchand flamand, son ami. Rinsart, persuadé de l'importance du
marché caennais, annonce qu'il reviendra par terre à Caen, à la fin de son voyage,
pour débiter les ouvrages commandés.

21

Ibid., 92. 17 lettres concernent le second voyage (22 janvier-19 juillet 1592, p. 285-331). 27
lettres retracent le troisième voyage (19 septembre 1592-3 juin 1593, p. 333-405). 12 sont
envoyées de Middelbourg ou Flessingue, avant le départ. On ne dispose pour le quatrième
voyage que de six lettres et de huit pour le cinquième voyage. Les comptes relatifs à ces
voyages se trouvent dans Arch. plant., 110, fo 180 (1592); 126, fos 48, 68, 82, 205, ainsi que
dans le ms 323.
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Après avoir ‘riské la marchandise, il faudra aussi risker l'argent’. 1445 florins 17
patards sont confiés au maître de navire qui l'a conduit, Martin Adrianssens de
Middelbourg, avec un ‘bon cognoissement’. Rinsart envoie à Moretus le bordereau
des espèces, pour savoir si elles valent autant à Anvers qu'à Middelbourg. Meskens
à qui elles sont adressées les ferait éventuellement changer. Moretus doit fournir avis
de réception.
Quoiqu'il ne lui reste que pour 300 livres de marchandise ‘brevieres, missels,
heures et quelques livres espagnolz, toute la reste s'en est allé viste comme le vent’,
Rinsart les envoie par les premiers charretiers à Tours. Cette partie de la route est la
plus dangereuse. Le libraire le répétera à chaque voyage. Aussi s'achète-t-il ‘de
meschans habits de toille, pour passer couvertement’, et adresse-t-il à Tours de l'argent
pour se racheter au cas où il lui arriverait ‘quelque fortune’. Parti le 7 avril, Rinsart
est au Mans le 15, à Tours sans encombre le 18. Vente faite, il part pour La Rochelle,
dont il écrit le 4 mai. Dans cette ville, il trouve un autre correspondant et allié des
Moretus, Durand Gassen22 ‘par le conseil de qui il se gouvernera’. De là il fait partir
3 tonneaux de livres à Bordeaux, où il ira les vendre. Le 25 juin, il envoie à nouveau
des espèces de La Rochelle, dont il compte partir le lendemain, en compagnie de
Gassen, pour Caen via Tours. A Caen, le 19 juillet, Rinsart ne trouve aucun envoi
de Moretus, auquel il se plaint des dépenses excessives et des risques qu'il a courus
en vain. Après avoir attendu 3 balles d'impressions de Bordeaux et de La Rochelle,
dont il compte vendre partie à Caen, partie à Middelbourg, le libraire retourne à
Anvers, via Middelbourg ou Calais. Le 2 septembre 1952, il y apure ses comptes
avec Moretus.
Le troisième voyage se déroule suivant le même schéma. Rinsart reçoit, cette fois,
8 tonneaux, 2 balles et une mande de livres, à distribuer à Caen, Tours, Bordeaux.
La première phase, l'organisation du passage en France, ne va pas sans aléas.
Venant de Leyde, Rinsart attend, avec toute une flotte, du 19 septembre au 17
novembre, le vent propice. Pris de fièvre, il se guérit grâce à une médecine donnée
par M. de L'Obel, Ce séjour lui permet du moins d'organiser l'envoi de 2 tonneaux
de livres de Francfort, via Amsterdam, à La Rochelle ou Bordeaux, où ‘ils seront
comme argent comptant’, et

22

Durand Gassen est, semble-t-il, un parent de Jean Gassen le premier mari de Catherine, fille
de Christophe Plantin.
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de demander à Moretus pour Caen et Tours de nouvelles sortes: Heures et surtout
livres nouveaux de Francfort ‘en droit, en humanité, théologie et poésie’. Malgré
une tempête qui isole les navires de son convoi, dont un est pris par les gens du
Havre, Rinsart est à Caen fin novembre 1592.
Pour la seconde phase, la distribution, le libraire reprend, dans le camp royaliste,
l'itinéraire du deuxième voyage: Caen, Le Mans (27 décembre 1592), Tours (6 janvier
1593), la Rochelle (16 janvier), Bordeaux (20 janvier) et retour par la même voie. Il
indique quels sont ses correspondants: à Caen, le marchand Nenijansens et le libraire
Pierre Chandelier; à Tours, le marchand Antoine Barre, les libraires Jamet Mettayer,
Marc Orry et Isaye Gentil, ami de Rinsart; à La Rochelle, le marchand Pieter Jansen
Hoost et les libraires Hierosme Haultin, Marin Villepoux, Thimothée Jouan: à
Bordeaux, le marchand Pieter Grenier, les libraires Simon Millanges, Jacques
Toulouze, Guillaume Fontaine, Jacques du Perron et Jean Savoye(?)23.
Ce voyage est marqué par l'apparition de la concurrence. A Caen, puis, en janvier
1593, à Bordeaux, Rinsart est précédé par les Gabiano. Il doit renvoyer des balles
de livres de La Rochelle à Tours.
Les risques demeurent grands: une de ces balles est prise par les gens de Poitiers,
une autre envoyée de Caen à Tours, fin 1592, est tombée aux mains des voleurs entre
Caen et Alençon. Mais ceux-ci, ‘voyant que ce n'estoient que livres... les ont laissé
là et ont prins toute l'autre marchandise qui leur estoit propre, comme velours,
satins...’24, Rinsart fait systématiquement des copies de ses ‘factures et autres affaires’,
qu'il envoie aux prochaines étape, pour n'être pris ‘par les champs... saysi de nuls
papiers’, comme l'avait été, en 1586, Dresseler, facteur de Plantin25...

23
24

Archives plantiniennes, 92, p. 334, lettre du 19 septembre 1592. Rinsart précise, le 16 janvier
1593 (p. 389), qu'il n'a pas ouvert sa marchandise à La Rochelle, en l'absence de Haultin.
Archives plantiniennes, 92, p. 393-395, lettres du 14 et 26 mars 1593. Le chemin suivi de
Tours à La Rochelle est probablement celui que décrivent ETIENNE TROCMÉ et MARCEL
DELAFOSSE dans Le Commerce rochelais de la fin du XVo au début du XVIIo, Paris, 1952,
p. 4-6. Poitiers fut, de mai 1589 à juin 1594, une place forte de la Ligue, cfr. HENRI OUVRÉ,
Essai sur l'histoire de la Ligue à Poitiers, dans: Mémoires de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, 1854, p. 85-243. Porthaise, théologal du lieu et fervent ligueur, parle dans ses Cinq

25

Sermons... publiés à Paris en 1594 (BIBLIOTHEQUE NATIONALE, Paris, Rés. 8o Lb35 1136, p.
18), des soldats de Poitiers qui vont ‘ès fauxbourgs de Tours et Parthenay, et ès portes de S.
Jean, S. Maixant, Niort, Fontenay, Touars et La Rochelle... prendre et amener prisonniers et
marchandises presque tous les jours en ceste ville’.
Archives plantiniennes, 92, p. 359, lettre du 7 novembre 1592. Sur l'affaire Dresseler, cfr.
supra note 19.
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Malgré ces ennuis, et le fait que les tonneaux de Francfort ne lui soient point parvenus,
la vente a été bonne. Rinsart envoie de l'argent, achète du papier à Caen et La
Rochelle, pour Frans Raphelengius notamment, et des impressions de La Rochelle
et de Tours.
Après avoir dû engager un procès à Caen contre un débiteur, le libraire est de
retour à Middelbourg le 2 mai 1593. Il s'y occupe de change, de vente de livres
français, d'achat d'impressions de Moretus et Gilles Beys. Il se rend, semble-t-il, à
Amsterdam pour l'affaire des tonneaux de Francfort, puis à Anvers, où il reçoit un
nouvel assortiment en juillet 1593.
Le quatrième voyage, d'août 1593 à mars 1594, ressemble aux précédents, avec deux
éléments nouveaux. Rinsart envoie un tonneau de livres dans une ville ligueuse,
Nantes, et les trêves ont dû lui permettre de revenir par terre, de Caen à Anvers, en
159426. Mais, ce voyage, comme le cinquième et dernier, se déroule dans un nouveau
cadre économique.
Cette évolution transparaît dans les comptes de Moretus (cfr. tableau ci-après). Le
trafic mené avec Rinsart, en exploitant deux opportunités: les possibilités d'exportation
à partir d'Anvers, moyennant ‘licentes’ après 159027 et l'accès à faible risque aux
ports français de la façade atlantique, étant donné la puissance maritime
anglo-hollandaise28, n'est pas négligeable. Les obligations successives de Rinsart se
montent à 23.598 florins. Il a pris, entre 1591 et 1594, plus de 22.000 florins de
marchandises de librairie, en bénéficiant de rabats (25% sur les sortes de Moretus,
15% sur les ‘livres estrangers’) et ses obligations indiquent que la marchandise
montait à somme beaucoup plus grande. Le pourcentage des livres étrangers, dont
la firme plantinienne faisait usuellement le commerce29 est relativement fort (plus de
25% des achats, 40% pour le troisième et quatrième voyage). Néanmoins, dans une
période critique, plus de 18.000 florins sont venus alimenter la trésorerie de Moretus,
et il s'agit pour

26
27
28

29

Ibid., 92, p. 425, lettre du 22 décembre 1593. L'envoi à Nantes (Archives plantiniennes, 323,
IV) est marqué P.D. (Pierre Doriou?).
L. VOET, op. cit., 2, p. 437. Sur les conditions du commerce avec l'ennemi: passeports,
licentes, cfr. E. COORNAERT, op. cit., 1, p. 86-89.
Cfr. E. TROCMÉ et M. DELAFOSSE, op. cit., p. 151-152, 198; V. VASQUEZ DE PRADA, Lettres
marchandes d'Anvers, Paris, 1960, 1, p. 47-48, 62; H. LAPEYRE, Une Famille de marchands:
les Ruiz, Paris, 1955, p. 421-426.
L. VOET, op. cit., 2, p. 417-422. Mais la revente d'autres sortes ne représente que 12% des
ventes de Moretus au début du XVIIo siècle.
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Comptes des voyages de Rinsart, d'après Archives plantiniennes, 126 et 323.
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l'essentiel d'argent comptant, car les paiements de Rinsart en livres dépassent à peine
le millier de florins.
Ce système de rechange a permis de maintenir à 60% les échanges avec la France30.
Mais il y a eu deux périodes. Les trois premiers voyages se passent bien. La valeur
des sortes avancées par Moretus monte de 1492 à 6327 florins. En revanche, le
quatrième voyage est un échec. Le passif de Rinsart double. En 1594, Moretus réduit
son apport (3 tonneaux envoyés à Caen, Bordeaux, Rouen, et quelques balles de
livres). De 1594 à 1596, il ne consent plus d'avances et se préoccupe des dettes de
Rinsart.
La correspondance du libraire itinérant précise cette évolution. Il ne faut pas chercher
dans les lettres de Rinsart l'expression d'idées politiques. Son activité n'est pas celle
d'un propagandiste. Il fait peu d'allusions aux événements historiques. Ainsi, au début
de 1592, alors que royalistes et ligueurs se combattent en Normandie, Rinsart, qui
s'y trouve, ne parle pas des risques encourus. S'il fait part du siège de Rouen, c'est
pour presser Moretus de lui envoyer des ouvrages, car, si cette ville se rend, beaucoup
de ses clients quitteront Caen. De même, s'il mentionne le siège de Blaye par
Matignon, en janvier 1593, c'est parce que le passage des marchandises en est facilité31.
Rinsart ne traite pas non plus de religion, alors que ses liens avec les Harsy, les
Gabiano, la connaissance qu'il a des libraires protestants de Caen et de La Rochelle,
de libraires de Genève ou d'Angleterre, ses voyages à Leyde auprès du gendre
protestant de Plantin, Raphelengius, dont il espère épouser la fille, permettent de lui
supposer des sympathies pour la Réforme32.

30

31

32

A titre de comparaison, selon les comptes annuels, Sonnius, qui avait le monopole de la vente
des sortes plantiniennes à Paris, était redevable en 1585 de 3908 florins, 4641 en 1586, 5906
en 1587, 6751 en 1588, cfr. Archives plantiniennes, 19, fos 186, 192, 201, 209.
Archives plantiniennes, 92, p. 307, lettre du 24 mars 1592; p. 381, lettre du 16 janvier 1593.
Les routes étaient extrèmement dangereuses en Normandie en 1592, cfr. ROBERT D'ESTAINTOT,
La Ligue en Normandie, paris, 1862, p. 255-259. Il y avait risque à être pris par les soldats,
cfr. l'aventure de Jacques Barsotti, libraire lyonnais, pris par les troupes royales en 1593, et
séquestré dans un coffre puis un tonneau jusqu'au paiement de sa rançon (BAUDRIER, op.
cit., 1, p. 20-21).
Rinsart prétend en aoët 1593 à la main de la fille de Frans Raphelengius (sans doute Elisabeth,
elle-même calviniste). Pour que le mariage se fasse, il lui est nécessaire de régler son affaire
avec les Gabiano. Il en charge le libraire Peter van Tongheren, ancien serviteur de Plantin
et beau-frère de Moretus, qui trouvera à Francfort l'appui du libraire genevois Jacques Chouet,
‘bon amy’ de Rinsart, cfr. Archives plantiniennes, 92, p. 407, lettre du 6 août 1593.
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Le libraire donne en revanche des nouvelles de la ‘familia’ Plantin. Il annonce que
Pierre Gassen, fils de Catherine Plantin, a été envoyé à Toulouse pour devenir
chirurgien, que lui-même est allé à Cleville voir les parents de Jeanne Rivière, veuve
de Plantin. Mais souvent famille et affaires sont liées. Ainsi c'est Rinsart qui envoie
en 1594 un passeport à Beys pour qu'il puisse le plus rapidement venir en France33.

Ill. 2: Lettre de Théodore Rinsart à Jan Moretus, envoyée de Caen le 20 décembre 1592, au début du
troisième voyage, qui fut le plus fructueux (MUSÉE PLANTIN - MORETUS, Archives plantiniennes, no
92 p. 371).

33

Archives plantiniennes, 92, p. 389, lettre du 29 janvier 1593; p. 422, lettre du 12 octobre
1593; p. 427, lettre du 3 juillet 1594.
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Le sujet essentiel de la correspondance, c'est le trafic de librairie. De 1591 au premier
semestre de 1593, la vente, quels qu'en soient les risques, est facile. A Caen, en mars
1592, ‘ils sont si affamés de livres... que si j'en eusse eu pour deux ou 3 foys autant
ie les eusse tous vendus. Je ne pouvoys chasser les personnes de la chambre ou
estoyent les livres et quelquefoys y estoient bien 50 personnes ensemblement. Je les
ay vendus à ma volonté et n'y ay rien perdu... Il n'y a eu personne de lettrés qui ne
soit venu voir en ma chambre jusques a Mr le premier président, Mr l'advocat du
Roy et touts les Messieurs de la Court de Parlement de Caen, J'en ay esté fort esbahy.
Vous diriez qu'ils n'ont veu des livres de dix ans tant il estoyent affamez de livres.
J'ay receu en cette ville en six jours au plus la somme de 560 ou 65 escus pour le
moings’. Pour répondre aux demandes de personnes de qualité, Rinsart est prêt à
acheter comptant à Moretus, car il n'y a ‘rien qui ne soit comme vendu’. Il a fallu en
outre que le libraire vende aux escoliers, ‘bon gré mal gré, car ils me tormentoyent
tant que rien plus’34. Ces ‘grandes ventes’ durent jusqu'en janvier 1593. Le problème
essentiel de Rinsart est alors de faire parvenir en Flandres l'argent de ses gains. Les
relations que les villes qu'il traverse: Caen, Tours, Bordeaux, La Rochelle, avaient
avec Anvers35 sont interrompues. Il ne recourt qu'occasionnellement, à partir de 1593,
aux lettres de change, tirées, semble-t-il, sur Middclbourg. La majorité de ses
paiements sont faits en espèces. Mais il ‘perd beaucoup à l'or, et pour le moings 2 s.
par escus’ et préfère à l'occasion acheter du papier ou des livres, revendus à
Middelbourg, au bénéfice de Moretus36. A la fin de chaque voyage, Rinsart fait
parvenir partie des recettes faites dans les villes françaises à Caen, par lettres de
change, ‘puis les porte avec moy, Dieu aydant’ avec le reste de l'argent reçu dans les
dernières villes visitées37.
Après 1593, la concurrence d'autres marchands itinérants, ressentie déjà lors du
troisième voyage, se fait plus dure. Les Gabiano précédent

34
35
36

37

Archivesplantiniennes, 92, p. 301, 305-306, 317, lettres des 20 et 27 mars 1592.
Sur les relations de Caen, Le Mans, Tours, Bordeaux, La Rochelle avec Anvers, cfr. H.
COORNAERT, op. cit,. 1, p. 150, 228-230, 318-321, 324-328.
Archives plantiniennes, 92, p. 421, lettre du 12 octobre 1593. Dans la correspondance de
Rinsart, on trouve, de 1592 à 1595, 6 fois mention d'envoi de numéraire, 4 fois mention de
lettres de change, dont trois sur Durand Gassen qui avait des créances à Middelbourg. Les
comptes de Moretus montrent qu'il y a eu des étapes supplémentaires: la majorité des
paiements lui arrivent sous forme de lettres de change, de Middelbourg, Amsterdam, Calais
ou par des intermédiaires.
Ibid., 92, p. 329, lettre du 25 juin 1592.
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Rinsart, en août 1593 à Caen, en décembre à Bordeaux, où il ne peut vendre que 500
écus de livres ‘à cause que M. de Gabiano en a envoyé si grande quantité et les a
tous fournis’. Ce concurrent gâte tout ‘pour le bon marché qu'il y fait'’38.
Les recouvrements sont plus difficiles. Rinsart a des débiteurs à La Rochelle, dans
les villes ligueuses de Nantes et Toulouse, et dans les trois cas doit envoyer un homme
exprès39. Le libraire, dont les paiements s'espacent, a une sévère explication épistolaire
avec Moretus auquel il rappelle que ‘vous seul en aves le proufit et moy seulement
la peyne... que je me hasarde souventefoys la vie pour distribuer la marchandise afin
de vous faire argent, et je ne pense pas ausi que l'ayes fait à regret, combien que je
soys esté sans nuls moyens lors qu'avez commencé à me bailler de la marchandise’40.
La période des trêves commencée en décembre 1592 pour le Languedoc, en février
1593 pour la Gascogne, jusqu'à la trêve générale de juillet 1593, après la conversion
d'Henri IV, est suivie par la période des redditions: Lyon en février 1594, Paris et
Rouen en mars, Toulouse en mai, Poitiers en juillet se rendent au Roi... Le marché
français se reconstitue, mais lentement. La première étape du cinquième voyage de
Rinsart est Paris. Dans la capitale, en juillet 1594, tout est ‘fort mort touschant la
librairie, n'y ayant encores nulz escolliers aux collèges fors qu'aux jésuistes... de
troys moys on ne fera pas grand cas en ceste ville, combien que plusieurs libraires
soyent ja revenus’. Rinsart vend cependant quelques livres à Michel et Laurens
Sonnius, car à Paris ‘ils n'ont point de sortes d'Anvers, ou bien peu’, puis passe à
Rouen, où on ne lui achète rien, et ensuite à Caen, où la vente est faible, car la cour
de Parlement n'y est plus41.

38

39
40
41

Archives plantiniennes, 92, p. 413-415, lettre du 12 et 30 août 93; p. 421, lettre du 12 octobre;
p. 425, lettre du 22 décembre 1593. L'activité d'autres libraires itinérants est attestée, par
exemple à Tours, cfr. BOULAY DE LA MEURTHE, Notes sur les imprimeurs et libraires de
Tours pendant la Ligue, dans: Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 13, 1902, p. 563-571:
le 27 février 1593, Adrian Périer fait requête au Parlement de Tours, pour amener et vendre
23 balles de livres qu'il a sur la rivière de Loire, ce dont les libraires présents à Tours veulent
l'empêcher, Adrian Périer, qui épousera en 1596 la veuve de Gilles Beys, Madeleine Plantin,
a une carrière analogue à celle de Rinsart. Protestant, il a travaillé à Paris et à Lyon, avec
Harsy, Gabiano, Etienne Michel.
Archives plantiniennes, 92, p. 415, 421, 425, lettres des 30 août, 12 octobre, 27 décembre
1593.
Ibid., p. 417, lettre du 22 septembre 1593.
Archives plantiniennes, 92, p. 427, 429, lettres des 3 juillet, 10 août 1594. Le Parlement avait
quitté Caen pour Rouen le 19 avril 1594
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Rinsart rompt alors son itinéraire habituel. Avant d'aller recouvrer des créances à
Toulouse et Bordeaux, il se rend à Lyon puis Genève où, à défaut de trouver un
accord avec les Gabiano sur les marchandises perdues en 1590, il achète des livres.
Son dessein est de s'installer à Paris. Il demande à Wymer, serviteur de Moretus, de
lui faire un tonnelet des nouveautés de la foire de Francfort ‘ung ou deux pour sorte’,
de l'envoyer pour lui à Ambroise Drouart, dans la capitale, car il espère y ouvrir
boutique et ‘cella fera que on me viendra voir’42.
Le système mis en place en 1591 ne fonctionne plus. Les intérêts de Rinsart et de
Moretus ne sont plus les mêmes. Depuis juillet 1593, Moretus retrouve des
interlocuteurs en France, Robert Fouet, intermédiaire des parisiens Michel Sonnius
et Sébastien Nivelle, Adrien de Launay libraire à Rouen, Jean-Baptiste Buysson à
Lyon. En novembre 1593, Nicolas Tartier, marchand de Troyes, fait parvenir à Anvers
390 rames de papier43. A la fin de 1594, Moretus encourage Gilles Beys, installé à
Anvers depuis septembre 1589, à regagner Paris, en lui garantissant le monopole
effectif des ventes de livres plantiniens dans la capitale.
La rupture entre Rinsart et Moretus ne sera pas brutale. Le libraire itinérant, retardé
par la saisie de ses marchandises à Paris et à Caen à la demande des Gabiano,
s'acquitte de partie de ses dettes et obtient en avril 1596 une avance de 1709 florins
de Moretus, pour trois tonneaux de livres, un à envoyer à Paris, deux à Bordeaux44.
Il semble, par ailleurs, que Rinsart ait tenu la boutique de Madeleine Plantin après
la mort de Gilles Beys45. Adrien Périer, nouvel époux de Madeleine Plantin, écrit à
Moretus, en décembre 1596, que Rinsart (devenu son concurrent) ‘est fort advancé
sur vos livres et ung peu plus que nous ne sommes’46.
Cependant, le retour à la normale fait apparaître la situation de Rinsart fort
embrouillée. Quoiqu'installé à Paris, rue Saint-Jacques à la Croix

42
43

Ibid., p. 385, 431, lettres de Genève du 12 et 24 mars 1595.
Archives plantiniennes, 126, fo. 12, 75; 82, p. 93-99 (Sonnius); 90, p. 125 (Nivelle); 126, fo
71 (Launay); 77, p. 701 (Buysson); 126, fo. 74 (Tartier).

44
45

46

Archives plantiniennes, 126, fo 82 et 323 (VI).
Cfr. G. LEPREUX, op. cit., Normandie, 2, p. 102. Rinsart, pour s'installer à Rouen en 1597,
déclare avoir ‘tenu boutique ouverte soubz la veuve de deffunt Gilles Beiz’. Beys était mort
en avril 1595; sa veuve, rentrée à Paris en septembre 1595, se remarie en août 1596 avec le
libraire Adrien Périer, qui vient diriger sa boutique.
Archives plantiniennes, 90, p. 571.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

133
blanche47, le libraire demeure itinérant. Périer le déclare absent depuis trois mois en
octobre 1596. Il indique, en janvier 1597, que Rinsart a écrit de Bordeaux a son
‘homme’ d'être à Lyon ce mois48. Insaisissable, Rinsart s'avère mauvais payeur. En
août 1596, son serviteur, Emmanuel Richard, ancien facteur de Plantin à Paris, ne
peut honorer une lettre de change tirée par Moretus49. En mai 1597, Rinsart, alors à
Bordeaux, ne paie pas une lettre de change de 100 écus tirée sur lui par Peter van
Tongheren50, Rinsart a d'autres créanciers encore, comme Thomas Soubron et Moïse
Desprez, libraires de Lyon51.
Il donne espoir de paiement à Moretus, lorsqu'en 1597 il épouse la veuve de Thomas
Mallard, libraire rouennais, qui avait fait affaire avec Plantin. Rinsart est alors à la
tête de deux boutiques ‘bien garnyes’ à Rouen, devant le Palais, à l'enseigne de
l'Homme armé et d'une boutique à Caen52. Mais, si le libraire fait carrière à Rouen,
où il sera garde de la librairie en 1606, maître de la Confrérie Saint-Jean-Porte-latine
en 161553, il a toujours une bonne raison pour ne pas rembourser Moretus: la
succession de Mallard, la maladie, les dettes qu'il doit payer ou qu'il ne peut recouvrer,
les mauvaises ventes en Bretagne, à Angers, La Rochelle... En 1605, Moretus,
aiguillonné par Adrien de Launay, concurrent de Rinsart à Rouen, envisage un procès
puis renonce. En décembre 1609, Rinsart, sur l'assurance que Moretus ne le fera pas
emprisonner, se rend à Anvers pour régler une succession. Il s'engage alors à payer
sa

47
48
49

50
51

52

53

ARCHIVES NATIONALES, Paris, Minutier central, LXXIII, 147, 22 juin 1596, bail à Rinsart
par Geneviève Lescuyer, veuve du libraire Baptiste Du Puys.
Archives plantiniennes, 90, p. 563, 565, 571, 575.
Minutier central, XLIX 183, 17 août 1596. Sur E, Richard, cfr. D. PALLIER, La Fin de la
succursale plantinienne de Paris (1577), dans: Revue française d'Histoire du Livre, 1978,
18, p. 25-39.
Archives plantiniennes, 92, p. 449, 451, 21 avril et 2 mai 1597.
BAUDRIER, op. cit., 7, p, 217, 19 août 1595. Minutier central, XVIII, 124, 1o décembre 1597,
transfert par Olivier de Varennes, procureur de Soubron, d'une obligation de Rinsart de 230
écus, acceptée par la veuve du libraire Buon.
Archives plantiniennes, 92, p. 453-455, lettre du 17 février 1598. Sur Thomas Mallard, cfr.
G. LEPREUX, op. cit., Normandie, 1, p. 309-311. Mallard était débiteur de Plantin, cfr. Archives
plantiniennes, 111, fo 10.
Sur l'exercice rouennais de Rinsart, cfr. G. LEPREUX, op. cit., Normandie, 1, p. 368-369; 2,
p. 101-104, ainsi que les manuscrits d' ED. FRERE sur l'imprimerie en Normandie
(BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE ROUEN, m 213, 142, p. 3, 14).
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dette, montant à 6315 florins 20 patard, en acquittant 300 florins par an, promesse
qu'il ne tiendra pas54.
Les voyages de Rinsart montrent qu'au début de son exercice, Jan Moretus était
intéressé par le marché français. On sait qu'il l'a ensuite négligé. A cela diverses
raisons: ce trafic, s'il était profitable, demandait que le responsable de la firme y
participe activement et se rende à Paris en cas de besoin. Moretus ne semble pas
avoir eu le temps pour cela55.
Peut-être aussi le demi-échec des voyages de Rinsart, et la qualité des interlocuteurs
de Moretus ont-ils joué. La France, c'est, pour le libraire anversois, Gilles Beys, son
difficile beau-frère; après la mort de ce dernier et le décès de Madeleine Plantin, ce
sont des héritiers en querelle, qui essayent d'obtenir le monopole des sortes
plantiniennes56. C'est aussi Théodore Rinsart, le mauvais payeur. En ce cas, Rinsart,
libraire peu connu, a quelque peut contribué à modifier la géographie de l'Europe du
livre.

54

Archives plantiniennes, 92, p. 461-511, 491-495 (1605), 505-507 (1609). En 1614, la dette

55
56

de Rinsart est reportée entière au Grand livre E (Archives plantiniennes, 126, fo 205). On
trouve l'écho du mécontentement des Moretus dans leurs lettres à Rinsart (Archives
plantiniennes, 13, p. 42-43, 79).
L. VOET, op. cit., 2, p. 403-409.
L. VOET, op. cit., 1, p. 181-182.
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Résumé
Les troubles politiques de la Ligue ont desserré dès 1589 les relations privilégiées
qu'entretenait la firme plantinienne avec la France. A partir de 1591, Jan Moretus
passe accord avec un libraire formé à Paris et à Lyon, Théodore Rinsart, qui est le
neveu de son beau-frère Gilles Beys. Rinsart envoie, à ses propres risques, les
tonneaux de livres qui lui sont fournis aux ports royalistes de Caen, La Rochelle et
Bordeaux, puis assure la distribution des ouvrages dans les villes de l'intérieur.
A coté des Grands livres et des Journaux du Compas d'Or, les lettres envoyées
par Rinsart à Moretus font connaître, dans son détail, l'activité d'un libraire itinérant.
Chronologiquement, deux périodes se succèdent. De 1591 à 1593, quels que soient
les dangers en temps de guerre religieuse, les ventes sont faciles. Le libraire doit
ensuite s'adapter à la reconstruction de l'économie française. Installé à Paris en 1595,
puis à Rouen en 1597, Rinsart demeure débiteur de sommes importantes envers
Moretus. Ce demi-échec a peutêtre contribué à l'abandon progressif du marché
français par la firme d'Anvers.
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Hoofdstuk III
Uitgevers, drukkers en drukken uit de 15 , 16
en 17 eeuw
de

de

de

Ein unbekannter antwerpener ablassbrief des frühen 16.
jahrhunderts in der Württembergischen landesbibliothek in
Stuttgart.
von dr. Peter Amelung
(Stuttgart)
Die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart verfügt über einen sehr
bcachtlichen Bestand an ältercn niederländischen Drucken. Neben den derzeit 69
Inkunabeln1 besitzt sie viele Hunderte von Drucken des 16. und wahrscheinlich einige
Tausend Drucke des 17./18. Jahrhunderts aus den nördlichen und südlichen
Niederlanden. Leider sind die Drucke des 16. und erst recht die der späteren
Jahrhunderte bisher nur sehr lückenhaft in einem in Aufbau befindlichen
Druckerregister erfaßt, das eine erste Grundlage für den geplanten ‘Short-title
catalogue’ (zumindest) der Drucke des 16. Jahrhunderts bildet. Immerhin kann man
sagen, daß fast alle Drucke entweder im alphabetischen Hauptkatalog oder in einem
der alten Sonderkataloge (Bibeln2, Dissertationen, Familienschriften) ver-

1

2

Siehe PETER AMELUNG, Die niederländischen Inkunabeln der Württembergischen
Landesbibliothek in Stuttgart, in: Hellinga Festschrift/Feestbundel/Mélanges, Amsterdam,
1980, S. 1-27.
Für die Bibelsammlung ist ein gcdruckter Katalog in Vorbereitung. Ein erster Band, der die
griechischen Bibeln umfaßt, ist 1984 im Frommann-Holzboog Verlag in Stuttgart-Bad
Cannstatt erschienen. Der ingesamt auf etwa 15 Bände berechnete Katalog wird durch
umfassende Register (darunter natürlich auch eines der Drucker und Verleger) erschlossen
werden.
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zeichnet und so wenigstens über die Verfasser oder Sachtitel aufzuspüren sind.
Dennoch werden (meist durch Zufall) immer wieder an andere Schriften angehundene
Drucke entdeckt, die einst der Katalogisierung entgangen waren. Auch in den Spiegeln
alter Einbände ist mancher Druck zu finden, der früher entweder nicht beachtet wurde
oder der verdeckt war. Allerdings handelt es sich dabei meist nur um Druckfragmente
(oft auch Probedrucke), gelegentlich aber auch um ganze Einblattdrucke. Von einem
solchen Fund ist hier zu berichten.
Vor einiger Zeit stieß ich im hinteren Einbandspiegel eines 1523 in Tübingen
erschienenen Neuen Testaments3 auf einen niederländischen Einblattdruck, den man
im Einband eines süddeutschen Drucks zunaächst nicht erwartet hätte. Es stellte sich
aber sofort heraus, daß dieser Band erst im 18. Jahrhundert nach jahrhundertelanger
Abwesenheit wieder nach Süddeutschland zurückgekehrt war. Er stammt aus der
berühmten Bibelsammlung des Kopenhagener Pastors Josias Lorck, die 1784 vom
Gründer der Stuttgarter Landesbibliothek, Herzog Carl Eugen von Württemberg, ‘en
bloc’ erworben und zum Grundstock der heute einzigartigen Stuttgarter
Bibelsammlung wurde. Lorck hatte seine Sammlung hauptsächlich im Norden
Deutschlands und in den Ländern Nordeuropas zusammengetragen. Besagtes
Exemplar des Tübinger Neuen Testaments von 1523 in der lateinischen Übersetzung
des Erasmus von Rotterdam war offensichtlich schon bald nach Erscheinen an den
Niederrhein oder in die Niederlande gelangt, denn dort erhielt es seinen blindgeprägten
Ledereinband. Leider sind beide Einbanddeckel so stark berieben, daß die
Blindprägung viel von ihrem Relief eingebüßt hat. Der Rücken des Bandes mußte
sogar erneuert werd. Trotzdem läßt sich noch eindeutig erkennen, daß der Einband
niederrheinisch-niederländischen Ursprungs ist. Auf beiden Deckeln ist jeweils
zweimal nebeneinander dieselbe Platte mit einer Verkündigungsszene (Maria mit
dem Erzengel Gabriel) eingepresst, wie sie für niederländische Einbände jener Zeit
typisch ist4. Die Plattenstempel sind mit ornamentalen Leisten (Rol-

3

4

Novi Testamenti totius aeditio longe optima & accuratißima, Tübingen, Ulrich Morhart d.Ä.,
Sept. 1523 (Sign.: Bibl. lat. 8o 1523, Tübingen; diese Signatur wird im Zuge der
Neukatalogisierung der Stuttgarter Bibelsammlung [siehe Anm. 2] geändert werden).
Dieselbe Platte konnte ich auf Anhieb sonst nicht feststellen. Sie entspricht im Typus der
Verkündigungsplatte des in Cambridge tätigen niederländischen Buchbinders Nicolaus
Spierinck (siehe zum Beispiel E. PH. GOLDSCHMIDT, Gothic & Renaissance Bookbindings,
London, 1928, Bd 1, S. 221: Nr. 124 oder Reliures du Moyen Âge au 1er Empire, [Catalogue
d'exposition], Bruxelles, 1955, Nr. 13 und Taf. 1)
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lenstempel) eingefaßt. Zwar enthält der Band keine frühen Besitzvermerke, die auf
die Niederlande hinweisen, aber die niederländische Herkunft des Einbands wird
durch den als hinteren Vorsatz eingehefteten, einmal gefalteten Einblattdruck
nachdrücklich unterstrichen5.
Bei näherem Zusehen zeigte sich, daß wir es mit einem für die Niederlande
gemünzten Ablaßbrief zu tun haben, der inhaltlich leicht zu bestimmen war. Durch
das umfassende Werk von Paul Fredericq6 sind nahezu alle Dokumente aus denjahren
1300 bis 1600, die sich auf päpstliche Ablässe (‘sacratissimae indulgentiae’) in den
Niederlanden beziehen, im vollständigen Wortlaut zugänglich. Der neuentdeckte
Ablaßbrief betrifft den von Papst Leo X. am 23. September 1515 verkündeten
vollständigen Jubiläumsablaß (‘plenissima indulgentia sacri jubilei’), der vom Tag
der Verkündung an drei Jahre lang zu erlangen war und mit dessen Vertrieb in den
Niederlanden Hadrianus Florentii (Adriaan Florensz), der spätere Papst Hadrian VI.,
als päpstlicher Oberkommissar beauftragt war. Fredericq (a.a. O.S. 519-521) druckte
den Text dieses Ablaßbriefes ab nach dem einzigen bekannten Exemplar eines
unfirmierten Drucks, das sich in der Universitätsbibliothek Gent befindet. Dieser
Druck wurde von Marie Elizabeth Kronenberg mit einem Fragezeichen als
Antwerpener Druck beschrieben (= N.-Kr. 2233), aber keinem bestimmten Drucker
zugewiesen.
Das Stuttgarter Exemplar dieses Ablaßbriefes (Abb. 1), das ebenfalls auf Pergament
gedruckt ist, stimmt zwar inhaltlich völlig mit dem Genter Exemplar überein, aber
es weist ganz anderen Satz auf und ist folg-

5
6

Der Einblattdruck wurde inzwischen abgelöst und geglättet. Er wird künftig separat aufbewahrt
und hat die Signatur HBFC 96.
PAUL FREDERICQ, Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum
(1300-1600), 's-Gravenhage, 1922 (Rijks geschiedkundige publicatiën, Kleine Serie, 21). Folgende Werke werden in diesem Artikel abgekürzt zitiert:
HPT = WYTZE UND LOTTE HELLINGA, The fifteenth-century printing types of the Low
Countries, 2 Bde, Amsterdam, 1966;
NAT = WOUTER NIJHOFF, L'Art typographique dans les Pays-Bas pendant les années 1500
à 1540, La Haye, [1902]-1935. 2 Bde und Suppl.;
N.-Kr. = WOUTER NIJHOFF-MARIE ELIZABETH KRONENBERG, Nederlandsche Bibliographie
van 1500 tot 1540., Bd 1-3, 5, 's-Gravenhage, 1923-1971;
Rouzet = ANNE ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe
siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975 (Coll. du
Centre nat. de l'archéologie et de l'histoire du livre. Publications. 3).
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Abb. 1: HADRIANUS FLORENTII, Litterae indulgentiarum jubilei causa, [Antwerpen, zwischen 23. 9.
1515 und Juni 1516]. Unikum dieses Ablaßbriefes in der WÜRTT. LANDESBIBLIOTHEK in Stuttgart
(etwa 1/2 d. Orig.)

lich ein zweiter Druck7. Es ist am rechten Rand etwas beschnitten, was zu einem
Verlust von jeweils 2 bis 4 Buchstaben je Zeile führte. Was den von Fredericq
vcröffentlichten Text betrifft, so läßt er sich durch das Stuttgarter Exemplar an einer
Stelle verbessern. Fredericq transkribierte an dieser Stelle (a.a. O.S. 520, Z. 23)
‘inv(i)ationis’. Aus dem Stuttgarter Exemplar geht klar hervor (siehe Abb. 1. Z. 11),
daß es ‘inuasionis’ (‘invasionis’) heißen muß. Nach Fredericqs Transkription des
Genter Exemplars muß man annehmen, daß dort an der betreffenden Stelle des
Formulars die Jahreszahl 1515 (‘Millesimo quingentesimo decimo quinto’) ganz
ausgedruckt ist. Nach Nijhoff-Kronenberg (Nr. 2233) fehlt jedoch ‘quinto’ im Druck,
wie übrigens auch im Stuttgarter Exemplar. Da handschriftlich

7

Das geht schon aus der Beschreibung bei Nijhoff-Kronenberg (Nr. 2233) hervor. Nach
Ablieferung des Manuskripts dieses Beitrags erhielt ich aus Gent eine Kopie des dortigen
Drucks, wofür ich dem Kollegen Albert Derolez an dieser Stelle herzlich danken möchte.
Danach ist der Genter Ablaßbrief ein völlig anderer Druck desselben Textes mit anderen
Typen und anderen Zierinitialen. Zur Frage des Druckers siehe Anm. 8.
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das Datum 3. Januar eingetragen ist, ist die Jahreszahl so oder so in 1516 zu
korrigieren. Auf jeden Fall steht damit fest, daß das Gen ter Exemplar zwischen dem
23. September 1515 und dem 3. Januar 1516 gedruckt wurde.
Das Stuttgarter Exemplar wurde von einem der ersten Besitzer des Bandes, in den
es eingeheftet war, sowohl auf der zugänglichen leeren Hälfte der Rückseite als auch
auf den freien Flächen der bedruckten Seite mit Notizen beschrieben, die natürlich
mit dem Ablaßbrief selbst nichts zu tun haben. Eine handschriftliche Ausfertigung
des Ablaßbriefes für eine bestimmte Person ist auch mit Hilfe einer Quarzlampe
unter den an dieser Stelle befindlichen Notizen nicht mehr zu erkennen. Lediglich
die vorgedruckte Jahreszahl ‘Millesimoquingentesimodecimo’ ist mit Sicherheit
handschriftlich ergänzt worden. Ganz schwach kann man an der betreffenden Stelle
lesen ‘septio’ (‘septimo’). Also ist der Ablaßbrief im Jahre 1517 ausgestellt worden.
Der Druck dürfte jedoch früher erfolgt sein, wahrscheinlich aber nach dem des Genter
Ablaßbriefes.
Wie läßt sich der Druck des Stuttgarter Exemplars zeitlich eingrenzen? Da im
Text selbst die Verkündung des Ablasses am 23. September 1515 erwähnt wird (siehe
Abb. 1, Z. 9), steht damit der ‘terminus post quem’ fest. Der ‘terminus ante quem’
ergibt sich aus den Titeln Hadrians, die im Ablaßbrief genannt sind: ‘sacre Theologie
professor, ecclesie sancti Saluatoris Traiectensis Prepositus et Decanus Louaniensis’
(Professor der Theologie [in Löwen), Propst der Salvatorkirche in Utrecht und Dekan
[der Peterskirche] in Löwen). Das waren die Ämter, die Hadrian im Herbst 1515
innehatte, bevor er för langere Zeit in diplomatischer Mission nach Spanien geschickt
wurde. Im Juni 1516 wurde er zum Bischof von Tortosa ernannt. Dieses neue Amt
wird in dem Ablaßbrief noch nicht, aufgeföhrt. Folglich wird auch dieser Druck des
Ablafibriefes vor Juni 1516 entstanden sein.
Nun zur Frage des Druckers. Bei dem Genter Exemplar plädierte M.E. Kronenberg
wohl mit Recht im Gegensatz zu Fredericq8 für Antwerpen

8

Fredericq schreibt dazu (a.a. O.S. 521): ‘waarschijnlijk gedrukt door den Gentschen drukker
Pieter de Keysere’. Nach der mir vorhegenden etwas schwachen Xerokopie zu urteilen,
handelt es sich wahrscheinlich um einen Druck von Michael Hillen(ius) van Hoochstraten.
Die Texttype scheint identisch zu sein mit der eines Hillenius-Drucks von 1521 (siehe NAT
Hillen V. 17 - N.-Kr.l872), während die Auszeichnungssehrift schon 1519 bei Hillenius
nachzuweisen ist (siehe NAT Hillen 1.2 = N.-Kr. l830). Die beiden Zierinitialen V und M
kommen bei Nijhoff (NAT) nicht vor. Die Jahreszahl 1515 ist übrigens wie bei
Nijhoff-Kronenberg angegeben nicht ausgedruckt sondern handschriftlich durch
‘quinto’ergänzt (siehe oben).
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als Druckort, aber sie mochte sich auf keinen bestimmten Drucker festlegen (siehe
N. - Kr. 2233). Auch das Stuttgarter Exemplar, das sicher in Antwerpen gedruckt
wurde, wirft in dieser Hinsicht gewisse Probleme auf, weil die beiden zum Druck
verwendeten Typen bei verschiedenen Antwerpener Druckern jener Zeit vorkommen.
Beginnen wir mit der Textschrift. Sie ist ohne jeden Zweifel identisch mit der
ehemaligen Type 3 von Gheraert Leeu (= HPT II, Taf. 148), die nach dessen Tod
Ende 1492 an Christiaen Snellaert in Delft gelangte (= dessen Type 8; siehe HPT II,
Taf. 155). Bereits 1504 finden wir sie bei Hendrick Eckert van Homberch, bei dem
sie noch 1518 einmal auftaucht (siehe dazu HPT I, S. 93 f. mit Nachweisen). Anfang
1524 wurde sie von Jan van Ghelen verwendet (= N. - Kr. 376, NAT II, 20), der
offenbar einen Teil des Nachlasses von Eckert erworben hatte (siehe Rouzet a.a. O.S.
60). Darüber hinaus begegnet sie uns aber schon 1517 einmal bei Willem Vorsterman
(= N. - Kr. 42, NAT XV. 48), worauf bisher noch niemand hingewiesen hat.
Vorsterman und Eckert waren ebenso wie Michael Hillen(ius), von dem gleich die
Rede sein wird, Nachbarn in der Antwerpener Cammerstraat und arbeiteten
gelegentlich auch zusammen (siehe Rouzet a.a. O.S. 60 und 239). Deshalb ist es
nicht abwegig, wenn man annimmt, daß sie sich ab und zu mit Typenmaterial
ausgeholfen haben, wie wir das in ähnlichen Situationen auch von anderen Städten
her kennen.
Eindeutig hingegen ist die Sachlage bei der Auszeichnungsschrift, in der vier
Zeilen des Stuttgarter Ablaßbriefes gedruckt sind. Sie gehörte Michael Hillen(ius)
und ist in den Jahren 1515/1516 mehrfach bei ihm nachgewiesen (siehe zum Beispiel
N. - Kr. l296, NAT XVII. 69; N. -Kr. l817, NAT XIII. 48 sowie N. - Kr.3065, wo
der 26 Zeilen umfassende Titel ganz in dieser Type gesetzt ist). Hillen erwartete man
ohnehin als Drucker dieses Ablaßbriefes, da er noch andere Drucke im Zusammenhang
mit diesem Jubiläumsablaß herstellte (siehe N. - Kr. 8 und 2232). Auch Hillen und
Eckert hatten gutnachbarliche Beziehungen und arbeiteten hin und wieder zusammen
(siehe Rouzet a.a. O.S. 95), so daß wir davon ausgehen dürfen, daß einer dem andern
in diesem Fall eine seiner Typen lieh. Wer nun definitiv den Ablaßbrief druckte, läßt
sich schwer entscheiden. Da von der Auszeichnungsschrift nur eine Handvoll Typen
benötigt wurde, läge es näher, daß sich Eckert diese Schrift von Hillen entlieh als
umgekehrt Hillen von Eckert die Textschrift. Es könnte aber auch sein, daß zum
Zeitpunkt des Drucks des Ablaßbriefes (1515/16) Hillen auch im Besitz der Textschrift
war, die bei Eckert zwischen 1505 und 1518 bisher nicht nach-
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gewiesen ist. Vielleicht kann die Druckerfrage mit Hilfe der beiden Initialen V und
M, mit denen der Ablaßbrief geschmückt ist, doch noch endgültig geklärt werden9.
Eine Beschreibung des Stuttgarter Ablaßbriefes im Stil von Nijhoff-Kronenberg wird
vorläufig so aussehen:
Hadrianus Florentii (Adriaan Florensz; Hadrianus VI papa): Litterae indulgentiarum
jubilei causa. [Antwerpen: Hendrick Eckert van Homberch oder Michael Hillen(ius)
van Hoochstraten, zwischen 23. Sept. 1515 und Juni 1516].
la: V[Initiale]Niuersis 7 singulis pntes lras inspecturis Hadrian9 floretij de Traiecto:
sac[re]//Theologie ffessor ecctlie sctǐ Saluatoris Traiecten Preposit9: et Decan9
Louanien sete sedis aptice Nuncius 7 Comissari9 Salutem... Z.21:... Datum sub sigillo
nostro quo ad [hoc]// vtimur. Anno dn i Millesimoquingentesimodecimo Mensis //
Forma abso lutionis in vita totiens quotiens./.../ Z.30:... In nomine patris 7 filij 7
spiritus sancti. Amen//lb leer.
1 Bl. Pergament, einseitig bedruckt. Satzspiegel 103 × c. 198 mm. 30 Zeilen.
Gotische Typen (Textschrift von Hendrick Eckert van Homberch;
Auszeichnungsschrift von Michael Hillenius van Hoochstraten). Stuttgart,
Württembergische Landesbibliothek (Sign.: HBFC 96).

9

Bei NijhofF (NAT) sind beide Initialen nicht abgebildet. Auch in den mir sonst noch in
Stuttgart zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln und Hillenius-Drucken sind sie mir nicht
begegnet.
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Summary:
The author discovered recently in the Württembergische Landesbibliothek an unknown
printed indulgence. It served for a paste-down in a Netherlandish binding containing
a New Testament in the Latin version by Erasmus printed in Tubingen in 1523. It
concerns a jubilee indulgence promulgated by Pope Leo X on September 23, 1515.
The Papal commissary for this indulgence in the Netherlands was Hadrianus Florentii
(Adriaan Florensz, later Pope Adrian VI). It was hitherto known only through a
unique copy of another edition preserved in the University Library of Ghent. The
newly discovered edition was printed almost certainly in Antwerp by Michel
Hillen(ius) van Hoochstraten who must be considered the printer of the Ghent copy
too which, however, is set in completely different types. The time of printing of the
Stuttgart copy can be fixed between September 23, 1515 (promulgation of the
indulgence) and June 1516 when Adrian was created a bishop of Tortosa, an office
which is not yet mentioned in the indulgence.
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Het onverwachte belang van een zeventiende-eeuwse Antwerpse
druk
door Prof. Dr. J. Andriessen S.J.
(Antwerpen)
Bij de vraag naar de waarde van een ‘oud’ boek komen voor een verantwoord oordeel
vanzelfsprekend verscheidene factoren in aanmerking: allereerst de ‘ouderdom’ zelf,
maar verder ook inhoud en vormgeving, de huidige staat van bewaring, de bekendheid
(of de onbekendheid) van de auteur en van de drukker, de zeldzaamheid van nog
overgebleven exemplaren. Waarschijnlijk zal ereconservator Leon Voet die in ‘zijn’
Museum Plantin-Moretus tweeëndertig jaren tussen zovele waardevolle boeken heeft
geleefd en gewerkt, uit die lange ervaring nog andere redenen ophalen die aan
bepaalde boeken een bijzondere betekenis kunnen verlenen. Toch is het niet
onmogelijk dat in die rijke overvloed van oude Antwerpse drukken het belang van
een of ander bescheiden boekje hem verborgen is gebleven, In aansluiting bij die
mogelijkheid wil deze korte bijdrage voor de hem opgedragen feestbundel de aandacht
op een dergelijk boekje vestigen.
In 1662 verscheen bij Cornelis Woons te Antwerpen een werkje met de zelfs voor
die tijd enigszins wijdlopige titel: Dryderhande Tractaet / D'eerste van het /
Ghebruyck / en / Misbruyck / vande / H. Communie. / T'weede [SIC] / Oeffeninghen
/ ende / Meditatien / tot bereydinghe / vande / H. Communie. / T'derde / Meditatien
van het / leven, en doot / van de / Alderheylighste Maghet / Maria. / Ghetrocken uyt
de Spaensche handtschriften / vanden E.P. Ludovicus de Palma, / Door den E.P.
Nicasius Bonaert beyde / Priesters der Societeyt Jesu.
Naar inhoud en vorm behoort dit werkje tot de vele honderden devotieboeken die
in de loop van de 17 de eeuw te Antwerpen gedrukt en uitgegeven werden. Het bevat
vooraan een kopergravure van Fred. Bouttats1 en op de keerzijde van het titelblad
staat een blazoen afgebeeld, dat ongetwijfeld te maken heeft met ‘myn heer Ian
Iaques d'Ittre

1

Het gaat hier vermoedelijk om Frederik Bouttats jr. (+ 1676).
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de Caestre ridder bander-heere van Bantersem en des H. Ryckx’ en ‘Mevrouwe Anna
Adolphina t'Serclaes syne huysvrouwe’ tot wie op de volgende bladzijden de
‘dedicatie’ gericht wordt: ook in dit opzicht beantwoordt het boekje volkomen aan
het patroon van zovele andere soortgelijke werkjes uit de 17de eeuw.
De auteursnaam Ludovicus de Palma (eigenlijk Luis de la Palma) was geen
onbekende op de Antwerpse boekenmarkt, want reeds in 1634 verscheen bij Balthasar
Moretus een Latijnse vertaling van een zijner werken2, met een herdruk in 1637, en
ongeveer gelijktijdig met het Dryderhande Tractaet publiceerde Gornelis Woons in
1661 en 1662 twee andere drukken, die samen de Nederlandse vertaling vormden
van een van La Palma's voornaamste werken3. Nog twee andere werkjes werden in
het begin van de 18de eeuw in Latijnse vertaling te Antwerpen bij de weduwe van
Hendrik Thieullier gedrukt4. Men mag dus geredelijk veronderstellen dat La Palma's
werken naast die van vele anderen binnen het geestelijke levensklimaat van de
zeventiende-eeuwse (Zuidelijke) Nederlanden een goede verspreiding hebben
gevonden zonder daarom tot de bestsellers te hebben behoord. Van al die drukken
zijn overigens een zeker aantal exemplaren tot op de huidige dag bewaard gebleen
en bepaald zeldzaam kan men ze dus niet heten. Wat met name het Dryderhande
Tractaet betreft, men vindt het alleen reeds te Antwerpen zowel in het Museum
Plantin-Moretus als in de Stadsbibliotheek en in de bibliotheek van het
Ruusbroecgenootschap, en ongetwijfeld zou men bij een systematisch onderzoek
ook elders nog exemplaren op het spoor komen. Zo gezien, lijkt dit boekje, na alles
wat we tot dusverre erover gezegd hebben, dan ook niet op een meer dan gewone
plaats tussen de vele andere zeventiende-eeuwse devotiewerken aanspraak te kunnen
maken.
En toch is er aan dit ‘gewone’ boekje iets merkwaardigs. Een eerste, op zichzelf
nog niet zo belangrijke, bijzonderheid kan men op de reeds aangehaalde titelbladzijde
lezen, waar vermeld wordt dat het ‘getrocken’ is ‘uyt de Spaensche handtschriften’.
Het gaat dus niet om een vertaling

2
3

4

Praxis et brevis declaratio viae spiritualis... Ex hispanico vertit R.P. IACOBUS DYCK. Deze
Jacobus Dyck s.j. was geboren te Roermond in 1575 en overleed te Gent in 1635.
Bloedighen Calvari-bergh (1661) en Historie van de passie ons Heeren Iesu Christi (1662).
Vertaler van beide werken was Nicasius Bonaert s.j., geboren te Ieper in 1596 en overleden
te Mechelen in 1664.
Over beide werkjes en de daarbij aansluitende Nederlandse vertaling van 1705 wordt verder
gehandeld.
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van een Spaanse druk, gelijk er in de 17de eeuw zovele andere tientallen aan te wijzen
zijn, maar om een rechtstreekse vertaling uit Spaanse handschriften.
Belangrijker wordt het, wanneer men bij een nadere kennismaking tot de bevinding
komt dat in de gehele 17de eeuw, maar ook in de volgende eeuwen geen Spaanse
druk van dit werkje blijkt bestaan te hebben, dat er geen andere vertaling buiten de
Nederlandse van 1662 aangetroffen wordt, en dat bovendien de Spaanse handschriften,
waaruit deze Nederlandse vertaling getrokken is, verloren schijnen te zijn (althans
voor de eerste twee van de drie traktaten, want voor het derde met de Mariameditaties
heeft men uiteindelijk nog een handschrift met de Spaanse tekst in het
provincie-archief van de jezuïetenorde te Toledo kunnen terugvinden): voor de kennis
van de twee Spaanse communie-traktaten is men dus uitsluitend op het Nederlandse
boekje van 1662 aangewezen.
Bijzonder belangrijk werd dit boekje echter pas, toen in Spanje sedert het einde
van de 19de eeuw geleidelijk het inzicht groeide dat deze Luis de la Palma wiens
verdienste als geestelijk schrijver reeds lang erkend werd5, om zijn rijke taal en stijl
ook in de Spaanse literatuurgeschiedenis een hoogst eervolle plaats innam6. Met het
oog op de uitgave van zijn volledige werken in de ‘Biblioteca de autores españoles
desde la formación del lenguaje hasta nuestros dias’ werden nieuwe pogingen gedaan
om in binnen- en buitenlandse bibliotheken de oorspronkelijke Spaanse tekst van de
twee communie-traktaten op het spoor te komen, evenwel zonder enig resultaat. Dan
besloot Camilo Maria Abad s.j., die voor de uitgave instond, de destijds door Nicasius
Bonaert uit het Spaans vertaalde tekst van het Dryderhande Tractaet terug in het
Spaans te laten vertalen7, en deze Spaanse vertaling kan men thans, met de nodige
inleidende beschouwingen, lezen op p. 169-230 van het derde deel van de Obras
completas del Padre Luis de la Palma, dat als nummer 160 van de bovenvermelde
‘Biblio-

5

6
7

Cfr J. DE GUIBERT, La spiritualité de la Compagnie de Jésus Esquisse historique, Roma,
1953 (Bibliotheca Instituti Historici S.I., IV), p. 311-312; F.X. RODRIGUEZ MOLERO, La
Palma, in: Dictionnaire de Spiritualité, IX, Paris, 1976, col. 244-251.
Gegevens daaromtrent bij C.M. ABAD, Obras completas dei Padre Luis de la Palma, 1,
Madrid, 1961 (Biblioteca de autores españoles, 144), p. V-VII en p. 57-59.
‘Triste proccdimiento, sin duda. Cómo atinar con el lenguaje clásico dei incomparable hablista
castellano que es La Palma? Pero entre no conocer su obra en la lengua original, o dejar que
siga desconocida para la generalidad de los que hablan el español, la opción para nosostros
no era dudosa’ (C.M. ABAD, o.c., 3, Madrid, 1963, p. 166).
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teca’ in 1963 te Madrid verschenen is. Bij zijn ijverig vertalingswerk heeft Nicasius
Bonaert natuurlijk niet kunnen voorzien dat hij in zijn bekommernis om aan zijn
taalgenoten stichtelijke lectuur te bezorgen onrechtstreeks aan de Spaanse
literatuurgeschiedenis van de 20ste eeuw een dienst zou bewijzen!
Om dit korte relaas van een stukje culturele wisselwerking tussen Spanje en de
Lage Landen in de 17de èn in de 20ste eeuw af te sluiten moge hier nog even de
aandacht worden gevestigd op het leven en het werk van de hoofdpersoon uit dit
verhaal8. Luis de la Palma werd in 1559 te Toledo geboren, trad in 1575 in de
jezuïetenorde, zag zich na zijn priesterwijding herhaaldelijk als rector of provinciale
overste een bestuurstaak toevertrouwd en overleed te Madrid in 1641. Naast zijn
vele administratieve bezigheden was hij bedrijvig als predikant, als geestelijk
raadgever en als schrijver. Zijn vermaardheid als schrijver dankt hij vooral aan twee
werken: de Historia de la Sagrada Pasión9, die in 1624 te Alcala verscheen en
waarvan zoals we reeds vermeldden, Nicasius Bonaert in 1661 en 1662 te Antwerpen
een tweedelige Nederlandse vertaling bezorgde, en de Camino Espiritual de la manera
que lo enseña el bienaventurado Padre San Ignacio en su libro de Ejercicios, die in
1626 eveneens te Alcala verscheen en die als een eerste deel van een groter geheel
werd aangekondigd.
Door zijn vele werkzaamheden in beslag genomen, kwam de auteur er echter niet
toe de twee aangekondigde delen in de volgende jaren te voltooien. Wel publiceerde
hij in 1629 te Madrid een boekje Práctica y breve declaración del Camino Espiritual
dat als een samenvatting van het geplande geheel mag worden gezien en dat in een
Latijnse vertaling bij Balthasar Moretus in 1634 verscheen10. Maar bovendien had
hij reeds een paar onderwerpen uit de in het vooruitzicht gestelde vervolgdelen
ongeveer persklaar afgewerkt, en deze handschriftelijke teksten waren blijkbaar bij
medebroeders in omloop. Langs welke weg sommige van die handschriften in de
Nederlanden zijn terecht gekomen, blijft een nog steeds onopgelost probleem, maar
in elk geval waren ze sedert omstreeks 1648 een tijdlang

8
9

10

Voor meer bijzonderheden over leven en werk: cfr C.M. ABADE, o.c., 1, p. VII-XXXVII en
F.X. RODRIGUEZ MOLERO, a.c., col. 214-251.
‘Tres joyas de inestimable valía posee la literatura castellana: Et Quijote, La Guía de
pecadores y la Historia de la Pasión’ luidt een uitspraak die door C.M. ABAD, o.c., 1, p. 57
wordt aangehaald. Zie ook F.X. RODRIGUEZ MOLERO, Mistica y estilo de la Historia de la
Sagrada Pasión, del Padre La Palma, in: Revista de Espiritualidad, 3, 1944, p. 293-331.
Cfr boven nr. 2.
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in het bezit van Nicasius Bonaert die ze eerst voor eigen gebruik in het Latijn en
daarna in het Nederlands vertaalde voor zijn uitgave van het Dryderhande Tractaet11.
Vele jaren nadien kwamen La Palma's Spaanse handschriften nogmaals ter sprake,
toen daaruit twee andere van zijn onuitgegeven traktaten door een niet met name
genoemde jezuïet in het Latijn vertaald en respectievelijk in 1700 en in 1704 bij de
weduwe van Hendrik Thieullier te Antwerpen gedrukt werden: Tractatus aliqui de
examine conscientiae generali quotidiano secundum doctrinam S.P.N. Ignatii in
libello Exercitiorum en Tractatus de examine conscientiae particulari secundum...
(etc.)12. En hierna verscheen nog een Nederlandse vertaling van beide traktaatjes, in
één boekje gebundeld, bij Petrus Jouret te Antwerpen in 1705 onder de titel Daegelyx
ondersoek der conscientie soo algemeyn als besonder, Voor-gestelt door den H.
Vaeder Ignatius Fondateur der Societeyt Jesu in syn Boexken der Exercitien13.
Onder de vele Spaanse schrijvers, wier werken in de 17de eeuw te onzent vertaald
en gelezen werden, neemt Luis de la Palma een zeker niet onbelangrijke plaats in.
Eer uitzonderlijk is anderzijds het feit dat hij zelf aan een werk van een schrijver uit
de Nederlanden, de bekende Carolus Scribani, een ruimere verspreiding in Spanje
heeft gegeven. In 1635 bezorgde hij inderdaad te Madrid een Spaanse vertaling van
diens in 1618 verschenen Medicus religiosus, met toevoeging van een negental
hoofdstukken14. Zo werd hij - zonder zich natuurlijk daarvan bewust te zijn - op
tweevoudige wijze èn als schrijver èn als vertaler een toch wel merkwaardige schakel
in de geestelijke wisselwerking tussen Spanje en de Nederlanden in de 17de eeuw
en verdient ook daarom zijn naam hier even meer in de belangstelling te worden
gebracht.

11
12

13

14

Aldus de vertaler in de ‘dedicatie’ van het Dryderhande Tractaet.
Beide traktaten werden door J.M Soler uit het Latijn in het Spaans vertaald en in 1903 te
Barcelona uitgegeven. Die Spaanse tekst werd overgenomen door C.M. ABAD, o.c., 3, p.
9-161. - Evenzeer als het Dryderhande Tractaet van 1662 hebben natuurlijk de Latijnse
uitgaven van 1700 en 1704 een wezenlijk belang voor de volledige kennis van La Palma's
werken. Toch is er een gradueel verschil omdat Latijnse uitgaven toch meer dan een
Nederlandse tekst voor Spaanse lezers toegankelijk waren.
Van deze Nederlandse vertaling zou volgens sommigen nog een herdruk bij dezelfde uitgever
te Antwerpen in 1709 verschenen zijn. Deze bewering volgt waarschijnlijk uit een verkeerde
lezing van het jaartal 1705 dat in een of ander exemplaar met de hand tot 1709 werd
omgevormd.
Cfr C.M. ABAD, o.c., 3, p. 289-378 en L. BROUWERS & J.-F. GILMONT, Carolus Scribani,
Brussel, 1977 (Bibliotheca Belgica. Archief- en Bibliotheekwezen in België, extranummer
17), p. 205-208, Voor Scribani (die in Dictionnaire de Spiritualité, IX, col. 245-246 ten
onrechte voor een Italiaan wordt gehouden en wiens leven en persoonlijkheid overigens
enige gelijkenis met Luis de la Palma vertonen): cfr L. BROUWERS, Carolus Scribani s.j.
1561-1629. Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Antwerpen, 1961
(Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, XIV) en L. BROUWERS, Brieven van Carolus
Scribani (1561-1629), Antwerpen, 1972 (Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen).
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Résumé
En 1662 a paru à Anvers un livre de dévotion, le Dryderhande Tractaet, contenant
la traduction néerlandaise de trois traités de Louis de la Palma, écrivain espagnol qui
occupe non seulement une place très honorable parmi les auteurs spirituels du XVIIe
siècle, mais dont on a reconnu depuis longtemps le talent littéraire qui lui assure
aussi une place dans l,histoire de la littérature espagnole. La traduction de ces trois
traités était faite d'après des manuscrits espagnols, dont on n'a retrouvé plus tard
aucune trace, sauf pour le troisième traité, repéré il y a une trentaine d'années dans
un manuscrit à Tolède. Comme il n'existe en outre aucune autre édition ou traduction,
le livre de 1662 reste donc Tunique témoin pour deux de ces trois traités. Pour l'édition
des Obras completas del Padre Luis de la Palma en 1961-1963 on a reconstitué
autant que possible le texte espagnol des deux traités en traduisant en sens inverse
la traduction néerlandaise de 1662.
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Caracteres de civilite et de civilisation*
par Fernand Baudin
(Bonlez)
Les caractères de civilité sont une variété historique des caractères d'écriture, Bien
entendu, tous les caractères d'imprimerie sont dérivés de tel ou tel modèle d'écriture.
Mais le nom ‘d'écriture’ s'applique plus particulièrement à ceux qui imitent l'écriture
courante. Tandis que le nom de ‘civilité’ est réservé à ceux qui imitaient l'écriture
commune courante du XVIe siècle. Le nom est dû au genre d'ouvrages pour lequel
ils vinrent à être le plus utilisés, à savoir: les livres dits ‘de civilité’ qui étaient ceux
où les enfants apprenaient à bien se tenir. L'ouvrage le plus célèbre dans le genre
avait été écrit par Erasme sous le titre de: De Civilitate morum puerum libellus. Son
succès fut tel qu'il fut traduit et adapté en français sous le titre de Civilité Puérile qui
devint générique et le resta jusqu'au XIXe siècle. Il fut à peine moins répandu en
néerlandais sous le titre de Goede manierlijke seden.
L'histoire des caractères de civilité nous est connue par les travaux de Léon Voet,1
certes, mais plus particulièrement par les monographies de Maurits Sabbe et de
Marius Audin,2 de Harry Carter et de H.D.L. Vervliet,3 et de H. de la
Fontaine-Verwey.4 Nous n'ajouterons rien à la somme des informations positives
réunies par ces savants au cours des soixante dernières années. Toutefois leurs études
historiques et bibliographiques invitent à la comparaison entre la gravure d'un
caractère de civi-

*
1
2
3
4

Cette contribution est le résultat, en ce qui concerne le caractère Mistral, de plusieurs entretiens
avec Roger Excoffon, qui en a également procuré le matériel d'illustration.
LEON VOET, The Golden Compasses, 2 vols, Van Gendt & Co., Amsterdam, 1969, p. 53,
58, 61, 156, 157, 158.
MAURITS SABBE et MARIUS AUDIN, Die Civilité Schriften des Robert Granjon in Lyon und
die Flämische Drucker des 16. Jahrhunderts, Wien, 1929.
HARRY CARTER and H.D.L. VERVLIET, Civilité types, O.U.P., 1966.
H. DE LA FONTAINE VERWEY, Typografische schrijfboeken, in: Uit de Wereld van het boek,
I, Nico Israël, Amsterdam, 1976.
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Ill. 1: Lyon, 1557, première utilisation par Robert Granjon de son nouveau caractère ‘lettre françoise’?
Page de titre et départ de l'épître dédicatoire du Dialogue de la vie et de la mort (cfr H. CARTER H.D.L. VERVLIET, Civilité Types, op. cit., p. 12).

lité au XVIe siècle et le dessin d'un caractère d'écriture, le Mistral, par Roger Excoffon
en 1955. Cette comparaison suffirait déjà pour intéresser quelques esprits curieux.
Nous espérons qu'elle apportera aussi quelques éléments d'appréciation concernant
une opération qui s'est répétée au cours des siècles et qui n'a pas fini de se répéter,
à savoir: la transposition d'une écriture manuelle ou autre en une écriture
typographique, dactylographique, photographique, électronique, informatique, etc.
D'où son actualité pour les historiens, les sociologues, les communicateurs et les
informaticiens.
Commençons par rappeler les faits. On sait que, vers 1555, Robert Granjon décida
de ‘tailler nostre lettre françoyse, justifier les matrices, en faire la fonte et finablement
la rendre propre à l'Imprimerie’. On le sait par la longue épitre dédicatoire d'un
ouvrage qu'il adressait au che-
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Ill. 2: Page spécimen annonçant un caractère d'écriture gravé vers 1570 Henry du Tour. (Cfr H CARTER
- H.D.L. VERVLIET, Civilité Types, op. cit., p. 71).

valier d'Urfé en 1557.5 Il estimait en effet, que les caractères de la ‘lettre françoyse’
ne le cédaient en rien à ceux des autres nations: hébreux, grecs, latins. Ce qui fait
dire à Carter et Vervliet qu'il était donc meilleur graveur de poinçons qu'historien de
la lettre - ajoutons qu'à l'époque, il n'y en avait guère, la paléographie étant encore à
inventer. Par l'unique exemplaire qui se soit conservé d'un prospectus (illustr.) diffusé
quinze ans plus tard (1570) par Henry du Tour (van den Keere) on sait que ce dernier
avait lui aussi, enfin gravé un caractère d'écriture. Après Danfrie (1558) et après
Tavernier (1559). Le texte de l'original flamand n'ayant encore été traduit à notre
connaissance qu'en allemand et en anglais, en voici la traduction française et complète:
‘Henry du Tour le Jeune, tailleur de poinçons, appelle le secours et les bienfaits
de Dieu sur tous les amateurs de beaux caractères. Cher et honoré lecteur, voyant
que de nombreux caractères d'écriture ont déjà vu le jour par voie d'imprimé, tant
pour l'avancement de la jeunesse que par goût de la nouveauté, nous avons pris rang
parmi les autres (non pas, Dieu sait! par sotte vanité, mais pour l'exercice et l'amour
de l'art) en mettant au jour un caractère d'écriture de plus dont nous vous présentons
ici un petit

5

CARTER-VERVLIET, op. cit., p. 11.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

156

Ill. 3: Le corps 36 du caractère Mistral (sans les accents) dessiné par Roger Excoffon. Le texte est
emprunté à la lettre ci-jointe.

Fragment d'une lettre manuscrite que Roger Excoffon adressait à John Dreyfuss en août 1955. D'après
le Penrose annual, vol. 50, 1956, pp. 75-77.
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exemple par la gréce de Dieu. Nous vous prions de l'agréer et espérons faire mieux
un jour avec l'aide de Dieu auquel nous vous recommandons.’ Qu'en termes dévots
ces choses-là sont mises! Oui, mais le fait est que c'est à l'usage dévot que les
caractères de civilité furent mis pendant près de trois siècles. Et pas du tout pour la
défense et illustration de la langue et de la nation françaises, comme l'avaient imaginé
Robert Granjon aussi bien que Joachim du Bellay. C'est aussi un fait qu'il est
impossible de parler d'écritures, de lettres, de caractères ou d'imprimerie sans évoquer,
fût-ce inconsciemment, toute la culture et la civilisation dont ils sont les expressions
par les configurations de leurs écrits et les constellations de leurs caractères autant
que par leurs architectures et leurs vêtements.
Chacun le sait, au XVe siècle, c'est en latin et en lettres gothiques que les colophons
des premiers imprimeurs vantent leur art. Au XVIe siècle, c'est en langue vulgaire
et en lettres romaines que Plantin parle encore ‘d'écrire à la presse sans plume.’6 Ce
qui est plus curieux, c'est que les contemporains de Granjon (mais pas Granjon
lui-même, et pour cause) font déjà la distinction entre caractères d'imprimerie et
caractères d'écriture. Ce qui alors comme aujourd'hui supposait des utilisations très
différentes. En effet, ils y insistent: ce sont des caractères d'écriture, ‘geschreven
letter’, qu'ils offrent à l'achat. C'est-à-dire des caractères tracés hâtivement et ligaturés;
non pas des caractères formés avec soin, en détachant les lettres, en décomposant
les traits et en fignolant les empattements, c'est-à-dire les extrémités de chaque lettre.
Il était bon d'insister là-dessus pour marquer le caractère artificiel voire artificieux
du procédé. Car il n'a jamais été acceptable de composer n'importe quoi n'importe
comment, c'est-à-dire n'importe quel texte avec n'importe quel caractère. Même
quand il n'y avait pas encore de paléographes pour faire à propos d,écritures manuelles
la distinction entre notulaires, documentaires, livresques. Même quand il n'y a pas
de bibliographes, typologues ou typographes pour faire la distinction entre les
caractères typographiques, dactylographiques, télégraphiques et informatiques. C'est
ce que Granjon et d'autres allaient apprendre et apprendront à leurs dépens: il y a des
styles de caractès que l'on accepte de lire à certains usages pendant un certain temps,
mais pas ailleurs et pas indéfiniment.

6

CHRISTOPHE PLANTIN, épitre en vers Aux prudents et experts maistres d'écolles et tous autres
qui s'employent à enseigner la langue françoise, in: La première, et la seconde partie des
dialogues françois, à Anvers, 1567, p 10.
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Nous passons directement au Mistral de Roger Excoffon, survolant d'un coup d'aile
exactement quatre siè;des de caractè;res, d'é;critures et d'imprimerie, pour plusieurs
raisons. D'abord, il n'est pas question de consacrer, ici, à chaque é;criture et à chaque
caractè;re, les chapitres qu'ils mé;riteraient sous les angles graphiques (conception,
dessin), technique (gravure, fonte), palé;ographique (comparaison de diffé;rentes
versions), bibliographique (utilisation dans diffé;rents types d'ouvrages ou d'affiches),
sociologique (organisation et spé;cialisation des types d'ateliers), esthé;tique
(configurations et constellations des caractè;res). Ensuite parce que le Mistral fait
partie du dernier train de caractè;res d'é;critures en plomb - où il se distingue d'ailleurs
par l'originalité; de sa conception et la virtuosité; de sa réalisation. En outre, il est de
ceux qui sont encore couramment utilisés en publicité parce qu'il a été adopté et
adapté pour le phototitrage et parce qu'il est disponible sous forme de lettre transfert.
En 1955, il n'était plus question d'écriture française non plus que d'écriture belge.7
On se souvenait encore d'une écriture anglaise: mais c'était pour la combattre au nom
de la sobriété et de la modernité. Personne ne soupçonnait, peu de gens en France et
en Belgique, s'avisent du fait que seule l'Amérique a, aujourd'hui encore, une écriture
véritablement nationale, commune et courante. A savoir: celle qui se conforme au
système qu'Austin N. Palmer introduisit à la fin du siècle dernier et qui est encore
souveraine dans l'enseignement officiel et dans la pratique quotidienne de tous les
citoyens américains. En dépit des sarcasmes que lui prodiguent les esthètes et les
calligraphes.8 C'est elle qui donne cet air de famille que nous reconnaissons, sans
pouvoir le nommer, à toutes les adresses manuscrites en provenance des U.S.A. Ici,
sur le continent, c'est depuis la fin du siècle dernier justement, que les écritures se
sont brouillées. Pourquoi? Pour une foule de raisons. En simplifiant quelque peu, et
même beaucoup, on peut rappeler que c'est à partir de ce moment-là que
l'enseignement devient obligatoire et que les inspecteurs prennent la relève des maîtres
d'écriture sans qu'on puisse dire pour autant qu'ils les ont remplacés. C'est à partir
de là que les graphologues décident d'appeler calligraphique toute écriture conforme
aux modèles enseignés. Ceux-ci étaient déjà pour lors des formes dégénérées de
l'anglaise. Il n'est donc pas sur-

7
8

Ecriture Belge suivant la méthode de Th. Braun, par JEAN DIERCKX. A. Seghers, Bruxelles,
1855.
AUSTIN N. PALMER, The Palmer Method of Business Writing. A series of self-teaching lessons
in rapid, plain, unshaded, coarse-pen, muscular movement writing, New York, 1901.
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Dans le Mistral, toutes les attaches sont à la même hauteur et dans la même orientation. Le dessin de
la lettre recrée la danse du manuscrit.

Dans l'écriture manuelle, le point d'attache des lettres est-toujours à une hauteur
différente et dans une orientation différente.

111. 4: D'après une publicité de la Fonderie Olive, Marseille. Ce genre de document ne porte jamais
de date. Celui-ci est nécessairement postérieur à 1955.

prenant qu'ils y voient aujourd'hui encore, et à bon droit, l'expression de la bêtise,
de la dissimulation ou des deux.9 C'est aussi à partir de ce moment-là que l'écriture
manuelle est progressivement évincée par l'écriture dactylographique de tous les
bureaux, administrations, chancelleries, études de notaires. D'abord en Amérique,
puis sur le Continent, où il n'était décidément plus question d'écriture commune après
deux guerres mondiales. C'est bien ce qui justifie les expressions d'une brochure
promotionnelle en faveur du Mistral, alphabet typographique, distribuée par la
fonderie Olive aux imprimeurs et publicitaires de France; et à l'étranger par la Fonderie
Amsterdam. Observons tout de suite que l'accent est mis cette fois alternativement
sur le mot ‘écriture’ et sur le mot ‘alphabet typographique’. On nous permettra d'en
reprendre quelques termes comme nous avons fait pour Henry du Tour et Robert
Granjon:
‘Pour la première fois, la typographie joue l'écriture manuscrite dans toute la
difficulté et toute la sincérité du jeu. Le Mistral brigue un emploi plus vaste et plus
audacieux que les cursives désaimantées aux attraits stéréotypés.’
Il n'est évidemment plus question d'épître dédicatoire, de chevalier, de prince, ni
de Dieu. C'est aux imprimeurs, aux agences de publicité, aux relations-publiques et
aux revues professionnelles que l'on s'adresse dans un langage franchement
publicitaire car:
‘C'est un caractère maître aux atouts déterminants. L'ambition de tout acte
graphique - entraîner - trouve en lui, un surcroît d'autorité ner-

9

LUC UYTTENHOVE, La nouvelle graphologie, Tchou, Paris, 1981.
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veuse. Conçu pour le message de choix, pour l'inscription hors texte et pour l'alliance,
le Mistral est d'abord un caractère d'action.’
Plus question d'écriture nationale, de lettre française, de caractère de texte (ou de
labeur, selon le beau terme de métier). Mais c'est avec beaucoup d'autorité nerveuse
que Roger Excoffon se mit à l'oeuvre. Les graphologues consultés lui dirent à
l'unanimité qu'ils pouvaient bien reconstituer une personnalité absente, mais existante,
d'après un spécimen de son écriture; mais qu'ils n'étaient pas compétents pour décider
d'un tracé particulier qui serait supposé cerner une notion aussi floue et indéterminable
que celle de ‘l'honnête homme’ au milieu du vingtième siècle. Il étudia quelques
écritures de contemporains et décida enfin que son écriture personnelle était aussi
contemporaine sinon plus lisible que les leurs. Après quoi, animé par son seul amour
de l'art et le goût des obstacles à surmonter, il lui fallut plusieurs années pour résoudre
les difficultés qu'il s'était librement imposées. Nous venons de rappeler la première:
elle consistait à choisir une écriture individuelle qui puisse passer pour ‘honnête’,
courante et lisible, en France et à l'étranger. Ce n'est peut-être pas la moindre difficulté.
Car enfin dans la mesure où elles sont comparables (et elles le sont à peine), la
situation dans laquelle se trouvaient les Granjon, Danfrie, Tavernier, du Tour est
précisément à l'inverse de la situation où se mettait délibérément Excoffon. En effet,
au XVIe siècle, il y avait bel et bien une écriture manuelle, courante et commune à
toute l'Europe, et connue comme telle. Les paléographes l'appellent ‘gothique’
courante. Aujourd'hui comme alors, on peut y distinguer des variantes nationales et
des utilisations différentes. En donner des versions typographiques était
essentiellement affaire de formation professionnelle et d'habilité manuelle de la part
du tailleur de poinçons. Dans les années 1950 ce que voulait faire Excoffon consistait
au contraire à donner une version typographique d'un modèle pratiquement inexistant.
Ce n'est donc pas souvent que les mots de ‘création’ et de ‘conception’ sont aussi
légitimement utilisés, à propos de dessin, d'écriture ou d'industrie, et en dehors de
tout contexte biblique, théologique ou biologique.
Le deuxième problème est de nature tellement différente que les termes n'en sont
à vrai dire guère plus comparables:
‘Aucune des astreintes au rectangle absolu du plomb, à la rectitude de la ligne,
aux régularités d'attaches, n'a pu altérer la vigoureuse liberté de sa graphie ni son
brio.’
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111. 5: La police complète du Mistral. Les capitales, chiffres et ponctuations prennent plus de place,
mais Roger Excoffon faisait remarquer que ce sont les bas-de-casse qui ont donné de loin le plus de
mal.

Ainsi s'exprime la brochure promotionnelle qui n'est évidemment pas un manuel
à l'usage des débutantes. En son temps, Robert Granjon parlait comme si tout le
monde, à commencer par le Chevalier d'Urfé comprenait parfaitement tout ce qu'il
voulait dire avec sa gravure, ses matrices, sa fonte et son imprimerie. C'était peut-être
encore vrai pour les imprimeurs en 1955. Mais pour le moment on peut craindre que
plus personne, sauf quelques imprimeurs à la retraite et quelques rarissimes historiens
spécialisés, ne sache encore de quoi il peut bien être question. Surtout si l'on ajoute
que le véritable tour de force (technique celui-là) est que le Mistral ‘a triomphé du
handicap classique et résolu cette manière de quadrature du cercle’ sans aucun crénage
- ce qui le mettait hors pair, avec

111. 6: Les boucles supérieure et inférieure de ce f débordent la tige du caractère: c'est le crénage. Il
fallait les renforcer une à une. C'était laborcieux et coûteux.

quelques autres écritures du même Excoffon. Il faut savoir que les crénages rendaient
les caractères fragiles et leur composition aussi bien que leur production coûteuses
et laborieuses. C'est ce que nos illustrations feront mieux comprendre qu'un long
commentaire technique.
Nous l'avons vu, Granjon, ses confrères et ses rivaux, étaient animés par un amour
enthousiaste de leur art et par l'émulation. Aussi ne
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Ill. 7: Textes et illustrations d une brochure promotionelle de la Fonderie Olive, Marseille.

ménageaient-ils pas leur peine. Ils gravaient 120 à 180 poinçons et multipliaient les
ligatures pour que la ‘civilité’ soit plus belle. C'était compter sans la paresse et
l'ignorance des imprimeurs (de l'époque, bien entendu) qui le leur ont bien fait voir.
C'était facile: il suffisait de ne pas acheter. Ils n'ont donc rien acheté. Ou si peu. Car
il ne faut pas s'y tromper: quand les imprimeurs achètent un caractère annoncé pour
la composition des textes et l'utilisent pour la composition des titres, cela fait une
réelle, cela
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Ill. 8: Une annonce pour le caractère Mistral dans la revue PRINT, XIII: 5 sept. oct. 1959. (U.S.A.)
Le Mistral était fondu et vendu en France par la Fonderie Olive, Marseille. Il était distribué à l'étranger
par Amsterdam Continental, alias Lettergieterij Amsterdam, vh. Tetterode.
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Ill. 9: Fragment d'un certificat délivré par Plantin en 1575. Il écrivait l'écriture commune de son temps
qui n'était pas l'italique. Griffo avait gravé l'italique (1500). Il restait l'écriture commune courante,
un véritable défi pour Granjon et bien d'autres.

fait une cuisante différence pour les fondeurs, leurs investissements et leurs bailleurs
de fonds. Certains ont dûchanger de ton pour invoquer le Seigneur!
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Le Mistral (illus.) comprend 26 minuscules, 7 logotypes (ae, oe, qu, st, on, II, le th
pour l'anglais et un e terminal). Il comprend surtout un signe particulier sans aucune
signification particulière qui fait fonction de redoublement pour les f et les p. Il y a
aussi le t dont la barre file à gauche, à contre-sens, pour éviter de déborder sur la
droite et d'appeler le crénage du socle. Que cette barre file à gauche plutôt qu'à droite
n'enlève rien à l'élan graphique. Les majuscules sont sans intérêt particulier
puisqu'elles excluent d'elles-mêmes les ligatures et les crénages. Au total 86 ‘sortes’
(signes) seulement, mais beaucoup de panache. Par ailleurs, Le Mistral s'est bien
vendu et se vend encore bien en France et dans le monde. Et pour les utilisations
auxquelles il était destiné.
Il y a une autre précision à donner sur la somme d'analyse minutieuse qui a permis
la sauvegarde de la sensibilité d'une électricité sympathique de l'écriture. Pour
garantir le rythme, le mouvement, la danse de l'écriture manuelle, (illustr.) qui joue
à saute-mouton au-dessus et au-dessous de la ligne, il fallait prévoir et calculer les
rencontres de lettres les plus fréquentes. En un mot comme en cent, c'est dans le Que
sais-je? sur la Cryptographie (épuisé) que Roger Excoffon a trouvé la plupart des
problèmes à résoudre dans cet ordre d'idées. Il faut savoir aussi que sur la table de
son studio il a toujours à portée de la main sa ‘bible’ reliée en maroquin du cap: La
physiologie de la lecture et de l'écriture d'Emile Javal.
Il est temps de le remarquer, les mêmes mots sont toujours là: écritures, caractères,
typographie, etc. Mais ils recouvrent, au sens de cacher, plusieurs réalités aussi
différentes que le XVIe siècle des Granjon et Plantin et le XXe siècle des journaux
quotidiens, de l'ordinateur et de l'informatique non moins que du livre... de cuisine,
de vulgarisation, d'ouvrages scientifiques et encyclopédiques. Autant de réalités aussi
différentes entre elles que par rapport à la Renaissance à la Pléiade et à la Réforme.
Et chacune de ces réalités diffère des autres à tous les points de vue que nous avons
déjà évoqués plus haut. Nous n'avons pas à en faire l'appel une à une sous ces
différents éclairages. Nous avons dû nous contenter d'indiquer comment et combien
la situation d'une écriture, son interprétation et sa transposition peuvent être diverses
dans l'espace (Europe-Amérique) aussi bien que dans le temps (XVIe-XXe siècles).
De même nous devons nous contenter de signaler qu'elle n'est pas moins différente
sous les rapports sociaux, professionnels et techniques. C'est ainsi qu'en 1955 la
plupart des opérations de la gravure et de la fonderie typographiques avaient subi
des changements significatifs. Par exemple, le plus souvent et depuis
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longtemps, la gravure des poinçons était remplacée par des pochoirs métalliques et
un pantographe réducteur suivant une méthode venue d'Amérique à la fin du XIXe
siècle. Les matrices n'étaient donc plus frappées mais galvanisées. Et ainsi de suite.
Là aussi, les mots avaient changés ou bien les mêmes mots cachaient d'autres réalités,
d'autres gestes, un autre personnel, un autre matériel. Bref, un tout autre milieu, un
environnement totalement différent.
Il n'est pas jusqu'à la manière de désigner les lettres qui n'eût complètement changé
depuis le temps. C'est ainsi que Roger Excoffon qui est de Marseille a mis son
caractère national sous l'invocation d'un maître vent, plutôt que d'un hypothétique
caractère national, d'un père de l'Eglise ou d'un terme historique c'est-à-dire désuet.
Au XVIe siècle les caractères étaient appelés romains, italiques, allemands, flamands,
etc. et gravés dans des dimensions dont les appellations pouvaient varier selon les
langues mais évoquaient les textes, contextes, formats, et configurations des genres
d'ouvrages auxquels elles correspondaient.
Il est bien évident que le réseau des communications écrites est infiniment plus
touffu, plus riche en 1958 que celui du livre déjà typographique en 1582 et la
chancellerie encore manuscrite à la même époque. Le télégraphe, la dactylographie,
le télex, la télévision, la télématique, autant d'écritures en différé qui sont venues
s'ajouter à toutes les écritures manuelles en direct et pour lesquelles jamais personne
n'a songé à consulter un scribe ou un calligraphe de métier. Ni même un modèle
connu. Est-ce normal? Pouvait-il en être autrement? D'après ce qu'on veut voir, tout
ce qu'on sait c'est qu'il a fallu cent ans à la dactylographie pour atteindre à une qualité
qui tend au niveau typographique. Sans égaler pourtant le livre dont la qualité, en
revanche, a baissé. Comment la valeur marchande de la qualité a-t-elle augmenté
dans un cas? et baissé dans l'autre? Tout ceci suggère de nouvelles distinctions à
faire. Pas seulement entre écritures naturelles et écritures artificielles; mais encore
entre différents niveaux et degrés d'homogénéité dans la formation professionnelle,
aussi bien que de lisibilité, d'acceptabilité et de congénialité dans les caractères et
leur utilisation. Il n'a jamais été question, par exemple, que tout le monde soit appelé
à écrire très lisiblement d'une même plume et sur la même ligne, en anglais, en grec
et en latin, comme pouvait le faire au XVIIe siècle un William Fulman quand il
recopiait les notes prises en cours de session par John Bois, un des traducteurs de la
King James Authorized

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

167
Version.10 De là à supposer, au contraire, comme on le fait trop souvent aujourd'hui,
qu'on pourra un jour se dispenser d'apprendre à écrire à la main, il y a vraiment trop
loin. Il y a même abus. Sous quelque prétexte que ce soit. Car le but de toute écriture
manuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas la calligraphie, la typographie, ni aucune
graphie particulière. Le but de toute écriture manuelle est la citoyenneté, mais aussi
la souveraineté de l'individu. Toutes les formes d'écriture sont des instruments de
pouvoir et pas seulement du pouvoir. Quel qu'il soit. Ce qui nous renvoit non pas à
l'école maternelle et au cours de ‘calligraphie’, mais à Platon. Et ce sera sans doute
la meilleure conclusion à ce bref exposé sur les caractères d'écriture, de civilité, de
culture et de civilisation, que de souligner le fait qu'après le language articulé, c'est
l'écriture qui soulève le plus grand nombre de problèmes tout en ouvrant les
perspectives les plus vastes. Et les plus neuves. Précisément parce qu'elle n'est pas
la métaphore abstraite et sonore chère aux linguistes et aux structuralistes; mais
l'incarnation concrète et visible généralement méprisée même des enseignants.11

10
11

WARD ALLEN, Translating for King James. Notes made by a translator of King james's Bible,
Allen Lane, The Penguin Press, London, 1970.
GASTON MIALARET et JEAN VIAL, Histoire mondiale de l'éducation, P.U.F., 4 vol., Paris,
1981. Tome 3, p. 239: ‘Le temps du grand mépris ne viendra qu'avec le siècle suivant (le
XXe)... La déconsidération sera générale pour cette discipline ouvrière et manuelle’.
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RéSUMé
Vers 1555, Robert Granjon eut l'étrange idée de donner une version typographique,
c'est-à-dire livresque, de l'écriture courante de son temps. Il voulait par la même
occasion donner un caractère national à la typographie française. Il réalisa un tour
de force artisanal et un échec commercial. Sa virtuosité provoqua l'émulation de ses
pairs: du Tour, Danfrie, Tavernier. Son échec national et commercial n'entraîna pas
la disparition de ces caractères, mais leur utilisation à des fins didactiques
exclusivement. D'où, à partir du XVIIIe siècle, l'appellation de civilité. Ils tombent
dans l'oubli à partir du milieu du XIXe siècle.
Vers 1955, Roger Excoffon eut l'étrange idée de donner une version typographique
non pas d'une écriture commune inexistante, mais d'une écriture ‘d'honnête homme’.
C'est devenu le ‘Mistral’, un caractère de fantaisie et de titrage, qui est resté sans
rival.
En 1983, il est encore tellement demandé qu'il a été adopte par tous les fabricants
de matériel de composition. Bien qu'il s'agisse dans fun et l'autre cas de la version
typographique d'une écriture plus ou moins personnalisée, une comparaison équitable
supposerait l'examen point par point de tous les aspects: graphique, technique,
paléographique, bibliographique, sociologique, esthétique, etc. de ces typographies.
Ce qui montrerait à quel point une typographie est révélatrice d'une civilisation,
comme une écriture manuelle est révélatrice d'une personnalité.
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Archiefstukken betreffende het Antwerpse boekwezen in de 15de en
16de eeuw
door Dr. Lode Van den Branden†
(Edegem)
Dit is de ongewijzigde en onuitgegeven tekst van een lezing die Lode van den Branden
op 23 februari 1975 voor de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen heeft
gehouden. Leraar aan het M.O. werd hij, met een speciale opdracht belast, bij de
Koninklijke Bibliotheek Albert I in 1973 gedetacheerd. Over aard en omvang van
deze opdracht wordt hier door de auteur uitvoerig ingegaan. Intussen is de
onderneming voortgezet, maar bij het verplichte hernemen van zijn functie in het
onderwijs in november 1979 voorlopig, en bij zijn overlijden in september 1981
definitief tot stilstand gebracht.
Op dat ogenblik waren de letters A en B, resp. 36 en 140 notities, klaar, plus 28
voor de letter C. Voor het overige is het materiaal opgespoord en verzameld maar
niet bewerkt.
De familie van de overledene vertrouwde ons zijn nalatenschap toe; het ligt in
onze bedoeling het geheel zo spoedig mogelijk ter beschikking van de vorsers te
stellen onder de vorm van de uitgave van A, B en een deel van C, gevolgd door de
volledige bronnenopgave van het samengebrachte maar onbewerkte materiaal. Deze
bronnenopgave zal bestaan uit: 1. de naam, het beroep en de data van de betrokken
personages; 2. de datum van het te vermelden stuk; 3. de verwijzing naar het
archiefdocument (depot, benaming, folio of bladzijde). Sporadische aantekeningen
van de auteur betreffende de inhoud van een specifiek stuk worden verbatim geciteerd;
in de fragmentaire citaten uit de bronnen werden de afkortingen opgelost.
Met de publikatie van deze lezing wensen wij de belangstellenden voornamelijk
in vakkringen maar ook daarbuiten op de hoogte te brengen van wat er is gedaan en
nog moet geschieden. Zij weze terzelfdertijd een hulde aan de ereconservator van
het Museum Plantin-Moretus, na het Stadsarchief de tweede belangrijkste bron die
in dit verband werd aangeboord, èn een postume hulde aan de auteur, die alleen het
meest ondankbare gedeelte van wat zijn levenswerk moest worden, heeft kunnen
voltooien.
ELLY COCKX-INDESTEGE
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U weet waarschijnlijk dat binnenkort - vermoedelijk over enkele weken - het werk
van Anne Rouzet zal verschijnen met als titel Dictionnaire des imprimeurs, libraires
et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique
actuelle.1 In dit werk worden uitvoerige biografische en bibliografische gegevens
verstrekt over de drukkers, uitgevers en boekhandelaars van de 15de en 16de eeuw.
Het is gebaseerd op gedrukte bronnen, nl. de publikaties over deze mensen en de
werken die door hen werden gedrukt of uitgegeven. Kortom het geeft de huidige
stand van het onderzoek betreffende het genoemde onderwerp.
Maar naast die gedrukte bronnen bestaan er nog andere, de geschreven
archiefstukken, en die zijn talrijker dan men misschien zou denken. En naast de
drukkers, uitgevers en boekverkopers hebben nog anderen een aandeel gehad in het
boekwezen van hun tijd; ik denk hier aan lettergieters, boekbinders, papiermakers
en dergelijke. Mijn opdracht bestaat er nu in zo systematisch mogelijk de
archiefstukken op te sporen die betrekking hebben op het boekwezen in de 15de en
16de eeuw in dat deel van de Zuidelijke Nederlanden dat nu België heet.
Nu zijn er in die twee eeuwen vele honderden mensen geweest die zich op een of
andere manier met het boek hebben beziggehouden. Ik verwijs hier gemakshalve
naar het werk van Anne Rouzet. Als we uitgaan van de veronderstelling dat er voor
ieder van hen een tiental nog niet gepubliceerde gegevens kunnen gevonden worden
- en gemiddeld ligt dat zeker hoger - dan komen we tot de conclusie dat er nog vele
duizenden onbekende gegevens voorhanden zijn. De moeilijkheid is, dat ze verborgen
zitten in archiefdepots. En wie ooit archiefopzoekingen heeft ondernomen, weet hoe
moeilijk het soms is de gewenste gegevens te ontdekken. We staan dus voor een
schat aan informatie, maar die ligt zeer verspreid en valt niet zo gemakkelijk te
bereiken. Wil men in die omstandigheden binnen een niet al te lange termijn tot
concrete resultaten komen, dan dringt zich een beperking op. Daarom zal het
onderzoek aanvankelijk alleen betrekking hebben op Antwerpen.
Waarom Antwerpen?
Eigenlijk is dat het gevolg van toevallige omstandigheden al staat het buiten kijf
dat Antwerpen, zeker in de 16de eeuw, veruit het belangrijkste boekencentrum is
geweest in de Nederlanden. Een kort woord over die toe-

1

Dit werk verscheen bij Bob de Graaf te Nieuwkoop in 1975, als derde uitgave van het
Nationaal Centrum voor de Archeologie en de Geschiedenis van het Boek te Brussel.
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vallige omstandigheden zal u meteen duidelijk maken hoe het hele plan eigenlijk
ontstaan en gegroeid is.
Ongeveer 13 jaar geleden ondernam ik in het Antwerpse Stadsarchief opzoekingen
naarde 16de-eeuwse Antwerpse drukker-boekverkoper Jan Gymnicus. Daarbij kreeg
ik zeer veel archiefstukken onder ogen en er werd mij toen door de Stadsarchivaris
J. Van Roey gesuggereerd dat ik van de gelegenheid zou gebruik maken om alles te
noteren wat in een of ander opzicht met de boekbedrijvigheid te Antwerpen te maken
had. Dat heb ik dan gedaan, aanvankelijk zonder welomschreven doel. Ingevolge
contacten met de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is dan het plan gegroeid om de
informatie die ik in de loop van de jaren bijeengebracht had, systematisch aan te
vullen en ze ter beschikking te stellen van belangstellenden onder de vorm van een
publikatie over Archiefstukken betreffende het Antwerpse boekwezen in de 15de en
de 16de eeuw.
De periode waarop dit onderzoek betrekking heeft, loopt van de eerste jaren van
de boekdrukkunst hier tot 1600, met dien verstande dat wie met zijn activiteit
begonnen is vóór 1600 nog zal gevolgd worden tot aan zijn dood.
Wie hierin betrokken worden, kan kort worden samengevat als volgt: al degenen
die direct iets te maken hebben gehad met de produktie of de verkoop van het boek
te Antwerpen tijdens de genoemde periode. Dat betekent, om het te zeggen met de
termen uit een rekwest van de Sint-Lucasgilde: ‘boeckvercoopers ende boeckdruckers,
lettersetters, druckers ende druckersgesellen, correcteurs, figuersnijders,
caertspeldruckers, lettergieters, inctmaekers, boeckbinders, boecksluyters ende
diergelycke’. En al worden de lettersnijders of letterstekers hier niet uitdrukkelijk
vernoemd, ze hóren er toch ook bij. En het lijkt me logisch dat ook de papierverkopers,
de papiermakers en de perkamentmakers erbij betrokken worden.
De bronnen waaruit die gegevens zullen geput worden, zijn alle mij bekende
archiefdepots in Antwerpen, d.w.z. in de eerste plaats het Stadsarchief Antwerpen,
het archief van het Museum Plantin-Moretus, dat van de O.-L.-Vrouwekerk, het
Rijksarchief te Antwerpen, het archief van de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten en dat van de Commissie van Openbare Onderstand.2 In aanvullende orde
komen hierbij dan

2

De Commissie van Openbare Onderstand (COO) heet sedert 1976 Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn (OCMW).
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nog gegevens uit andere depots, zoals het Algemeen Rijksarchief te Brussel, telkens
als de voorhanden inlichtingen erop wijzen dat daar nog iets te vinden is in verband
met de activiteit van de behandelde personages te Antwerpen.
Wat soort van informatie kan uit de archieven betrokken worden? Dat verschilt
erg van het ene personage tot het andere. Over Dirk Martens b.v. kon ik geen enkel
stuk vinden. Voor Plantin daarentegen is er zoveel, dat ik me moet beperken tot wat
buiten het Museum Plantin-Moretus over hem te vinden is, en dat is al niet weinig.
Die stukken kunnen inlichtingen van zeer uiteenlopende aard bevatten, gaande van
zeer prozaïsche gegevens van biografische aard tot inlichtingen die direct verband
houden met het boek. Dat kunnen zijn: datum van geboorte, van huwelijk en van
overlijden, kinderaantal, plaats van herkomst, hun verwanten, leencontracten, bij wie
ze in dienst geweest zijn, hun bezittingen, hun woonplaats, hun betrekkingen met
beroepsgenoten, wederwaardigheden allerhande zoals processen en erfenissen, hun
opeenvolgende beroepen, hun boekenvoorraad, hun drukkersmateriaal, de
vennootschappen die ze hebben gevormd (de zgn. societeyten van printerien),
inlichtingen over nog te drukken of reeds gedrukte werken enz. Jammer genoeg
moeten we ons in de meeste gevallen tevreden stellen met slechts enkele van die
inlichtingen; en vrij talrijk zelfs zijn de gevallen waarvoor we maar over één stuk
beschikken, dat dan behalve hun naam alleen nog een datum en hun beroep bevat.
Een paar voorbeelden zullen u duidelijk maken hoe verschillend de voorhanden
inlichtingen kunnen zijn:
In 1582 verklaart de oude Goris de Bonte, op dat ogenblik priester maar tevoren
boekverkoper, dat toen hij nog ongetrouwd was, hij een kind had bij een meisje uit
Mechelen dat samen met hem in dienst was bij Frans Birckman uit de Vette Hinne
in de Cammerstraat, en hij erkent dan dat kind, dat ondertussen al 60 jaar geworden
is en, zoals hij, Goris de Bonte heet.
Van een heel andere aard is de inhoud van een notariële akte van 2 december 1542,
waarin Henrick de Naeyer, papiermaker van Huizingen, er zich toe verbindt tijdens
de volgende 6 jaar zijn gehele papierproduktie, zijnde 100.000 pond, te leveren aan
de Antwerpse papierkoopman Jacob Wolffaert, en waarin dan gegevens over prijs
en kwaliteit worden vastgelegd.
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Een ander voorbeeld: in 1563 krijgt Willem Silvius van de stad Antwerpen een lening
van 1.600 gulden, terug te betalen binnen de 7 jaar. Als pand stelt hij zijn gehele
lettervoorraad ‘dewelcke hy meestendeel tot Christoffel Plantyn heeft gecocht ende
eensdeels tot Lyons selver heeft doen snyden / eensdeels nu nieuw doen gieten / met
3 nyeuwe perssen / vele diversche schoone gesneden figueren / Griecxsche
Hebreeuwsche ende andere matrieen’, dat alles voor een totale waarde van 2.000
Philippus gulden. De als pand gestelde letters worden dan in detail vermeld.
Een vierde voorbeeld: in juli 1563 verkoopt Goris de Bonte zijn huis aan de
boekverkoper Willem Simons, maar achteraf blijkt dat de nieuwe eigenaar een slechte
betaler is. Goris de Bonte laat dan al diens boeken in beslag nemen en zo krijgen we
de lijst, vele honderden titels lang, van de boeken die hij in voorraad had.
Een laatste voorbeeld: op 31 maart 1579 wordt door Jan Verwithaghen, Daniel
Vervliet en Andries Bacx een verklaring afgelegd waaruit blijkt dat ze het jaar tevoren
samen twee werken hebben gedrukt voor Peter Belierus. Verwithaghen en Vervliet
drukten de Epistola van Guevara à 22 stuivers de riem; Verwithaghen en Bacx de
Historia Imperial à 20 stuivers de riem.
Niet alle gegevens zijn even interessant, sommige hebben op het eerste gezicht
zelfs weinig of geen belang; dat is vooral het geval met de verkoop van huizen en
renten. Maar als men die dan naast andere legt, kan de zaak veranderen. Een paar
voorbeelden:
Henrick Alssens koopt gedurende enkele jaren geregeld renten en gronden. Enkele
tijd nadien doet hij ze weer van de hand. Op zichzelf is dit weinig belangrijk, maar
het schijnt erop te wijzen dat zijn zaak aanvankelijk goed ging en nadien verslechtte.
Die indruk wordt versterkt als we hem tijdens die laatste periode in dienst zien treden
bij Plantijn, en wel als letterzetter.
Als de boekbinder Adriaen van Hoelwyck een huis koopt, dan is dat een van de
vele onbelangrijke details. Maar dat gegeven krijgt een heel speciale kleur als we
zien dat het huis ligt naast dat van Mattheus Crom en we daarbij vaststellen dat
diezelfde Adriaen van Hoelwyck voogd is geweest van de kinderen van Henrick
Eckert van Homberch, samen met Jacob van Liesvelt en Adriaen van Berghen.
Op zichzelf heeft het ook weinig belang te weten dat de boekbinder Jan van den
Berghe in de Cammerstraat woonde. Maar wanneer we dan uit een ander document
vernemen dat hij een achterhuis van de Vette Hinne
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betrok, het huis waar de firma Birckman was gevestigd, dan wordt het op zijn minst
waarschijnlijk dat hij ofwel in dienst is geweest bij die firma ofwel voor Birckman
heeft gewerkt.
Het grote aantal archiefteksten - het gaat hier om vele duizenden - en daarnaast
het relatieve belang van een groot deel van die teksten, stellen natuurlijk het probleem
hoe dat alles aan de belangstellende lezer moet aangeboden worden. Er valt namelijk
niet aan te denken al die teksten in hun geheel af te drukken. Hier moeten we dan
een dubbel onderscheid maken. Aan de ene kant zijn er teksten, of onderdelen ervan,
die directe informatie bevatten over het boekwezen. Die moeten, me dunkt, in extenso
weergegeven worden, tenminste die delen die direct van belang zijn. Voor de overige
teksten, of delen ervan, kan worden volstaan met een samenvatting. Wie eventueel
om de een of andere reden toch belangstelt in de gedetailleerde inhoud daarvan, kan
die gemakkelijk terugvinden aan de hand van de referenties die telkens worden
opgegeven.
De verschillende stukken worden dan gegroepeerd per personage, telkens in
chronologische orde, en de verschillende personages komen in alfabetische orde aan
de beurt.
Nu kan ik me best voorstellen dat, als over een bepaald iemand b.v. 50 teksten
worden opgenomen, slechts weinig lezers de moed en het geduld zullen opbrengen
om die alle 50 te lezen. Juist daarom ligt het in de bedoeling om die te laten
voorafgaan door een notitie, waarin het essentiële van al de teksten over die iemand
overzichtelijk verwerkt wordt. Wie dan details wenst, kan die vinden in de
daaropvolgende akten. En op die manier zou die publikatie goed aansluiten bij het
werk van Anne Rouzet.
In de beste gevallen, namelijk daar waar voldoende archiefmateriaal voorhanden
is, wordt nog een stamboom gegeven. Dat lijkt me om twee redenen interessant:
1. daardoor wordt de verwantschap tussen de verschillende drukkers, boekverkopers
enz. onmiddellijk duidelijk. Straks daarvan een concreet voorbeeld;
2. het biedt de lezer de mogelijkheid om een aantal personages die in de teksten
genoemd worden, in het familieverband te situeren. Dit is vooral interessant
voor de dikwijls optredende voogden van weeskinderen.
Kort samengevat zal die publikatie dus het volgende bevatten: al de namen van wie
zich in de genoemde periode te Antwerpen direct hebben beziggehouden met het
boekwezen, in alfabetische orde gerangschikt, en bij elke naarn achtereenvolgens:
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1. een stamboom waar dat mogelijk is;
2. notitie met het essentiële uit de opgenomen teksten;
3. de eigenlijke teksten, al dan niet samengevat.
Het spreekt vanzelf dat, om de bruikbaarheid van een dergelijk werk te verhogen, er
een aantal uitgebreide registers moeten aan toegevoegd worden.
Tot daar dan het eigenlijke opzet.
Wat werd er daarvan al gerealiseerd, welke resultaten hebben de opzoekingen tot
dusver3 opgeleverd?
Het heeft niet veel zin dat ik u een opsomming zou geven van een aantal belangrijke
of minder belangrijke vondsten. Ik meen dat ik er beter aan doe met u een algemeen
overzicht te geven en daarna, bij wijze van illustratie, één concreet geval van naderbij
te bekijken, namelijk dat van Bellerus.
Dit algemeen overzicht bevat vooral cijfers en ik zou er vooraf willen op wijzen
dat die slechts een voorlopige waarde hebben en telkens met opzet aan de lage kant
gehouden werden. In werkelijkheid zijn er meer mensen in het boekwezen bedrijvig
geweest dan uit die cijfers blijkt. Daar is een dubbele verklaring voor:
1. degenen van wie de naam in geen enkele akte werd aangetroffen, komen er
vanzelfsprekend met in voor, ik denk hier b.v. aan Dirk Martens, en 2. af en toe
duiken er nog nieuwe namen op naarmate het onderzoek vordert.
De lijst zoals ik die op dit ogenblik kon opmaken, omvat niet minder dan 1.200
namen. Daarvan konden er tot dusver een tweehonderdtal uitgewerkt worden,
waarvoor dan een kleine tweeduizend archiefstukken aangewend werden.
Die 1.200 kunnen onderverdeeld worden in verschillende groepen. Ieder van hen
heb ik slechts in één groep gerekend, ook al zou hij met evenveel recht in een of
meer andere groepen thuishoren. Sommigen onder hen hebben namelijk
achtereenvolgens of gelijktijdig verschillende beroepen uitgeoefend. Denken we
maar aan Plantijn. En naast de combinatie drukker - boekverkoper komen er ook nog
andere voor, zoals boekbinder - boekverkoper en boekbinder - papierverkoper.
Bovendien kunnen we niet altijd

3

De cijfers die volgen hebben betrekking op de toestand in oktober 1977, door de auteur in
het manuscript van deze tekst opgegeven.
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met zekerheid uitmaken wat de juiste betekenis is van een bepaalde term in een
concreet geval. Nemen we b.v, ‘drukker’; dat woord kan evengoed gebruikt worden
voor iemand die aan de pers staat als voor degene die de drukkerij drijft en zelfs
wordt hij gebruikt voor iemand die in om het even welke functie in een drukkerij
werkt. In die laatste betekenis wordt Kiliaan een keer ‘drukker’ genoemd. Iets
gelijkaardigs stellen we vast voor het woord ‘boekverkoper’, dat af en toe bijna
synoniem is met ‘drukker’, in de zin van iemand die een drukkerij drijft, en ook
gebruikt kan worden voorde uitgever, voor de man die een boekwinkel uitbaat en
voor de ambulante boekventer.
Een eerste groep zou ik gemakshalve die van de drukkers, uitgevers en
boekverkopers willen noemen. Hierin zijn ondergebracht degenen die in
archiefstukken worden aangeduid met een van de volgende termen: ‘printer’ of
‘boekprinter’, ‘drucker’ of ‘boeckdrucker’, ‘briefdrucker’, ‘musieckdrucker’,
‘lettersetter’, ‘boecksetter’, ‘vergaerder’, ‘boeckvercooper’ en ‘librarier’. In het totaal
zijn er zo 625.
De tweede groep is die van de letterstekers, lettersnijders en lettergieters; totaal
31. Mogelijk zijn er in de eerste groep enkele ondergebracht die eigenlijk hier horen.
De volgende groep wordt gevormd door de correctors; er zijn er 33. Het zijn
allemaal mensen die in deze functie bij de Plantijnse drukkerij in dienst zijn geweest.
Vanzelfsprekend moeten er ook elders correctors geweest zijn, maar die term komt
zelden voor in oude documenten, behalve dan in het Plantijnarchief. Vermoedelijk
gaan er nog wel enkele schuil in de eerste groep.
Talrijker is de groep van de boekbinders, nl. 210. Daarin worden ook de
foelieprinters, de vergulders en vanzelfsprekend ook de ‘scrijfboeckbinders’
gerangschikt.
Hiermee verwant maar er toch duidelijk van onderscheiden is de groep van de 13
boekslotmakers.
De zesde groep bestaat uit de 90 kunstdrukkers, ‘coperdruckers’, ‘printers van
beelden’ of ‘beelddruckers’, ‘figuerprinters’, ‘verlichters’ en ‘constafsetters’.
Hierbij leunt de volgende groep aan, die van de 20 kaarlmakers ‘kaartdruckers’
en ‘caertafsetters’. Het is zeer goed mogelijk dat sommigen uit de eerste groep
eigenlijk hier of bij de voorgaande horen.
In de achtste groep komen dan de 35 kaartspelmakers. Het is wel de vraag in
hoever die iets te maken hebben met het eigenlijke boekwezen; maar
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daar staat tegenover dat ze hoogstwaarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van een of
andere vorm van mechanische reproduktie. Dat laatste kan afgeleid worden uit de
grote hoeveelheden - het gaat om tientallen of zelfs honderden grossen speelkaarten
- die blijkens sommige teksten naar het buitenland werden verzonden.
De negende groep wordt gevormd door de zgn. ‘papiervercoopers’. Behalve de
eigenlijke papierhandelaars komen hierin nog de papierfabrikanten voor. In het totaal
zijn er 60 namen bekend van mensen die tot deze groep moeten gerekend worden.
Op het einde van de 15de en in de eerste helft van de 16de eeuw treffen we een
aantal perkamentmakers of ‘francijnmakers’ aan; op het einde van de 16de eeuw
worden ze zeldzamer. In het totaal zijn er 32 vernoemd.
Veruit de kleinste groep is die van de inktmakers; er zijn er slechts 3. Het is wel
waarschijnlijk dat sommige inktmakers nog in de eerste groep schuilgaan.
De twaalfde en meest heterogene groep, die ik gemakshalve de groep varia zal
noemen, bestaat uit de mensen die ik in geen van de vorige groepen kon thuisbrengen,
nl. die van de zgn. ‘tafelboeckmakers’, de leerjongens, de factors en de ‘dienaers’.
Alles bij mekaar zijn er een kleine honderd.
In deze cijfers werd geen rekening gehouden met de drukkers op stof en met de
(zeldzame) drukkers op ijzer. Deze laatsten hebben meer dan waarschijnlijk niets
met het boek te maken. Wat de eersten betreft kan worden gezegd dat sommige
boekdrukkers zich ook hebben beziggehouden met het bedrukken van stof, ook al
kon ik daarover pas in het begin van de 17de eeuw duidelijke aanwijzingen vinden.
Als men die cijfers bekijkt, dan ontkomt men niet aan de indruk dat in het
Antwerpen van de 15de en de 16de eeuw een enorme activiteit moet hebben geheerst
in verband met het boek. Maar die activiteit is niet op elk moment even intens geweest.
We stellen in dat opzicht een gestadige groei vast en dan op het einde van de 16de
eeuw, meer bepaald vanaf 1585, een plotse teruggang. Om een benaderend idee te
krijgen van die evolutie heb ik per decennium nagegaan hoeveel mensen tegelijkertijd
in de sector van het boekwezen actief zijn geweest. Hiervoor heb ik dan de periode
die ligt tussen het vroegst gedateerde en het laatst gedateerde document voor ieder
van hen als activiteitsperiode gerekend. Ik geef er me rekenschap van dat deze
methode aanvechtbaar is, maar het is hier niet de bedoeling absolute cijfers te geven,
wel de relatieve belangrijkheid van de opeenvolgende decennia te laten uitschijnen.
Hierbij mag dan niet uit
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het oog verloren worden dat tot omstreeks het midden van de 16de eeuw de
voorhanden documenten schaarser zijn dan nadien.
Met dat dubbel voorbehoud voor ogen kan die evolutie als volgt geschetst worden
In de jaren 1500 tot 1510 zijn er ongeveer 45 aan het werk. Hun aantal groeit
geleidelijk aan tot respectievelijk 60, 90 en 125 in de daaropvolgende drie decennia.
In de jaren '40 krijgen we een sprong naar 170, in de jaren '50 volgt een iets minder
sterke stijging tot 200, maar dan gaat het aantal sterk de hoogte in: 335 zijn er aan
het werk in de jaren '60 en niet minder dan 450 in de jaren '70. Deze laatste cijfers
zijn bijna niet te geloven, maar juist over die jaren zijn we vrij nauwkeurig ingelicht.
Daarmee is het hoogtepunt bereikt of zelfs al achter de rug. In het begin van de jaren
'80 komen we nog tot 320, maar in de tweede helft van de tachtiger jaren begint een
sterke daling zodat we in het laatste decennium terugvallen op een goede 200, d.w.z.
minder dan de helft van de jaren '70 en ongeveer het peil van de jaren '40-'50.
Deze cijfers zeggen natuurlijk niets over de omvang van de produktie, maar het
ligt voor de hand dat die daarmee ongeveer gelijke tred heeft gehouden. Eén
voorbehoud wil ik nochtans maken, namelijk voor de jaren '90. Het is me namelijk
opgevallen dat een aantal zgn. drukkers in die jaren tegelijkertijd een tweede beroep
heeft uitgeoefend dat niets met het boekwezen te maken had.
De inwijking van buiten de stad schijnt hiermee ongeveer parallel te lopen. Hiervoor
zijn we vooral aangewezen op de lijsten van de nieuwe poorters; maar die vermelden
de plaats van herkomst en het beroep van de inwijkelingen pas vanaf 1532-1533. De
cijfers hieromtrent vergen zeker voorbehoud; ze liggen alleszins een heel stuk beneden
de werkelijkheid en geven maar benaderend een algemene tendens aan. Sommigen
vroegen immers het poorterschap pas aan nadat ze al jaren in Antwerpen waren
gevestigd en anderen hebben dat eenvoudig nooit gedaan.
In de jaren '30 komen er een 25-tal drukkers, boekbinders enz. te Antwerpen bij,
van wie 5 afkomstig van buiten de Nederlanden. Dit aantal stijgt licht tijdens het
volgende decennium, daalt even in de jaren '50 en bereikt een hoogtepunt in de jaren
'60 met een 35-tal inwijkelingen, van wie 8 van buiten de Nederlanden. In '70 volgen
er nog een 30-tal, van wie 6 buitenlanders, in '80 nog slechts 15 maar geen enkele
buitenlander meer, en in '90 tellen we er nog 3.
De inwijkelingen zijn afkomstig uit de verschillende streken van de Nederlanden,
maar die uit Frans Vlaanderen schijnen talrijker dan die
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uit andere streken, uitgezonderd die uit de onmiddellijke omgeving van Antwerpen
en meer bepaald de Kempen.
Wat de buitenlanders betreft, die uit Keulen zijn veruit het talrijkst, dan volgen
die uit Parijs, Florende en Rouen. In het geheel genomen levert het hedendaagse
Duitsland, vooral de Rijnstreek, meer inwijkelingen dan Frankrijk. En het is opvallend
dat Italië, al blijft het dan beneden de twee genoemde landen, toch nog vrij goed
vertegenwoordigd is.
Na al dit cijfermateriaal zou ik aan de hand van enkele gegevens over het huis Bellerus
willen duidelijk maken wat de opzoekingen in een concreet geval kunnen opleveren.
Ik kan er echter niet aan denken om alle gegevens mee te delen die voor de
verschillende leden van de familie Bellerus voorhanden zijn; het gaat hier namelijk
om bij de 600 archiefstukken.4 Ik zal me daarom beperken tot 2 zaken:
1. een vereenvoudigde stamboom, waaruit dan onmiddellijk blijkt hoe verschillende
drukkers- of boekverkopersfamilies met elkaar verwant waren;
2. het relaas van wat ik zou noemen de ondergang van het huis Bellerus te
Antwerpen.

II.
Laten we nu nagaan hoe het vooreerst JAN BELLERUS en zijn directe nakomelingen
vergaan is.
Een paar jaren na zijn huwelijk met Elisabeth Commers sterft zijn schoonvader,
Franchois Commers, die eigenaar was van heel wat gronden in de omgeving van de
Roosstraat. In opdracht van de weduwe, Clara van den Vekene, verkoopt Jan Bellerus
in de jaren '60 niet minder dan 23 percelen bouwgrond. En als zijn schoonmoeder
sterft, verwerven Jan en zijn vrouw uit haar nalatenschap, behalve niet nader
omschreven roerende goederen, nog 6 huizen in de Roosenganck en in de
St.-Annastraat, de helft van een huis op het Kipdorp en 2 percelen grond in de
Roosstraat. Daarnaast blijven er nog een aantal onroerende goederen in
onverdeeldheid.

4

De notities over de verschillende leden van de familie Bellerus beslaan samen 234 bladzijden.
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I. Stamboom

Zie hiervoor:
Par: 6 fo 5, 29, 43, 65, 87, 90, 144, 163, Par. 7fo 17, Par. 8 fo 27, 81, Par. 9fo 34,
89, 145, Par 11 fo 130, 195, 261, Par 12 fo 7, 53, 57, 70, 73, 81, 87, Par. 13 fo, 3, 7,
11, 12, 25, Par 14 fo 5, Par 190 fo 266, 524, Par 195
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fo 1055, 1379, Par. 232 fo 158, Par. 245 fo 54, SR. 666(1641)fo 143ro-145vo en
bovendien de stambomen onder Joannes (I), Joannes (III), Petrus (I) en Petrus (II)
BELLERUS.
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Langs de kant van zijn vrouw was hij dus zeker niet onbemiddeld. Over zijn eigen
fortuin zijn we niet ingelicht - mogelijk is daarover te Luik nog iets te vinden. In elk
geval koopt hij in 1562 het huis ‘De mol’ in de Cammerstraat van de erfgenamen
van Henrick Peetersen; hij zal het ‘Den gulden arent’ noemen en later krijgt het de
naam ‘Den schilt van Bourgoignen’.
Alles bij mekaar genomen heeft hij er vrij goed voorgezeten. Die indruk wordt
bevestigd wanneer we de omvang zien van zijn commerciële relaties met Plantijn en Plantijn, hoe belangrijk ook, was maar een van de velen met wie hij
handelsbetrekkingen heeft onderhouden.
Twintig jaar later ziet zijn situatie er enigszins anders uit. Die indruk krijgen we
tenminste wanneer we een aantal feiten naast mekaar leggen. In 1583 neemt hij twee
renten op zijn huis. In een rekwest van 1588 wijst hij erop ‘combien que la presente
saison soit tres mal propre pour traffiquer et negocier et neantmoins convienne au
suppliant faire quelque choise pour aucunement se redresser et remettre sur les pieds’.
In 1589 en 1590 betaalt hij laattijdig de cijns die op zijn huis rustte, en bij zijn dood
staat hij vier jaar met betalen ten achter. In februari 1591 vraagt hij uitstel van betaling
voor de 89 gulden van de 5de en de 10de penning. In de loop van 1595 heeft hij weer
moeilijkheden met de betaling van de 5de, de 10de en de 100ste penning en na zijn
dood vraagt zijn weduwe hiervoor in februari 1596 betalingsfaciliteiten. Treffend is
haar motivering; ‘gemerekt dat de weduwe suppliante qualyck by geit is ende oyck
qualyck eenich gelt can becomen mits de doot haers mans soo dat de schuldenaers
haer luttel gelycxs doen mits donsach des mans ewech is waer dore sy suppliante in
noot is’.
Bij elk van die punten afzonderlijk kunnen we ons afvragen wat er juist de oorzaak
van is geweest. Maar als we ze allemaal naast elkaar leggen, dan beginnen we toch
te vermoeden dat er iets moet gehaperd hebben. Wat aan de basis heeft gelegen van
die geleidelijke achteruitgang zal misschien nooit helemaal kunnen achterhaald
worden. Maar ondertussen zijn er toch een paar feiten bekend die daar alleszins toe
bijgedragen hebben.
Het begint in het najaar van 1568. Op weg naar Frankfort wordt hij, en met hem
zijn broer Peter en een aantal kooplieden uit de Nederlanden, te Kettich bij Andernach
gearresteerd en er 8 dagen vastgehouden. Volgens een verklaring die hij in maart
1569 aflegt, werd die aanhouding verricht door aanhangers van de Prins van Oranje.
Hoeveel losgeld hij
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zelfheeft betaald, zegt hij niet; maar voor twee van zijn lotgenoten noemt hij de som
van 8.000 gulden per kop.
Twee jaar later, op 12 september 1570, wordt hij, samen met een tiental andere
Antwerpse kooplieden, op de beurs te Frankfort aangehouden en zijn goederen worden
in beslag genomen. Ditmaal is hij het slachtoffer van het conflict tussen de stad
Antwerpen en Herman von Hatzfeldt.5 Oorzaak van het conflict was, dat de stad een
lening die ze in 1566 voor de duur van twee jaar had aangegaan bij von Hatzfeldt,
niet terugbetaalde. Dit voorval heeft Jan Bellerus zelfs jaren later nog heel wat
moeilijkheden, en vermoedelijk ook financiële schade, berokkend. Hij komt pas 7
maanden later vrij, op 14 april 1571, nadat er een vrij hoge borgsom gestort is en op
de dubbele voorwaarde dat hij zal verschijnen als de rechtbank zal uitspraak doen
en dat hij zich niet zal terugtrekken uit de jaarbeurs. De jaren verlopen, de stad betaalt
steeds de lening niet terug en de borgen worden ongeduldig. Op 12 september 1576
wordt hij opnieuw gearresteerd te Frankfort, ditmaal op last van de borgen die van
hun borgstelling willen ontlast worden. Hij verbindt er zich toe dat hij bij de stad
Antwerpen de nodige stappen zal ondernemen en dat hij, als de borgen tegen de
volgende jaarbeurs niet ontlast zijn, hijzelf weer te Frankfort zal verschijnen om die
aangelegenheid te regelen.
De zaak blijft aanslepen, hij heeft nieuwe moeilijkheden in april 1577. En op 10
september van datzelfde jaar worden hij en Daniel van Ghele - de enige twee die nu
te Frankfort verschijnen - veroordeeld: ‘tsaemen ende elck besundere inde 16.000
goutgulden tot 33 stuvers gecondempneert met intereste van anno 67 tot 1577’. Dat
die intrest door de rechtbank van 8 tot 5% werd teruggebracht, zal maar een pleister
op een houten been geweest zijn.
Onmiddellijk daarop komen de borgen weer met hun eis te voorschijn en ze vragen
bovendien vergoeding van de door hen gedane kosten en geleden schade. De zaak
blijft voortduren, nog jaren lang, en in september 1590 wordt een zoon van Jan
Bellerus aangehouden en verantwoordelijk gesteld voor zijn vader. Kortom, de hele
aangelegenheid moet voor hem een ernstige schadepost geweest zijn. Hij heeft de
gedeeltelijke ontknoping niet meer kunnen beleven; want pas in 1606 werden hij en
de andere kooplieden vrijgesproken door het keizerlijk kamergerecht te Spiers.

5

Zie F. PRIMS, Antwerpse stadsschulden tn Duitsland in de XVIde eeuw, Antwerpen, 1948,
p. 14-19 (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, X, nr. 2)
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Dat die zaak bij Bellerus veel kwaad bloed gezet heeft, ligt voor de hand. Ze is er
zonder twijfel de oorzaak van geweest dat hij in maart 1575 - en met hem een aantal
andere Antwerpse kooplieden - verzaakte aan hel poorterschap van Antwerpen. De
bewuste akte luidt als volgt: ‘Jan beelaerts geboren van luyck coopman bekende ende
verclaerde alzoe hy anderen tyden alhier tantwerpen is geworden ingesetene poorter
oft borger / ende het zoe sy dat hy omme sekere redenen ende motiven hem daertoe
porrende ende moverende nyet langer en wilt noch en begeert meer borger oft poorter
deser stadt te zyne / Soe eest dat de voorscreven Jan beelaert gerenunchiert verthegen
ende afgegaen heeft verthydt ende gaet aff mits desen de voorscreven zyne poorterye
ende borgerschap / verclarende expresselyek mits desen dat hy egheen poorter oft
borger dezer stadt meer en wilt wezen/ verclarende voorts hem geenssins meer te
willen behulpen metter selver portersschap noch oock de vrydommen previlegien
ende immuniteyten der selver in gheender manieren genieten’. Die verklaring heeft
hem toch niet kunnen behoeden voor verdere verwikkelingen, zoals we zagen.
Terwijl die zaak van Frankfort hem reeds voldoende zorgen moet hebben
berokkend, geraakt hij te Antwerpen zelf ook in moeilijkheden. De stad komt onder
calvinistisch bewind en als uitgesproken katholiek heeft hij daar onder te lijden gehad,
vermoedelijk ook financieel. In het verder te bespreken rekwest zinspeelt hij daarop,
maar precieze gegevens ontbreken. In elk geval neemt hij, zoals we reeds zagen, in
1583 twee renten op zijn huis.
In 1587 stuurt hij zijn zoon Lucas naar Frankfort en ook die wordt onderweg
gearresteerd en slechts tegen een bijzonder hoog losgeld vrijgelaten. Jan Bellerus
zelf schrijft hierover in zijn rekwest waarmee hij aan de Geheime Raad voor de duur
van 10 jaar het monopolie vraagt voor het drukken en het verkopen van het werk
van Simon Verepaeus Enchiridion piarum precationum, in het Latijn, het Frans en
het Nederlands. (Hij zal op 5 januari 1588 het drukmonopolie krijgen voor een periode
van 6 jaar). Zijn rekwest begint als volgt: ‘Remonstre en toute reverence et humilité
Jean Bellerus imprimeur et libraire juré de la ville d'Anvers qu'il a este durant ces
premierz et dernierz troubles grevement oppresse et endommage tant en sa propre
personne et biens par les gens du Prince d'Orenge, comme naguieres en la personne
du son fils Lucas, qui fut l'an passe en allant a Francfort saisy et retenu prisonnier
des Brigans airmes vrybuters entre Brussellez et Wavere et mene a Bergues dont le
susdict
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Suppliant son pere a eu dez fraiz et depense insupportablez pour fournir a sa ransson
et delivrance’, Vanuit onze veilige 20ste eeuw vragen we ons soms af hoe die mensen
uit de 16de eeuw de durf en de volharding konden opbrengen om ondanks dergelijke
gevaren en moeilijkheden toch nog handel te drijven!
Jan Bellerus sterft op 15 oktober 1595. Zijn bezittingen gaan over op zijn weduwe
die de leiding in handen neemt met naast zich haar zoon Gaspar. Een tijdlang
vernemen we geen klachten meer, de zaak schijnt weer vlot te komen. In december
1609 leent ze 2.000 gld. van Jan Rockocx, die nog niet terugbetaald zijn als ze in
1616 overlijdt. In december van datzelfde jaar zetten de drie zonen, Gaspar, Balthasar
en Jan, de schuld van hun moeder tegenover Rockocx om in een erfelijke rente van
500 gld. en daarmee belasten ze al de door haar nagelaten onroerende goederen. Die
nalatenschap blijkt nog meer te omvatten dan we konden vermoeden: de Rosenganck
met 19 huisjes, 2 huizen in de St.-Annastraat en het ouderlijk huis in de Cammerstraat,
‘De mol’ of ‘De gulden arent’, dat Gaspar eigenlijk als legaat had ontvangen. In juni
1617 blijkt er bovendien nog een schuld te bestaan van 5.500 Frankfortse florijnen
en daarvoor worden de door haar nagelaten boeken belast, waarvan de waarde ruim
12.000 gld. bedraagt. In augustus 1618 worden dan, om de schuld tegenover Rockocx
te delgen, alle huisjes in de Rosenganck en de 2 huizen in de St.-Annastraat verkocht,
in 1620 laat Margriete Cobbaert beslag leggen op de goederen van haar man, Gaspar
Bellerus, om haar dotale goederen veilig te stellen en het jaar daarop wordt het huis
‘De mol’ op last van een schuldeiser openbaar verkocht. Het wordt weliswaar
ingekocht door de zoon van Gaspar, Jan, maar die draagt het een paar jaren later over
aan zijn oom, Balthasar Bellerus van Douai, die tevoren vermoedelijk als geldschieter
was opgetreden. Balthasar heeft blijkbaar nog geprobeerd het ouderlijk huis te redden,
maar enkele jaren later laat hij het definitief in andere handen overgaan. Gaspar en
zijn zoon Jan verlaten kort daarop Antwerpen en in de jaren '30 treffen we ze aan in
Mons (Henegouwen).
Een enigszins gelijkaardige ontwikkeling heeft zich voorgedaan met PETER
BELLERUS, al zijn we minder goed ingelicht over wat zich tijdens zijn leven heeft
afgespeeld. Ik ga u de details besparen en u alleen de uiteindelijke afloop meedelen.
Na zijn dood in 1600 nam zijn weduwe, samen met de zonen Peter en Jan, de zaak
te Antwerpen over, terwijl de derde zoon, Gaspar, in Spanje
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bleef, blijkbaar aan het hoofd van een filiaal daar. Omstreeks 1620 komt Gaspar uit
Spanje terug en vestigt zich, niet in Antwerpen maar in Brugge; meteen staat hij zijn
aandeel in de nalatenschap van zijn ouders af aan zijn twee genoemde broers. In
1627 blijkt de vennootschap Peter en Jan Bellerus Petersz. een schuld te hebben van
meer dan 8.000 pond groten Vlaams. In 1634 is die opgelopen tot ruim 10.870 pond
groten Vlaams en de geldschieter eist betaling binnen de 2 jaar met een intrest van
6, 25 percent. Het ligt voor de hand dat in die omstandigheden met de dood van Jan
in 1635 - hij had zijn broer Peter dan nog 7 jaar overleefd - ook deze eens bloeiende
onderneming ter ziele ging en dat de kinderen weinig zin hadden om zich nog met
de uitgeverij in te laten.
Ik hoop dat ik u aan de hand van wat voorafgaat heb kunnen laten vermoeden
hoeveel er dank zij de bewaarde maar niet of weinig gekende archiefstukken nog
kan toegevoegd worden aan wat we weten over de geschiedenis van het boekwezen
te Antwerpen in de 15de en de 16de eeuw. Ikzelf ben ervan overtuigd dat, als eenmaal
het plan waarover ik u bij de aanvang heb onderhouden, zal gerealiseerd zijn, onze
kijk op die geschiedenis dan op vele punten aanzienlijk zal zijn aangevuld en op
sommige punten misschien zelfs grondig gewijzigd.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

187

Summary
by Elly Cockx-Indestege
(Brussels)
This is the unaltered tcxt of a paper read by Lode van den Branden in Antwerp on
February 23, 1975. It deals with the nature and scope of the author's assignment,
which involved a systematic search for archives related to the Antwerp book-trade
of the fifteenth and sixteenth centuries. The results are revealing as to mattere and
craftsmen loosely and closely connected with the book: booksellers, printers,
compositors, men on the press, printer's assistants, proof-readers, engravers,
typecutters and typefoundere, bookbinders and the manufacturers on the clasps they
make use of, ink- and papermakers, paper-sellers, parchment-makers, printers of
playing-cards.
Every record-ofïice in Antwerp was systematically searched, and in certain cases
other depositories of archives were consulted for suppletive information. The material
collected was to be processed as follows: documentary texts related to the book-trade
were to be printed in full, others to be summarised, The texts related to one person
are arranged chronologically; the different personages are then ranged in alphabetical
order. A preliminary remark to each personage reviews the essentials of the texts in
his section; if possible a family tree is given.
When the authordied on September 15, 1981, some 200 items had been finished:
the lettere A, B, and part of C. The rest of the material had been located and collected,
but not yet processed. Our intention is to make the results available to scholars as
soon as possible: the completed parts will be published along with a list of sources
concerning the remaining material. In publishing the present paper we wish to inform
the interested public of the progress of our project. At the same time we consider the
publication a tribute to the honorary curator of the Plantin-Moretus Museum, the
second most consulted depository following the City Archives, and a posthumous
tribute to the author, who has only been able to finish the most ungrateful part of
what was to become his life-work.
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Kölner drucker und verleger in Antwerpen (15. und 16. jahrhundert)
von Prof. Dr. Severin Corsten
(Köln)
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Antwerpen und Köln reichen bis ins 12.
Jahrhundert zurück1. Eine kluge und weitsichtige Politik der Herzöge von Brabant
förderte den Handelsverkehr zwischen Westeuropa und dem Kontinent. Sic fand
ihren Niederschlag im ‘Handelsbrief’ von 1315, er wurde 1409 erneuert und blieb
bis weit ins 16. Jahrhundert hinein die Grundlage für die Politik des Herzogtums den
fremden Kaufleuten gegenüber. Im Sinne dieser fortschrittlichcn Politik förderte die
Stadt Antwerpen die Niederlassung auswärtiger Handelsherren und gestattete ihnen,
sich zusammenzuschließen, Häuser und Renten zu kaufen. Von diesen Möglichkeiten
machten vor allem aus Köln kommende Kaufleute Gebrauch, sie stellten unter den
in Antwerpen tätigen Fremden die bei wei tem größte Gruppe. Man hat errechnet,
daß etwa ein Viertel aller Deutschen und sonstigen Fremden aus der großen Stadt
am Rheine kam. Die Kölner übernahmen Tuche, Fisch und andere Produkte Englands
und der Niederlande und lieferten dafür Wein, Gewürze und solche Artikel, die in
Binneneuropa und im Orient erzeugt wurden. Köln war durch seine günstige
verkehrspolitische Lage, die durch das rigoros gehandhabte Stapelrecht noch verstärkt
wurde, für diese Vermittlerrolle besonders prädestiniert. Ein hochentwickeltes
Handwerk übernahm zudem in vielen Fällen die Veredelung der angelieferten
Rohstoffe; die Stadt verbürgte sich für Qualität und rechtes Maß, An der Schelde
nahm man ähnliche Funktionen gegenüber England und den südlichen Anrainern
des Atlantik wahr.
Es hängt gewiß mit den ungewöhnlich günstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen
zusammen, daß an der Schelde ebenso wie am Nieder-

1

Hans Pohl, Köln und Antwerpen um 1500, in: Milteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln,
60, 1971, S. 469-552.
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rhein die Hcrstellung und der Vertrieb von Büchern in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts zur Blüte kamen und im Handelsverkehr bald eine bedeutende Rolle
spielten. Buchdruck und Buchhandel hielten sich, ungeachtet ihrer Bedeutung für
das kulturelle und geistige Leben, im Rahmen der bewährten wirtschaklichen
Beziehungen. Was fürden Weinhändler oder mit Fertigwaren der kölnischen
Produktion handelnden Kaufmann gilt, das trifft auch mutatis mutandis auf die Jünger
der Schwarzen Kunst zu. Es ist seit langem bekannt, daß kölnische Drucker und
Verleger Niederlassungen in Antwerpen katten und daß umgekehrt in Köln die
Produktion Antwerpener Verlage im buchhändlerischen Sortiment angeboten und
mitunter auch durch Kölner Firmen zur Frankfurter Buchmesse weitergeleitet wurde2.
Es kann jedoch nicht übersehen werden, daß die wirtschaftsgeschichtliche Forschung
von diesem Teilbereich keine oder doch nur ungenügende Notiz nimmt3. Eine
gründliche Aufarbeitung desThemas wäre darum gewiß geboten, sie kann aber hier
nicht geleistet werden. Ich muß mich vielmehr darauf beschränken, das in den
Umrissen seit langem bekannte Bild um einige Linien und Schattierungen zu
bereichern, indem neue Fakten vorgelegt, Datierungen verbessert und Beziehungen
überprüft werden. Das Ziel ist nur bescheiden, aber es könnte uns doch ein Stückchen
weiter hinführen zu der gründlichen und umfassenden Darstellung, welche die
geistesgeschichtlichen Aspekte des Themas ebenso wie die wirtschaftshistorischen
zu berücksichtigen hätte.

1. Heinrich Quentel
Gegen Ende der siebziger Jahre arbeitete der aus Strafiburg stammende Heinrich
Quentel in Köln4. Er tat sich mit dem Notar und Münz-

2

3

4

Siehe z.B. ISABEL HEITJAN, Die Korrespondenz des Kölner Buchhändlers Hermann Demen
mit dem Hause Plantin-Morelus zu Antwerpen 1673-1706, in: Festschrift Josef Benzing,
Wiesbaden 1964, S.187-207.
Es ist bezeichnend, wie POHL (a.a. O.S. 500-501 ) das Buchgewerbe im Rahmen seines
Themas behandelt. Er widmet ihm ganze zehn Zeilen. Sie beginnen mit dem aufschlußreichen
Satz: ‘In Köln und Antwerpen wurden auch Bücher gehandelt.’ Daß der von ihm zwei Mal
erwähnte Anton ‘Couberger’ der Nürnberger Verleger und Drucker Anton Koberger ist, war
ihm gewiß nicht bekannt, obwohl dieser eine Absatzorganisation aufgebaut hat, die große
Teile Europas umspannte und auch für die Wirtschaftsgeschichte von größtem Interesse sein
sollte.
FERDINAND GELDNER, Die deulschen Inkunabeldrucker, Bd. 1, Stuttgart, 1960, S.100.
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meister Johann Helman zusammen. Das von ihm begründete Unternehmen blühte
noch im 17. Jahrhundert. In einem etwas überraschenden Zusammenhang hat vor
einem Jahrhundert Alphonse Goovaerts die Entdeekung zur Sprache gebracht, daß
Quentel sich etliche Jahre in Antwerpen aufgehalten habe5. Er habe in der Hooghstraat
gegenüber dem Sint-Jans-Hospital von 1483 bis 1487 gewohnt. Goovaerts knüpft
an diese Feststellung Vermutungen über Quentels Wirken in Köln, die jedoch durch
den Fortschritt der Forschung gegenstandslos geworden sind. Weil die Entdeckung
in einer Anmerkung versteekt war, hat es nahezu vier J ahrzehnte gedauert, bis man
in Deutschland davon Notiz genommen hat. Im Jahre 1919 hat Ernst Voulliéme sich
des Falles angenommen, allerdings mufite er zuvor von P. Bonaventura Kruitwagen
O.F.M. darauf aufmerksam gemacht werden6. Er wies in diesem Zusammenhang
darauf hin, daß in Quentels Kölner Druckerei mit dem Jahre 1484 neue Lettern, wie
sie auch von süddeutschen Offizinen verwendet wurden, in Gebrauch kamen. Der
Name Quentels komme bis 1488 in keinem dieser Drucke vor, wohl sei der Druckort
Köln durch Angaben der Schlußschriften gesichert. Erst seit dem 22. Februar 1489
begegne der Name Quentel wieder in einem Kolophon. Er schließt daraus: ‘Vielleicht
leitete Qu. in Antwerpen eine Verkaufsfiliale, ähnlich der Fust-Schöfferschen in
Paris, während sein Schwiegervater Joh. Helman die Geschäfte der Kölner Drukkerei
besorgte.’ Man hat aber auch vermutet, daß Quentel us politischen Gründen in der
Stadt an der Schelde untertauchtc, weil er mit dem Rat der Stadt Köln in Konflikt
geraten sei7. War der Drucker vielleicht in jenen Aufstand gegen die städtischen
Behörden verstrickt, der in den Karnevalstagen 1482 seinen Höhepunkt erlebte und
mit der Hinrichtung der Rädelsführer am Aschermittwoch und den folgenden Tagen
endete?8 Die chronologischen Parallelitäten passen nicht schlecht zu dieser Annahme,
zumal noch im Frühjahr 1486 der Fall eines angeblich am Aufstand beteiligten
Goldschmiedes untersucht wurde. Sieht man jedoch genauer zu, so verliert die
Hypothese, die unseren Druckerverleger unter die politi-

5
6
7

8

ALPHONSE GOOVAERTS, Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les
Pays-bas, Anvers, 1880, S.6.
ERNST VOULLIÉME, Heinrich Quentell in Antwerpen, in; Zentralblatt für Bibliothekwesen,
36, 1919, S. 211-212.
HEINRICH GRIMM, Die Buchführer des deutschen Kulturbereichs und ihre Nlederlassungsorte
in der Zeitspanne 1490 bis um 1550, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, 7, 1967,
Sp. 1516.
TONI DIEDERICH, Revolutionen in Köln 1074-1918, Köln, 1973, S.41-46.
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schen Aktivisten rechnet, an Boden. Aus den Briefbüchern der Stadt wissen wir, daß
der Rat sich auswärts für das Unternehmen Helman & Quentel einsetzte. Er tat das
am 8. September 1483 in Osnabrück und am 25. Juni 1484 in Lübeck9. Johann Helman
wäre wohl auch nicht im Dienst der Stadt als Münzmeister geblieben, wie er es am
15. Februar 1483 nachweislich war10, wenn sein Eidam zu den Rebellen gehört hätte.
Nein, es waren allem Anschein nach ausschließlich geschäftliche Gründe, die
Heinrich Quentel nach Antwerpen föhrten und ihn hier auch zum Hauseigentümer
machten, Für die Reisetätigkeit des Druckers in den Niederlanden haben wir ein
lebcndiges Zeugnis in einem Brief, den ein Heinrich Trach am 10. November 1482
an den Basler Verleger Johann Amerbach richtete11. Es scheint sich um einen Bruder
des in Speyer tütigen Druckers und Buchhändlers Peter Drach zu handeln12, und er
schrieb, wie der Nebensatz ‘cum rediero ex Antwerpia’ verrät, wohl aus Antwerpen.
Er berichtet, zusammen mit zwei anderen Kölner Bürgern sei Quentel ‘amarissimo
ac turpidissimo in carcere’ festgehalten worden, d.h. die Kölner Kaufleute waren
Strauchrittern in die Hände gefallen, die sie ‘per quindenam’ festhielten. Nur einer
mitleidigen und guten Frau sei es zu verdanken, daß Freunde der Festgehaltenen von
der Geschichte Wind bekamen und in Köln Alarm schlugen. Aus Köln schickte man
‘certos nuncios ad castrum, ubi tenti fuerunt et sunt’. Die Kerkermeister jedoch
behaupteten, keine Kölner in ihrem Gewahr zu haben. Quentel verlor sein Pferd und
alle seine Ware. Fatalerweise hatte er auch mit seinen Geschäftspartnern abgerechnet
und Gelder einkassiert; die waren ebenfaUs verloren. Trach bittet den Empfanger
seines Briefes, ihm die Antwort nach Köln zu senden ‘ad scillam post Minores ad
dominum Her-

9

10
11
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BRUNO KUSKE, Quellen zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mittelalter,
Bd. 2, Bonn, 1917, S. 478, n.917 und S,486, n.946; vgl. SEVERIN CORSTEN, Die Anfänge
des Kölner Buchdrucks, Köln, 1955, S.74-78.
RICHARD KNIPPING, Die Kölner Sladtrechnungen des Mittelalters, Bd. 1, Bonn, 1897, S.166.
ALFRED HARTMANN, Die Amerbachforrespondenz, B. 1, Basel, 1942, S.3-4. Eine nach
Abschluß des Manuskripts veröffentlichte Nachricht über eine Gefangennahme Quentels
durch eine mit der Stadt Köln in Fehde liegende Ritterfamilie scheint neues Licht aiif diese
Affäre zu werfen, Sie bedarf aber noch, was die Einzelheit angeht, der Überprüfung, die hier
nicht vorgenornmen werden kann, Vgl. KLAUS MILITZER, Dit Hatzfeldsche Fehde gegen die
Stadt Köln, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins, 53, 1982, S.41-86.
Wir kennen allerdings bisher nur einen Bruder namens Johann, so daß es sich auch uni einen
Vetter o.ä. handeln kann. Vgl. HARTMUT HARTHAUSEN, Das erste Jahrhundert des Speyrer
Buchdrucks, in: Speyrer Buchdruck in fünfhundert Jahren, Speyer, 1981, S.9-46, hier S.16.
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man de Ketwich an der Margardengasse’. Der spätere Buchdrucker Hermann Bungart
von Kettwig war also zu Beginn der achtziger Jahre bereits als Buclihändler tätig,
er wohnte in der Mariengartengasse im Hause ‘Zur Meerjungfrau’(?)13. Als ‘Herman
buchfuhrer zue Callen’ erscheint Bungart auch im Rechnungsbuch des Peter Drach
aus Speyer14. Er war dem Verleger und Buchhändler 17 Gulden schuldig, die ihm
sein Bruder (Heinrich?) vorgestreckt hatte, als dieser nach Michaelis 1484 ‘von
Antorff’ kam. Aus dem Rechnungsbuch geht auch hervor, daß Quentel geschäftlich
mit Drach zu tun hatte. Der Kölner Drucker empfing durch einen Mittelsmann nach
Ostern 1484, als Markt zu Köln war, einen Posten Bìcher, die er Drach noch zu
bezahlen hatte.
Es kann darum kein Zweifel bestehen, daß Heinrich Quentel in der fraglichen Zeit
(1483-1487) nicht völlig von Köln abwesend war und keinesfalls dauernd in
Antwerpen gewohnt hat. Er dürfte es aber so gehalten haben, wie wir es dank der
günstigen Quellenlage von Peter Drach wissen: Er führte eigene Verlagsproduktion
und die Bücher anderer deutscher Firmen in Antwerpen ein und verkaufte sie auf
den Messen. Auf dem Rückweg brachte er in Antwerpen gedruckte Bücher mit nach
Hause. Wie andere Kölner Kaufleute auch hielt er es offenbar für einträglicher, die
Geschäfte an der Schelde selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht oder nicht nur
auf Agenten oder Faktoren zu verlassen. Da war es sinnvoll, ein Haus zu besitzen,
in dem man wohnen konnte, seine Waren lagern, anbieten und verkaufen konnte. Es
ist sehr eindrucksvoll zu sehen, wie die in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
den beiden Städten ausgebildeten Usancen auch für den Buchhandel geiten15.

2. Franz Birckmann
Etwas anders liegen die Dinge bei Franz Birckmann, dessen Bindungen an Antwerpen
weit stärker gewesen sein müssen, Aus der Geschichte

13

14

15

Nicht bei HERMANN KEUSSEN, Topographie der Stadt Köln im Mittelalter, Bd. 1, Bonn,
1910, S. 340-343. Über Hermann Bungart siehe GELDNER, Inkunabeldrucker, I, S. 103;
JOSEF BENZING, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet,
2. Aufl., Wiesbaden, 1980, S. 233-234.
FERDINAND GELDNER, Das Rechnungsbuch des Speyrer Druckherrn, Verlegers und
Großbuchhändlers Peter Drach, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, 5, 1962/64,
Sp.1-196, hier Sp.154-155.
POHL, Köln und Antwerpen, S. 504.
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des Kölner Buchdrucks und Verlagswesens ist er aber ebensowenig wegzudenken,
Als älteste Nachricht kündet von ihm ein Missale ad consuetudinem insignis ecclesiae
Sarum, also ein Meßbuch für die englische Diözese Salisbury, das am 20. August
1504 fertig wurde16. Das Buch nennt keinen Erscheinungsort, gibt aber preis, daß
Wolfgang Hopyl in Paris für Gerhard Cluen und Franz Birckmann tätig gewesen ist.
Der zuerst genannte Mann dürfte um diese Zeit noch den Ton in dem gemeinsamen
Unternehmen angegeben haben. Er wird im Rechnungsbuch des Peter Drach dcr
Buchführer Gerhard von Amersfoort genannt, der ‘bij dem monster zu Callen’, d.h.
in der Nähe des Kölner Doms, wohnte17. Die Eintragung betrifft Lieferungen Drachs
vom Herbst 1484. Aber er hatte auch lebhafte Bezichungen nach Antwerpen hin und
vereinbarte z. B., daß ein englischer Schuldner eine Summe von 264 Goldgulden
ihm 1501 und die Folgezeit in Raten von 33 Gulden auf den Messen dieser Stadt
bezahlen solle18. Gerhard kam offensichtlich regelmäßig zu den Messen und Märkten
nach Antwerpen, der Engländer schuldete ihm die stattliche Surnme für die Lieferung
gedruckter Bücher. Im übrigen wird der Buchhändler als Kölner Bürger bezeichnet,
der in Amersfoort ansässig sei.
Gerhard Cluen war auch im Sommer 1504 in Antwerpen, wo er am 18. Juni einen
Schöffenbrief erwirkte19. Hier dürfte er auch die aus Paris herantransportierte Auflage
des Meßbuches für Salisbury erwartet und über den Kanal weitergeleitet haben.
Wenn er es nicht selbst tat, dann war es sein Teilhaber, Franz Birckmann. Das ist
nicht nur aus Gründen des gesunden Menschenverstandes zu vermuten. Die Bedeutung
Antwerpens für den Umschlag der kontinentalen Buchproduktion und die hier

16

17
18
19

WILLIAM HENRY JAMES WEALE & HANNS BOHATTA, Bibliographia liturgica. Catalogus
missa hum ritus Latini ab anno 1474 impressorum, Leipzig, 1928, n. 1404; HILDEGUND
KALIES, Franz und Arnold Birckmann als Drucker und Verleger, Köln, Assessor-Arbeit
beim BLI 1965 (Maschinenschrift), S.11 n.1. Während BENZING (Buchdrucker, S. 239)
Birckmanns Tätigkeit erst 1511 (in Köln) beginnen läßt, weist ANNE ROUZET (Dictionnaire
des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVle siècles dans tes limites géographiques
de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975, S. 19) darauf hin, daß Birckmann bereits im Juli
1503 Bücher nach England geliefert habe. So schon: M.E. KRONENBERG, Notes on English
printing in the Low Countries, London, 1928, S.144-145, Vgl. auch GRIMM, Buchführer,
Sp. 1523-1528.
GELDNER, Rechnungsbuch d. P. Drach, Sp. 157-158.
RENÉE DOEHAERD, Etudes anversoises. Documents sur le commerce international à Anvers
1488-1514, 1-3, Paris, 1962-1963. Hier III, S.159, n.3282: 9. juli 1501.
DOEHAERD, Etudes, III, S. 170, n. 3369.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

195
blühende Fertigung englischsprachiger Texte und anderer speziell für den englischen
Markt bestimmter Bücher ist durch viele Beispiele belegt20.
Am 23. März 1510 vollendete Wolfgang Hopyl eine Neuauflage des für Salisbury
bestimmten Meßbuches, das diesmal allein auf Kosten von Franz Birckmann zustande
kam21. Wieder wird über den ‘Erscheinungsort’ nichts gesagt, und es ist nach wie
vor unwahrscheinlich, daß es Köln war. Entgegen dem, was man an den
verschiedensten Stellen lesen kann, ist Birckmann erst ab 1511 am Rhein sicher
nachweisbar, Da erwarb er zusammen mit seinem Bruder Arnold das Wohn- und
Geschäftshaus in der heutigen Straße ‘Unter Fettenhennen’22. In dem 1512
erschicnenen Breviarium Coloniense, dem allem Anschein nach dritten Buch seines
Verlages, nennt sich Birckmann einen Kölner Bürger, das Buch könne gekauft werden
‘Colonie in pingui gallina apud edem sacram atque ecclesiam maiorem trium regum’23.
Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß Franz Birckmann das Bürgerrecht
von Köln durch die Heirat mit Gertrud von Amersfoort, der Tochter seines
Geschäftsfreundes (und ehemaligen Prinzipals?), erworben hat. Dieser Weg über die
Tochter eines Bürgers war damais gang und gäbe. Dic kölnischen
Bürgeraufnahmebücher verzeichnen ihn und seinesgleichen nicht24.
Eigentümlicherweise hat die Kölner Bürgerin Gertrud Amersfoort die Schelde
dem Rhein vorgezogen. In Antwerpen scheint sic ihre Kinder geboren zu haben, hier
ist sie wohl auch gestorben. Die beiden Kinder dieser Ehe, Franz und Anna, wurden
nach dem Tod der Mutter von einer Magd in Antwerpen erzogen25.
Nach den Zertifikationsbüchern von Antwerpen hielt sich Birckmann 1513 in der
Stadt auf, wo er mit Büchern, aber auch mit Spezereien und Gewürzen handelte26.
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FREDERICK C. AVIS, England's use of Antwerp printers 1500-1540, in: Gutenberg-Jahrbuch,
1973, S.234-240.
WEALE & BOHATTA, Bibliographica liturgica, n.1413; KALIES, Birckmann, S. 11, n. 2.
Faksmile der Schreinsbucheintragung bei HILDEGARD FÖHL, Die Birckmann aus Hinsbeck,
in: Heimatbuch des Grenzkreises Kempen-Krefeld, 12, 1961, S. 80-83.
KALIES, Birckmann, S. 11, n. 3 (anhand des Exemplars der UUSTB KÖLN, ADs 833); nicht
bei WEALE & BOHATTA, Bibliographia liturgica!
HUGO STEHKÄMPER, Kölner Neubürger 1356-1798, T. 1-3, Köln, 1975.
Franz Birckmann der Jüngere vermachte ihr in seinem Testament von 1544 eine Summe von
20 Gulden. Vgl. SEVERIN CORSTEN, Unter dem Zeichen der ‘Fetten Henne’. Franz Birckmann
und Nachfolger, in: Gutenberg-Jahrbuch, 1962, S.267-272.
DOEHAERD, Etudes, III, S. 89, n. 2745 und S. 113, n. 2898.
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Nimmt man die Geburt der Kinder als Zeichen für eine gewisse Seßhaftigkeit, so
müßte man die Geburtsjahre kennen, um etwas über eine länger andauernde
Niederlassung in Antwerpen sagen zu können. Der junge Franz Birckmann wurde
am 27. Februar 1533 bei der Universität Löwen (also nicht in Köln!) in die Matrikel
eingetragen27. Die Eintragung nennt ihn ausdrücklich ‘ab Antwerpia filius Francisci’
und verrat überdies, daß der Student noch nicht eidesfähig war; denn für ihn schwur
ein Magister Servatius Hass. Franz war also noch keine 14 Jahre alt28. Aber sehr viel
jünger, als die Statuten vorschrieben, kann er auch nicht gewesen sein. Gehen wir
von dreizehnoder zwölf Jahren aus, dann wurde Franz 1520 oder 1521 geboren.
Im Jahre 1560 sagte Joris Bonte, einst Gehilfe Birckmanns und nun selbständiger
Drucker, aus, er sei in das Haus des Ehepaares Birckmann gezogen, als der junge
Franz auf die Welt kam29. Er sei dann sechs Jahre andauernd dort wohnen geblieben;
ausgezogen sei er kurze Zeit nach dem Tod der Hausfrau Gertrud.
Wir wissen aber leider nicht, wann Gertrud gestorben ist, so daß uns dicse
Überlegungen nicht viel weiterführen. Was wir mit Sicherheit sagen können, das ist
der Zeitpunkt, zu dem Franz Birckmann die Tochter des Gerhard von Amersfoort
bereits zur Frau hatte: lm Jahre 1511 wurde das Ehepaar in das Kölner Schreinsbuch
eingetragen, als es zusammen mit Bruder und Schwager Arnold das Stammhaus des
Unternehmens kaufte.
Von einem dauernd genutztcn Haus in Antwerpen horen wir erst verhältnismäßig
spät. Am 16. Mai 1523 druckten zwei Antwerpener Typographen für Birckmann
eine Streitschrift gcgen die Astrologen von Cornel Duplicius van Scepper30, Den
Kunden wird offeriert, das Buch zu Antwerpen im Hause des Verlegers und in Köln
im Haus ‘sub intersigno pinguis gallinae'zu kaufen.
Daraus möchte man schließen, daß 1523 die Niederlassung Birckmanns in
Antwerpen noch nicht den Namen ‘In de Vette Hinne’ u.ä. trug. Dafür ist, wenn ich
richtig sehe, der älteste Beleg in einem Erschemungsvermerk
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A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, T. 4, Bruxelles, 1961, S. 82, n. 63.
HERMANN KEUSSEN, Die Matrikel der Universität Köln, Bd. 1, 2. Aufl., Bonn, 1928, S.
33*-38* macht Angaben über das Alter der Studenten bei der Immatrikulation. Minderjährige
konnten den vorgeschriebenen Eid nicht ablegen
J. COOLS, Arnold Birckman 1529-1542, in: De Gulden Passer. N.R. 2, 1924-, S. 71-82, hier
S. 79.
KALIES, Birckmann, S. 27, n. 31.
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von 1526. In einer Ausgabe der Bibel in lateinischer Sprache heißt es auf dem
Titelblatt (siehe die Abbildung): ‘Prostant in pingui gallina, cum Antwerpiae apud
portam Camerae, tum Coloniae circa templum Cathedrale’31.

Abb. 1: Titelblatt Birckmanns von 1526 mit Hennen-Signet und zweifacher Verlagsadresse.

31

KALIES, Birckmann, S. 30, n. 36. Das schöne Signet mit der ihre Küchlein hegenden Henne
scheint eigens für dic Bibelausgabe geschalfen worden zu sein. Die Umschrift lautet nach
Mt. 23,37: ‘Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos
suos’.
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Mit sicherem Instinkt hat Birckmann den Wert dieser Bezeichnung für die von ihm
verlegten ‘Markenartikel’ erkannt und auch seine Niederlassung in Antwerpen unter
das Zeichen der Henne gestellt. In Këln hatte er nach dem Erwerb von zwei Häusern
unter einem Dache namens ‘Blankenberg’ offensichtlich eine ältere Bezeichnung
wiederbelebt. In den Schreinsbüchern heißt das Haus 1487 bereits ‘zo der vetter
hennen’, um die Wende zum 15. Jahrhundert gab es einen Wirt ‘zo der hennen’ beim
Domkloster32. Offenbar handelt es sich hier um eine alte Gastwirtschaft, die dein
Unternehmen Birckmanns und noch der heutigen Straße ‘Unter Fettenhennen’ ihren
Namen gegeben hat. Als Arnold Birckmann am 26. Februar 1522 seinen Anteil des
Kölner Stammhauses belastete, da war die Benennung ‘Vettehenne’ bereits
eingebürgcrt, so daß sie in der Schuldverschreibung gebraucht wird33. Auch die
einprägsamen Signete mit der Henne stnd erst von 1526 an nachgewiesen34. Bis dahin
hatte sich Birckmann damit begnügt, seine schematische Handelsmarke, die er
ausweislich der in Antwerpen geführten Zertifikationsbücher auch zur Kennzeichnung
seiner Warensendungen verwendete, auf den Titelblättern unterzubringen35.

3. Heinrich Egkert von Homberg
Engere kölnisch-rheinische Beziehungen dieses Druckers und Buchhändlers, der
1500 von Delft nach Antwerpen kam, liegen nicht ohne weiteres offen. Bei näherem
Zusehen gibtes jedoch Nachrichten, die geeignet sind, über die Herkunft des Mannes
zu modifizierten Vorstellungen zu gelangen. Am 28. Mai 1487 wurde ‘Henr, Ecker
de Homberch’ bei der Juristischen Fakultät der Universität Köln eingetragen36. Leider
hat der Rektor oder sein Vertreter bei der Führung der Matrikel in diesem Fall darauf
verzichtet, die Herkunftsdiözese zu nennen. Vielleicht geschah das auch, weil der
Eingetragene gar nicht die Absicht hatte zu studieren, son-
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KEUSSEN, Topographie, I, S. 312.
ARMIN TILLE, Übersicht üher den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz, Bd.2,
Bonn, 1904, S. 350, n. 1c.
PAUL HEITZ, Die Kölner Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Nachrichten
über die Drucker von Otto Zaretzky, Straßburg, 1898, S. XL und Taf. XIV.
HEITZ & ZARETZKY, Büchermarken, Taf. XIII; DOEHAERD, Etudes, III, S. 113, n. 2898.
KEUSSEN, Matrikel, II, n. 394. 129.
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dern wie im selben Jahre auch Johann Koelhoff in seiner Eigenschaft als
Buchgewerbetreibender in Verbindung zur Fakultät trat37. Etwa fünf Jahre vorher ist
der Kölner Druckerverleger Konrad Winters von Homberg von der Bühne abgetreten
und wohl gestorben38. Dieser hatte sich gegen Ende seiner Tätigkeit auch mit dem
Druck von Meßbüchern für die Diözesen Köln und Utrecht beschäftigt. Es wird wohl
kein bloßer Zufall sein, daß auch Christian Snellaert, mit dem Heinrich Eckert in
Delft zunächst zusammenarbeitete, um 1495 für seine Ausgabe des Missale
Trajectense Letternmaterial verwendete, das nach dem Urteil von Lotte und Wytze
Hellinga aus Köln (aus der Hinterlassenschaft des Konrad von Homberg) zu stammen
scheint39.
Daß Heinrich Eckert um diese Zeit regelmäßig in Köln Geschäfte hatte, geht auch
aus dem Rechnungsbuch des Peter Drach hervor. So sandte dieser item 50 soeben
ausgedruckte Meßbücher ‘gein Callen’. Es war wiederum ein kölnischer Buchführer,
der die Verbindung zwischen Speyer und Delft herstellte: ‘Item funffzig mespucher
ligen zu Gallen hinder Wilhelm buchfürer’40.
Auch von Antwerpen aus hielt Heinrich geschäftliche Beziehungen nach Köln hin
aufrecht. Am 4. Oktober 1506 vertraute er zusammen mit vier anderen Männern
einem an den Rhein fahrenden Fuhrunternehmer Hans Heseler Waren an41.
Bemerkenswert ist, daß es in diesem Fall keine Bücher waren, die er verschickte,
sondern ‘un tonneau de fourches’.
Auch andere Gründe sprechen m.E. dafür, dafi Heinrich Eckert wie Konrad
Homberg aus Homberg am Niederrhein (heute im Stadtgebiet von Duisburg) stammte.
Dieser damals vor allem von Rheinschiffern bewohnte Ort liegt im niederfränkischen
Sprachgebict. Die unternehmenden und reisefreudigen Einwohner wurden durch den
Rhein in die Niederlande geführt, sie haben gewiß auch die bis Köln gehende
Schiffahrt
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SEVERIN CORSTEN, Die Kölnische Chronik von 1499, Hamburg 1982, S.29. Der Herausgeber
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GELDNER, Inkunabeldrucker, I, S. 94; vgl. auch: SEVERIN CORSTEN, Impressus in alma
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Festschrift/Feestbundel/Mélanges. 43 Studies m Bibliography presented to Prof. Dr. Wytze
Hellinga, Amsterdam, 1980, S. 89-107.
Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens Pays-bas, Bruxelles, 1973, S.
263-265, 275-277, n. 122.
GELDNER, Rechnungsbuch d. P. Drach, Sp. 28.
DOEHAERD, Etudes, II, S. 220, n. 1518.
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mit tiefgehenden Schiffen betrieben. Daß ein Mann dieser Herkunft für dauernd in
der niederländischen Küstenzone sein Unterkommen fand, nimmt nicht wunder. Daß
derselbe Mann auch regeknäßig oder doch wenigstens häufig zu den Frankfurter
Messen reiste, liegt ebenfalls nahe.
Gegen unscre Annahme scheint zu sprechen, daß Heinrich Eckert sich gelegentlich
auch ‘Butzbach’ nannte. Man hat daraus geschlossen, daß der Drucker aus Hessen
stamme. Liege doch Butzbach ‘in de buurt van Homberg in Hessen Z, van Kassel’,
meint Verheyden42. Es gibt in Hessen zwei Orte des Namens Homberg, von denen
der eine (an der Ohm) in Luftlinie 38 km von Butzbach liegt. Der andere (an der
Elze, südlich von Kassel) bringt es auf immerhin 85 km Luftlinie, Die wirklichen
Entfernungen sind in einem gebirgigen Land, wie es Nordhessen ist, nicht
unwesentlich größer. Man könnte auch an das heutige Bad Homburg v.d. Höhe
denken, das sogar nur 20 km südlich von Butzbach liegt.
Aber ich meine, daß dieser ‘Übername’ gar nichts mit der Herkunft des Druckers
zu tun hat. Er taucht zum ersten Mal in einem Sanctorale für das Bistum Lüttich auf,
das für Heinrich Eckert ‘alias Butzbach’ 1500 in Paris gedruckt wurde43. Aus den
Prozeßakten eines Rechtsstreits, der 1505 vor den Schêffen von Frankfurt am Main
geführt wurde, geht hervor, daß Eckert auch dort mit seincin zusätzlichen Namen
bekannt war44.
Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, dafi solche Namen aufkamen, weil die
betreffende Person besondere Beziehungen zu einem Ort hatte. Als Beispiel kann
auf Johann von Westfalen verwiesen werden, der in Löwen auch ‘Johan van Aken
(de Aquisgrano)’ u.ä, hieß, weil er dort bei Heiligtumsfahrten und Königskrönungen
seinen Geschäften nachging45. Was könnte ein Mann, der vom Niederrhein stammte
und in den Niederlanden wohnte, mit einer hessischen Kleinstadt zu tun haben?
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PROSPER VERHEYDEN, De Antwerpsche boekdrukker Henrick Eckert van Homberch alias
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des Buchdrucks, Frankfurt, 1920, S. 51. Der früheste Beleg für die Verballhornung ‘Bosbas'ist,
sehe ich richtig, von 1512: DOEHAERD, Etudes, III, S.7, n. 2161.
ROUZET, Dictionnaire, S. 247-248; vgl. SEVERIN CORSTEN, Beobachtungen zur
Lebensgeschichte Johanns von Westfalen, in: Gutenberg-Jahrbuch, 1958, S. 90-95.
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In Butzbach war 1468 von Marienthal im Rheingau aus eine Fraterherrenniederlassung
begründet worden46. In Marienthal waren es fünf Jahre vorher Brüder des Kölner
Hauses ‘Weidenbach’, die das dort gegründete Haus bezogen batten. Die Tätigkeit
der Fraterherren oder Brüder vom gemeinsamen Leben als Bücherschreiber und
Seelsorger ist in den letzten Jahren immer wieder herausgestellt worden47. In
Marienthal hatte man sogar eine Zeit lang gedruckt und vor allem auch Liturgica
unter der Presse gehabt48.
Mit liturgischen Büchern hatte aber auch Heinrich Eckert bevorzugt sein Brot
verdient. Hier seien erwähnt das Breviarium Leodiense von 1500 und ein Brevier
für die Windesheimer, die mit den Fraterherren enge Beziehungen unterhielten49, Es
mag darum sein, daß Heinrich Eckert mit diesem Brüderhause Butzbach in
Verbindung stand und daß er, wenn er seine liturgischen Bücher an den Käufer zu
bringen trachtete, das immer wieder betonte. So hatte er eines Tages seinen
Spitznamen weg und führte ihn als geschäftstüchtiger Mann zuweilen auch selbst,
weil eine Berufung auf die Brüder, welche der spätmittelalterlichen Schreibkunst zu
einer Nachblüte verholfen hatten, für den Absatz nur förderlich sein konnte.

4. Jan Gymnicus
Mit einiger Hartnäckigkeit ist von der Kölner Buchgeschichtsforschung die Meinung
vertreten worden, der am Rheine tätige Johann Gymnicus (+ 1544) habe in Antwerpen
eine Zweigniederlassung unterhalten50. Dasselbe wird auch von dem jüngeren Johann
Gymnicus, der vor 1553 gestorben sein muß, behauptet. Die Gründe für diese
Annahme waren zu keiner Zeit besonders gewichtig. Man hat sich mehr oder weniger
auf

46
47
48
49
50

BERNHARD WINDECK, Die Anfänge der Brüder vom gemeinsam Leben in Deutschland, Bonn,
Phil. Diss., 1951 (Maschinenschrift), S. 67-77.
Siehe z. B.: HERMANN KNAUS und KURT HANS STAUB, Eine illuminierte Postinkunabel
(Köln, Fraterherren, 1514), in: Gutenberg-Jahrbuch, 1977, S. 104-112 (mit Literaturangaben),
GELDNER, Inkunabeldrucker, I, S. 220-221.
GESAMTKATALOG DER WIEGENDRUCKE, Bd 5, Leipzig, 1932, nn. 5243, 5372/5; Le cinquième
centenaire, S. 278, n. 124.
So noch: SEVERIN CORSTEN, Gymnich (Gymmich, Gymnicus), Buchdrucker und Verleger,
in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 7, Berlin, 1966, S. 362-363; vorsichtiger: BENZING,
Buchdrucker S. 238, n. 21 und S. 241, n. 39.
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die Namensgleichheit mit dem in Antwerpen nachgewiesencn Ioannes Gymnicus
verlassen und sich darauf berufen, daß die in den beiden Städten entstandenen Drucke
ungefähr gleichzeitig sind. Hätte man genauer zugesehen, so wären sehr bald
eindeutige Belege gefunden worden, die eine Identifizierung der niederländischen
und rheinischen Persönlichkeiten verbieten. Was die deutsche Forschung versäumt
hat, wurde durch Lode van den Branden inzwischen geleistet. In einer gründlichen
Studie hat er Klarheit geschaffen über die Lebensumstände des Antwerpener
Buchhändlers und Druckers und eine Bibliographie der von ihm gedruckten und
verlegten Titel vorgelegt51. Mit Johann Gymnich (Gymnicus) aus Köln und scinem
gleichnamigen Sohn kann er auf keinen Fall mehr gleichgesetzt werden. Es variieren
die Lebensdaten genau so wie die Namen der Ehefrauen und die der Kinder.
Van den Branden hält auch Verwandtschaft zwischen den Gymnichs in Antwerpen
und Köln für unwahrscheinlich, obwohl er zugeben muß, daß Jan Gymnick von
auswärts an die Schelde gekommen sei52. Andererseits zählt er selber einige
Tatbestände auf, die mir doch auf Beziehungen der in Antwerpen tätigen
Druckerfamilie zu Köln hinzuweisen scheinen. Am 16. Februar 1542(43) sandte Jan
zwei Ballen Stoff (‘sayen’), ein Faß Baumöl und ein Faß Zucker an die Verleger
Johann Birckmann und Gottfried Hittorp in Köln, eine weitere Sendung mit Tuch
ging wenige Tage später ab53. Geschaftliche Verbindungen zwischen Gymnicus und
Hittorp haben wohl auch die Üebernahme von Buchschmuck aus der Werkstatt des
Eucharius Cervicornus, der für den Kölner Verleger arbeitete, in die Wege geleitet.
Diese, wie man zugeben muß, vereinzelten Nachrichten gewinnen an Gewicht, wenn
man sie in Zusammenhang mit den Usancen der Kaufleute und Fernhändler sieht.
Pohl hat zu diesem Thema etwas gesagt, was zitiert zu werden verdient:
‘In Antwerpen bedienten sich die Kölner Kaufleute Bevollmächtigter und
Faktoren. Verwandte, häufig Söhne Kölner Kaufleute, waren als
Bevollmächtigte eines Kölner Hauses in Antwerpen tätig. In der Regel
arbeiteten in Antwerpen ansassige Kölner und eingesessene Antwerpener
Kaufleute als Faktoren für Kölner Kaufleute54’.

51

52
53
54

LODE VAN DEN BRANDEN, De Antwerpse boekverkoper en drukker Jan Gymnicus (±
1502-1568), in: Archives et bibliothèques de Belgique, 51, 1980, S. 203-257. Vgl. ROUZET,
Dictionnaire, S. 84-85.
VAN DEN BRANDEN, Gymnicus, S.206.
VAN DEN BRANDEN, Gymnicus, S.212.
POHL, Köln und Antwerpen, S.502.
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Van den Branden hat auch die in Betracht konimenden Universitätsmatrikeln
durchforscht und festgestellt, daß bei der Kölner Universität am 21. Januar 1520 ein
‘Johannes de Gemenich’ aus der Kölner Diözese immatrikuliert wurde55. Nach den
vorgeschriebenen anderthalb Jahre hat dieser Student den Grad des Bakkalaureus
erworben. Wie Keusse zur Matrikeleintragung ergänzend (in der Fußnote) anführt,
wurde ihm weil er ‘pauper’ war, die Prüfungsgebühr erlassen. Der Name lautet jetzt
‘J. Gymmeniych’! Warum sollen wir diese Nachrichten nicht auf den späteren
Buchhändler und Drucker in Antwerpen beziehen? Auf die Kölner Gymnichs passen
sie nicht. Von Belang scheint mir auch folgende Beobachtung zu sein. Im Gegensatz
zu der Art und Weise, wie die Leute sie benannten, führten beide Drucker mit Vorliebe
die latinisier Namensform ‘Gymnicus’. In dem Schöffenregister von Antwerpen
heißt im Frühjahr 1524(25) der niederländische Buchhändler ‘Jan ghemmick’56.
Johann Gymnicus, der Kölner, hieß ursprünglich ebenso, wernn man die Lautgesetze
in Rechnung setzt. Als junger Mann hatte der rheinische Johann enge Bindungen zu
dem bekannten Humanisten Hermann von dem Busche57. Dieser gab vor dem 20,
September 151158 einen Kommentar heraus, der sich mit des Lactantius Hymnus
paschalis (‘Salva festa dies’) befaßt. Vorangestellt ist ein Brief an Johann Gymnicus
aus Essen den ‘auditor domesticus’. Der Humanist beruhigt seinen ‘Haushörer’ über
eine Frage der lateinischen Wortwahl und fährt nach einer ebenso umständlichen
wie überzogenen Beweisführung fort:
‘Proinde non gymmich, ut vernaculi tui solent, sed gymnicum te, hoc est
litteraru et gymnasiorum primarium amicum, nisi id mihi non permittis,
et appello ipse et appllandum aliis commendo.’
Ich meine darum, daß die ursprüngliche Namensgleichheit der beiden Männer und
die Tatsache, daß beide dem ehrenvollen Rat des Hermann von dem Busche folgten,
auf eine Verwandtschaft zwischen ihnen hinweist. Üeber den Grad der Verwandtschaft
kann man jedoch nur noch spekulieren. Lassen wir darum lieber diese Frage offen!

55
56
57
58

BRANDEN, Gymnicus, S.207; KEUSSEN, Matrikel II, n.529.10.
BRANDEN, Gymnicus, S.205.
Über den Humanisten vgl. WINFRID TRUSEN, Busch (von [van] dem Busche, Büsc Pasiphilus),
Hermann, Humanist, in: Neue Deutsche Biographie, 3, 1957, S.61-62.
KLEMENS LÖFFLER, Zwei unbekannte Veröffenllichungen westfälischer Humanisten, 1.
Hermann v.d. Busches Kommentar zu dem Hymnus ‘Salve festa dies’, in: Zentralblatt für
Bibliothekswesen, 23, 1906. S.456-457. Das Exemplar der UUSTB KÖLN (Signatur: ADs
473) hat einen datierten Kaufvermerk, so daß der Kommentar nun mit einiger Sicherheit in
die erste Hälfte des Jahres 1511 oder ins Votjahr datiert werden kann.
VAN DEN
VAN DEN
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Summary
The economic relations between Antwerp and Cologne date back to the high Middle
Ages. Since about 1470 they also extend to printing and the book trade, a fact which
has scarcely been recognized by scholars studying economic history. In order to
illustrate these business connections between the two cities some new facts and
correlations concerning the printers and booksellers Heinrich Quentel, Franz
Birckmann, Heinrich Eckert of Homberg and Jan Gymnicus will be presented.
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De oudste uitgaven van Gilbert Burnets Letters
door Prof. Dr. Albert Derolez
(Gent-Brussel)
Indachtig de belangstelling die zijn en mijn meester, wijlen Professor Egidius I.
Strubbe, ook voor het geringste historische onderwerp kon opbrengen zal Léon Voet,
zo hoop ik, begrijpen dat ik voor zijn huldealbum een zeventiende-eeuws boekje heb
onderzocht, dat totnogtoe zo goed als geen aandacht heeft gekregen en in de productie
van Nederlands Gouden Eeuw ook geen vooraanstaande plaats inneemt. Het betreft
Gilbert Burnet, Some Letters, containing an Account of what seemed most remarkable
in Switzerland, Italy etc., en in het bijzonder de eerste uitgaven, te Rotterdam en
Amsterdam verschenen in 1686.
De auteur is een belangrijk figuur in de Engelse kerk- en politieke geschiedenis
van de tweede helft der 17de eeuw1. Hij werd geboren te Edinburgh in 1643 en
overleed te Londen in 1715. Na zijn studies te Aberdeen trad hij in dienst van de
Anglicaanse kerk, In 1663 maakte hij een reis door Engeland en op het continent
(o.m. in Nederland), waar hij Hebreeuws studeerde en de leidende figuren van het
protestantisme ontmoette. Terug in Schotland werd hij predikant te Saltoun. Al
spoedig trok hij de aandacht door zijn schitterende kanselreden. In 1669, 26 jaar oud,
werd hij hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Glasgow. Zeven jaar later
verhuisde hij naar Londen, waar hij benoemd werd tot ‘Chaplain to the Rolls’
(kapelaan bij het Rijksarchiel). Zijn invloed aan het Engelse hof en in de Staatskerk
was intussen bijzonder groot geworden.

1

Belangrijkste bibliografie: O. AIRY, in: Dictionary of National Biography, VII, London,
1886, p. 394-405; T.E.S. CLARKE & H.C. FOXCROFT, A life of Gilbert Burnet, Cambridge,
1907; N. JAPIKSE, Prins Willem III, de stadhouder-koning, Amsterdam, 1933
(Nederlandsch-Historische Bibliotheek, XIX); CH. FIRTH, Essays, Oxford, 1938, p. 174-210:
Burnet as an historian; W. REES MOGG, Some refleclions on the bibliography of Gilbert
Burnet, in: The Library, 5th Ser., IV, 1949-50, p. 100-113.
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Hij begon historische werken te schrijven, o.m. Memoirs of the Lives and Actions of
James and William, Dukes of Hamilton and Castleherald, en vooral de grote History
of the Reformation of the Church of England (3 bdn., 1679-1715) en A History of
my own Time, zijn posthuum gepubliceerde, beroemdste werk (2 bdn., 1724-1734).
Als overtuigde Whig en als heftige antikatholiek zag hij zich bij de troonsbestijging
van Jacobus II (1685) genoodzaakt het land te verlaten. Hij begon toen de reis door
Europa die in het hier behandelde boek is beschreven en die hem achtereenvolgens
naar Parijs, Zwitserland, Italië, Zuid-Frankrijk, Zwitserland, het Rijnland en Nederland
zou brengen. In Nederland kwam hij in de gunst van Maria Stuart, dochter van
Jacobus II en echtgenote van Willem III van Oranje. Burnet heeft de echtgenoten
nader tot elkaar gebracht en Willem aangespoord om zich van de Engelse troon
meester te maken. De ‘Glorious Revolution’ van 1688 is door zijn geschriften
voorbereid en door hem persoonlijk begeleid geworden. Als dank ontving hij in 1689
van het nieuwe koningspaar de bisschopszetel van Salisbury. De talrijke pamfletten
en boeken die Burnet na deze datum nog publiceerde hoeven ons hier niet bezig te
houden. Zijn invloed op het openbare leven bleef aanhouden tot aan de dood van
koningin Maria (1695), maar nam daarna snel af.
In The Bibliographer's Manual of English Literature (1866) karakteriseert William
Thomas Lowndes Burnets reisverhaal aldus:
‘This curious and entertaining narrative surpasses everything in its kind
extant, in the style, sentiments, matter and method. The observations upon
the corruptions and impostures of popery will afford pleasure to every
consistent Protestant’2.
Wat er van dit laatste ook mag zijn, het is een boeiend, hoogst interessant en bijwijlen
ook vermakelijk boek geworden, gesteld in de vorm van vijflange brieven gericht
aam ‘T.H.R.B.’, d.i. The Honourable Robert Boyle, de befaamde Engelse physicus
(1627-1691). Het steekt boordevol opmerkingen over landschappen en steden,
monumenten, geschiedenis en aardrijkskunde, sociale, politieke en kerkelijke
toestanden, oorlogen, beroemde personen enz. De anecdotes die ‘corruptions and
impostures of popery’ aan de kaak stellen zijn talrijk, maar tot Burnets eer moet
gezegd worden dat hij steeds een grote dosis objectiviteit bewaart.

2

W.T. Lowndes, The Bibliographer's Manual of English Literature, II, London, 1866,
p. 319.
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De eerste brief, gedateerd Zürich, 1 september 1685, verhaalt vluchtig zijn reis van
Lyon naar Grenoble en Chambéry en blijft lang stilstaan bij Genève, Zürich, Bern
en Zwitserland in het algemeen. De tweede brief, die te Milaan op 1 oktober van
hetzelfde jaar zou geschreven zijn, behandelt Burnets reis van Zürich naar Chur en
Graubünden (over deze streek een lange uitweiding), de Splügenpas, Chiavenna,
Valtellina, Como, Lugano en Milaan, dat uitvoerig beschreven wordt. In de derde
brief, op 5 november uit Florence verzonden, gaat de reis verder over Lodi, Crema,
Brescia, het Gardameer, Verona, Vicenza, Padua en Venetië, waarvan de
staatsinrichting een model genoemd wordt. Zeker in vergelijking met de Pauselijke
Staten, waarin we weldra terechtkomen; van Venetië gaat Burnet naar Rovigo, Ferrara,
Bologna en Florence. De vierde brief is op 8 december te Rome geschreven ‘in the
last stage of my voyage over Italy’, kort vóór Burnet over zee terug zou reizen naar
Marseille. Geheel de brief is gewijd aan de beschrijving van Napels en Rome. De
vijfde en laatste brief, in de eerste uitgaven verkeerdelijk betiteld ‘The fourth letter’,
gedateerd Nijmegen, 20 mei 1686, schijnt achteraf toegevoegd te zijn. Hij verhaalt
Burnets terugreis van Italië naar Nederland. Hierbij heeft de auteur de gelegenheid
de wreedheden te beschrijven die gepaard gingen met de intrekking van het Edict
van Nantes (1685). Hij brengt de winter door in Genève, bezoekt Avenches, Murten,
Basel en reist dan verder over Straatsburg, Heidelberg, Frankfurt-am-Main, Mainz,
Keulen, Düsseldorf, Wesel, Kleef en Nijmegen. De Vrede van Nijmegen (1678) is
de aanleiding om het boek te beëindigen met een lange en lyrische ontboezeming ter
ere van prins Willem III van Oranje, die waardige afstammeling van Willem de
Zwijger. Vooral deze panegyriek, waarvan de geëxalteerde toon schril afsteekt tegen
de gemoedelijke verteltrant van de voorgaande brieven, doet vermoeden dat deze
brief oorspronkelijk niet voorzien was.
In de volgende bladzijden zal de drukgeschiedenis van de eerste uitgaven van
Burnets reisverhaal van naderbij bekeken worden.

Eerste uitgave, eerste druk
De tekst, die dus op 20 mei 1686 voltooid was, werd voor de druk toevertrouwd aan
Abraham Acher, die zich zopas in Rotterdam bij de Beurs had gevestigd3. Hij kreeg
de volgende titel mee (Plaat 1):

3

J.A. GRUYS & C. DE WOLF, Thesaurus. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot
1700, Nieuwkoop, 1980 (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, XIII), p. 3. Acher was te
Rotterdam werkzaam van 1686 tot 1700.
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Pl. 1: Titelblad van de eerste uitgave (eerste en tweede druk).

SOME// LETTERS.// Containing,// An account of what see-//med most remarkable
in Switzerland, Ita-//ly, &c.// [streep]// Writtenby//G. BURNET, D.D. to T.H.R.B.//
[streep]// [Drukkersmerk: een vurige zuil] //At ROTTERDAM, // [streep] // Printed
by ABRAHAM ACHER, Booksel-//ler by the Exchange. 1686.
8o. A-T8, V2, 308 pp. ([2] en [308] blank)4.
De tekst was gezet uit een romein van 85 mm. Misschien is dit boek de eerste door
Acher bezorgde publicatie. Burnet had in elk geval geen slechtere keuze kunnen
doen, want het werk krioelt van de zetfouten.

4

Het exemplaar dat ik inzag is Rotterdam, GEMEENTEBIBLIOTHEEK, 21 H 39.
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Indien Burnet ‘(is) still a nuisance to the bibliographer’, zoals W. Rees Mogg beweert5,
dan geldt dit wel in de eerste plaats voor Some letters, het eerste werk dat hij in
Nederland liet drukken. Er is geen bladzijde zonder fouten en de lijst met errata, die
op p. 307 is afgedrukt, vermeldt slechts een minieme fractie van het totaal aantal
zetfouten. De inleiding op deze Errata is interessant:
‘The Authors distance from the presse and the Printers ignorance of the
English tongne (!) has occasioned many literall errours and mistakis (!)
in the punctuation, which the Reader will easily Find out, but these are
the more remarkable.’
Volgt een lijst van 70 verbeteringen voor zetfouten.
Zelfs wie dit lijstje voortdurend in het oog houdt zal nog moeilijkheden ondervinden
bij de lectuur van Burnets reisverhaal. Niet in de Errata staan fouten als ‘they were
burn itat Mewdon’ (p. 41, voor ‘they were burnt in a Meadow’), ‘sixteen miles’ (p.
101, voor ‘six and fifty miles’, de lengte van het Lago Maggiorc), ‘Bernabitus’ (p.
108, voor ‘Bernabites’), ‘eke’ (p. 110, voor ‘also’), ‘bel’ (p. 123, voor ‘be’), ‘note’
(p. 141, voor ‘nose’), ‘unfortinals’ (ibid., voor ‘unfortunate’), ‘for exceedled’ (p.
181, voor ‘far exceeded’), enz., enz.
Ongetwijfeld treft de Engels-onkundige zetter een deel van de schuld, maar de
auteur zelf gaat niet geheel vrij uit. De kopij, zeker in Burnets bekende cursieve
Engelse hand, zal de zetter voor onoverkomelijke problemen geplaatst hebben. De
voortdurende verwarring tussen v en r (‘Coive’ in plaats van ‘Coire’ = Chur), tussen
e en i, tussen e en c, tussen u en v (‘reseved’ in plaats van ‘rescued’), tussen o en a,
tussen r en z; de mislezingen van Burnets l en van zijn ligaturen in het algemeen zijn
ongetwijfeld aan de moeilijke leesbaarheid van de kopij te wijten6.
Men vond het blijkbaar in de drukkerij zo erg, dat men besloot de ergste fouten
met de pen te corrigeren vooraleer het boek in de handel te brengen. Dit verklaart
mijns inziens dat in verschillende exemplaren dezelfde correcties door dezelfde hand
en met dezelfde inkt zijn uitgevoerd7. (Plaat 2).
Ook om andere redenen kan de eerste uitgave van Burnets Letters niet anders
genoemd worden dan een stuk slordig en onvakkundig drukwerk.

5
6
7

REES MOGG (cfr noot 1), p. 100.
Zie een specimen van Burnets handschrift in het artikel van REES MOGG (tussen p. 102 en
103).
Zie het Rotterdamse exemplaar en het hierna nog te vermelden Gentse exemplaar van de
tweede druk, p. 41, 101, 103, 115, 160 enz.
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Pl. 2: P. 100-101 van de eerste uitgave (eerste en tweede druk), met een in de drukkerij (?) geschreven
correctie.

De zetter springt namelijk enorm wild om met zijn wit. Sommige bladzijden zijn
normaal gespatieerd, andere daarentegen zijn zeer wijd gezet of vertonen erg
ongelijkmatige spatiëring. Bladzijde 270 bvb. begint met 4. regels normaal zetwerk,
daarop volgen 10 regels met abnormaal veel wit, terwijl de rest van de pagina weer
normaal gespatieerd is. Wellicht heeft één en ander te maken met stuntelig uitgevoerde
correcties. De uitgave wordt ook ontsierd door een slecht register en door dóórdruk
van de ene zijde van het vel op de andere. Vooral de laatste brief en met name pp.
288-303 zijn in dit opzicht minderwaardig drukwerk. Het ergste is echter de
impositiefout in katern H (pp. 113-128), waarin de bladzijden elkaar aldus opvolgen:
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Deze fout kon slechts hersteld worden door enkele bladzijden te herzetten.

Eerste uitgave, tweede druk
Hier zijn p. 121-126 volledig herzet (regel voor regel), zoals uit enkele kleine
afwijkingen blijkt: op p. 121 heeft de eerste druk de reclame ‘copiously’, de
gecorrigeerde versie heeft ‘copiousl’; op p. 122 r. 3 staat in de eerste druk ‘Museum’
in italiek met normale kapitaal, in de tweede druk met sierkapitaal; op p. 123, r. 7,
124, r. 14 en 126, r. 6 zijn er afwijkingen in het gebruik van de dubbele punt (italiek
of romein), en in het algemeen is de witverdeling anders8. Bij dit herzetten zijn geen
correcties uitgevoerd. Restte nu nog de oude bladen in de katern door de nieuw
gezette en gedrukte bladen te vervangen. Daartoe werden bladen H5, H6 en H7 uit
gesneden en vervangen door de 3 nieuw gedrukte bladen (1 dubbel en 1 enkel blad),
zodat tussen p. 126 en 127 vier strookjes zichtbaar bleven (zie Plaat 3):

8

De volgende exemplaren zijn mij bekend: Gent, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, R. 712; Londen,
BRITISH LIBRARY, 10108.aa.42.
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Pl. 3: P. 126-127 van de tweede druk; p. 126 is herzet. Bemerk de vier strookjes tussen de twee
bladzijden en de ongelijkmatige spatiëring.
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Was de volgorde der bladen thans correct, de honderden zetfouten bleven storend.
In een luxueus, in een Hollandse roodmarokijnen band gebonden exemplaar9 (zie
Plaat 4), dat reeds in de drukkerij met de hand enigszins gecorrigeerd was, heeft een
tweede corrector dan ook de moeite genomen niet alleen bijna alle in de.Errata-lijst
aangegeven correcties uit te voeren, maar ook vele andere. Waarschijnlijk was dit
exemplaar voor een aanzienlijk personage bestemd.

9

Het in vorige noot genoemde, te Gent bewaarde exemplaar.
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Pl. 4: Voorplat van de band van het Gentse exemplaar van de tweede druk (Gent, U.B., R. 712).

Tweede uitgave
Nog in hetzelfde jaar 1686 heeft Acher een tweede uitgave op de markt gebracht met
de bedoeling het publiek een correcte tekst aan te bieden10. De titelpagina is volkomen
gelijkluidend met die van de eerste uitgave, maar het lettertype is afwijkend en ook
het drukkersmerk vertoont lichte verschillen met het in de eerste uitgave gebruikte.
De opbouw van het boek is volkomen gelijk aan die van de eerste uitgave, die
bladzijde voor bladzijde en regel voor regel is herzet. Gezien het kleinere lettertype
(een romein van 82 mm.) is de zetspiegel lichtjes kleiner dan in de eerste uitgave.
Collatie van enkele willekeurig gekozen bladzijden levert het volgende resultaat
op:

10

Een exemplaar bevindt zich te Parijs, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, G. 10965.
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p. 62, r. 15

EERSTE UITGAVE
was found that

TWEEDE UITGAVE
was found, that

r. 29

wheras

whereas

p. 63, r. 2

LETTER.

LETTER

r. 8

the Lake is there, about

the Lake is there about

r. 23

journy

journey

p. 101, r. 11

rejected so

rejected, so

r. 22

sixteen miles

six and fifty Miles

p. 126, r. 16

Saint Lies

Saint lies

r. 34

the Building it of Brick

the Building is of Brick

p, 127, r. 8

pattern; he

pattern, he

r. 26

ehiefly

chiefly

r. 30

mattets

matters

Het blijkt dat in de tweede uitgave een aantal fouten van de eerste uitgave zijn
rechtgezet. Dat wordt nog duidelijker wanneer we de Errata van de eerste uitgave
met de tekst van de tweede uitgave gaan vergelijken. De meeste correcties zijn
uitgevoerd, vaak correcter dan aangegeven in de Errata (want ook daar waren heel
wat fouten ingeslopen). Een paar voorbeelden:

p, 35, r. 24

EERSTE UITGAVE
reseved

ERRATA
resced

TWEEDE UITGAVE
rescued

p. 42, r. 9

adeone

adde one

add one

Elders is de correctie verkeerd uitgevoerd, bijvoorbeeld:

p. 80, r. 20

EERSTE UITGAVE
Planta

ERRATA
Pianta

TWEEDE UITGAVE
Piauta

p. 168, r. 19

pact

part

past

p. 185, r. 12

preremption

preemption

pretemption

Talrijke correcties zijn daarentegen helemaal niet uitgevoerd. Niettemin was Achers
tweede uitgave veel correcter dan de eerste (ook al stond nu op p. 305 ‘ADDENA’,
waar de eerste uitgave ‘ADDENDA’ had), en de algemene presentatie op gebied van
spatiëring en druk was veel beter. Verwonderlijk blijft dan ook dat de drukker, in
zijn ijver om kost wat kost een ‘page-for-page reprint’ te maken, gemeend heeft de
lijst met Errata die in de eerste uitgave voorkwam integraal in de tweede uitgave te
moeten
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opnemen, ook al had de lijst in deze vorm nu geen zin meer, De fouten in de inleiding
tot de Errata, die we hoger aanstipten, zijn wél gecorrigeerd!

Derde uitgave
In 1686 bezorgde Acher nog een derde uitgave, ditmaal op het kleinere
duodecimo-formaat11. De titelpagina is volkomen gelijk aan die van de tweede uitgave.
De collatie is hier: A - M12, N6. 300 pp., waarvan pp. 299-300 verkeerdelijk
genummerd zijn ‘309-310’,
De tekst is gelijkluidend aan die van de tweede uitgave, maar de Errata zijn thans
weggelaten. Merkwaardig genoeg heet de vijfde brief hier nog altijd ‘The fourth
letter’ (p. 253), Overigens is deze uitgave een ‘pagefor-page reprint’ van de vorige,
althans tot en met p. 289 (f. N1ro), zoals wij dadelijk zullen zien. Een belangrijk
onderscheid is dat hier alle persoons- en plaatsnamen en alle vreemde woorden in
italiek staan. Bepaald onesthetisch zijn de notatie der signaturen: nu eens met
Romeinse, dan weer met Arabische cijfers, en vooral de aanwending van verschillende
lettertypes: het grootste deel van de tekst is gezet uit de romein van 82 mm. die reeds
in de tweede uitgave was gebruikt, en die ik verder A noem. Vanaf p. 290 echter,
d.i. de tweede pagina van de laatste katern (f. N 1 vo), schakelt de zetter over op een
heel kleine romein (verder C genoemd, 66 mm.), die aangehouden wordt tot het einde
van de eigenlijke tekst (p. 298). De Addenda, die de laatste twee bladzijden van het
bock beslaan, zijn echter opnieuw uit type A gezet. Het is duidelijk dat het kleinere
lettertype gekozen werd om het gehele slot op één ternio te krijgen. Zo konden immers
in vergelijking met de vorige uitgaven 6 pp. worden uitgespaard. Om een reden die
niet duidelijk is (tekort aan lettermateriaal?) zijn in deze uitgave drie katernen uit
een derde lettertype gezet, dat we B zullen noemen: katernen E, F en G (pp. 97-168)
vertonen een romein van 82 mm., dus van hetzelfde corps als A, maar met een kleinere
x-hoogte. Hier komt de tekst wél regel voor regel overeen met de vroegere uitgaven.

Vierde uitgave
Tenslotte bekijken we de laatste uitgave die in 1686 het licht zag, de eerste die niet
door Acher werd bezorgd, maar te Amsterdam bij een onbe-

11

Een exemplaar te 's Gravenhage, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 12 G 28.
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kende uitgever verscheen12. Deze editie staat in heel wat opzichten zeer dicht bij de
vorige, ook al is hier voor het eerst de titelpagina merkelijk verschillend:
SOME // LETTERS.// Containing an // ACCOUNT // Of what seemed
most Re-//markable in Switzerland,//Italy, &c.//[streep]//Written by//G.
BURNET, D.D. toT.H.R.B. // [streep] // to which is annexed his Answer
// to Mr. Varillas.//[dubbele streep]// At AMSTERDAM,// Printed in the
Year, 1686.
(De Reflections on Mr. Varilla's History of the Revolutions volgen achter p. 300 en
hebben een nieuwe paginering (1-95) en een nieuwe reeks signaturen; zij kunnen
hier dus buiten beschouwing blijven).
Formaat, aantal bladzijden, collatie en tekstverdeling zijn volkomen gelijk aan die
van de derde uitgave. De paginering is hier echter gecorrigeerd (maar nu is p. 293
verkeerdelijk ‘193’ genummerd!). De uitgave is een ‘page-for-page reprint’ van de
vorige, met alle consequenties van dien voor het gebruik van een opvallend klein
lettertype in de laatste katern. Ook hier komen de drie verschillende lettertypes voor,
maar hun verdeling is wel enigszins anders dan in de derde uitgave:
A (82 mm.); katernen A - F, H - K, M en N (buitenste bifolium behalve N 1 vo);
B (82 mm. met kleine x-hoogte): katernen G en L.
C (66 mm.): katern N (alleen N 1 vo tot N 5 vo).
Wat type C betreft is er dus volledige overeenstemming met de derde editie, type B
werd hier echter gedeeltelijk in andere katernen aangewend. Ook hier moeten we
het antwoord schuldig blijven op de vraag naar de reden van deze anomalie.
Belangrijke afwijkingen t.o.v. alle vorige edities zijn tenslotte, naast het titelblad,
de aanwezigheid van koptitels en - eindelijk - de juiste betiteling van de laatste brief:
‘The fifth letter’ (p. 253).
***
Burnets boek bleef ook na 1686 nog populair. Dat bewijzen twee uitgaven die in
1687 te Rotterdam, weerom bij Acher, verschenen, een

12

De volgende exemplaren zijn mij bekend: Amsterdam, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, 2250
F 31; Londen, BRITISH LIBRARY, 1050.d.5(1). De General Catalogue geeft voor laatstgenoemd
exemplaar als verschijningsjaar aan: 1686 [1687].
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Amsterdamse uitgave van 1688 - ongetwijfeld waren er nog meer - en verder de
Franse, Nederlandse en Duitse vertalingen die vanaf 1687 het licht zagen13.

13

Mijn hartelijke dank gaat uit naar de conservatoren en bibliothecarissen die mij behulpzaam
zijn geweest bij het localiseren van de bewaarde exemplaren. In het bijzonder ben ik Mevr.
Dr. Lotte Hellinga erkentelijk voor het zo bereidwillig nazien van de in Londen bewaarde
exemplaren.
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Summary
The first editions of Gilbert Burnet's Letters.
Gilbert Burnet, bishop of Salisbury (1643-1715), left England in 1685 for a trip
through Switzerland and Italy. The account of this journey, in the form of five letters,
was first published in Rotterdam in 1686. In that year the Rotterdam printer Abraham
Acher published 3 editions (2 octavos and 1 duodecimo, the first existing in two
different issues). Still in 1686 a fourth edition, again in duodecimo, was published
in Amsterdam. All these editions are remarkabie either for their number of errors or
for their bad printing.
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Quelques editions pirates publiees a Bruxelles pendant la ligue,
par Geneviève Glorieux
(Bruxelles)
L'existence dans un recueil de la Bibliothèque royale1 de toute une série de plaquettes
portant diverses adresses françaises, qui ressemblent étrangement aux plaquettes
soeurs portant l'adresse de Rutger Velpius à Bruxelles,2 a paru constituer une bonne
occasion de tenter un essai d'identification d'atelier.
Ce recueil est constitué d'une série de onze volumes de plaquettes concernant
l'histoire de France de 1548 au XVIIe siècle. La période concernée ici est celle de la
Ligue, 1585-1594, période où Philippe II soutint ouvertement le parti des Guise
contre Henri III. A côté d'impressions françaises de Paris (Bichon, Nivelle, Tabert,
Jouin, Morel), de Lyon (Pillehotte), de Rouen (Lallemant) et de Reims (Foigny), et
d'impressions parues sans nom ou sans adresse, on y trouve des impressions portant
l'adresse d'imprimeurs des Pays-Bas: cinq de Trognaesius à Anvers (1588), une de
Jean Mommaert à Bruxelles (1588), deux de Richard Schilders à Middelbourg
(1594-1595), le plus grand nombre portant l'adresse de Rutger Velpius à Bruxelles
(1585-1593). Ces imprimeurs citent parfois l'adresse de l'édition originale française.
Le travail a consisté au départ à rechercher parmi toutes ces plaquettes et parmi
celles dont j'ai pu trouvé ailleurs un exemplaire, celles qui, parues sans adresse ou
avec une fausse adresse française, pouvaient être attribuées à un atelier belge, d'après
l'identification des ornements gravés, grands fleurons, arabesques ou grotesques, qui
ornent souvent la page

1
2

Bruxelles, BR VB 9744 A LP.
Cette particularité n'a pas échappé à l'oeil expérimenté de Monsieur Paul Valkema Blouw,
de la Bibliothèque de l'Université d'Amsterdam, auteur de la Bibliographie 1541-1600 aux
Pays-Bas, qui m'a signalé la chose en me laissant aimablement libre de la publier. Je tiens
ici à l'en remercier.
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de titre, des culs de lampe et de certaines lettrines. Les petits fleurons (plombs) seuls,
groupés ou en bandeau, se retrouvent, identiques ou similaires, chez plusieurs
imprimeurs aussi bien chez nous qu'à l'étranger. On ne peut donc pas s'en servir pour
une identification quelconque. Le caractère typographique, également fort répandu
et pas toujours très différencié à cette époque, n'entre en ligne de compte qu'à titre
secondaire. Il serait pourtant utile qu'une analyse puisse s'appuyer également sur cet
élément, certains imprimés anonymes n'offrant pas d'autre repère. Pour ce faire il
faudrait un oeil plus expérimenté que le mien.
D'autres limites sont apparues au fur et à mesure de l'avancement du travail. Un
alphabet de lettrines ne peut être reconstitué qu'à partir d'impressions certaines. La
différence entre deux alphabets chez deux imprimeurs différents peut être très minime.
Il faut en tenir compte quand on à en main un imprimé sans adresse avec une lettrine
qui ‘semble’ appartenir à un alphabet d'un imprimeur déterminé. Les imprimeurs
sont souvent aussi libraires ou éditeurs. Tous les imprimés portant leur adresse ne
sortent pas nécessairement de leur atelier. Ils peuvent travailler avec un ou des
imprimeurs de leur région, mais pourraient tout aussi bien distribuer, avec leur adresse
(et leur vignette de titre?) un ouvrage imprimé à l'étranger.
La coexistence des mêmes éléments d'identification sur des imprimés d'origine
diverse pose un problème. Le recueil contient une plaquette: Admirable et prodigieuse
mort de Henry de Valois, Paris, Guillaume Bichon, 1589,3 qui porte au titre le fleuron
à arabesque que l'on trouve sur le titre d'ouvrages portant l'adresse de A. Coninx à
Anvers (BT 923) et, dans le texte, une lettrine employée par J. Trognaesius (BT
2148) et un fleuron à mascaron dont il est question ci-dessous. Il s'agit probablement
ici d'une édition pirate anversoise. S'il est normal qu'elle sorte de l'atelier du très
catholique Trognaesius, qui a imprimé des plaquettes de la Ligue avec son adresse
en 1588,4 la participation éventuelle de A. Coninx, ne fut-ce que comme éditeur, peut
surprendre. Il a eu plusieurs fois des ennuis avec la censure, quoique le matériel
employé dans sa production normale prouve des hens étroits avec l'atelier de Joachim
Trognaesius. Le fleuron à mascaron de Coninx se trouve mêlé à une autre difficulté.
Rutger Velpius publie en 1591, comme libraire sans doute, deux relations en espag-

3
4

Bruxelles, BR VB 9744 V 1 A LP.
Bruxelles, BR VB 9744 IV 26, 27, 28, 33, 35 LP
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nol du siège de Paris écrites par P. Cornejo, Discurso... de las cosas... de Paris et
Compendio... de la Liga,5 dont les lettrines à arabesques ne correspondent pas à celles
employées par Velpius et de plus ne sont pas facilement identifiables. Ces deux
imprimés portent comme fleurons les grotesques à tête d'ange et à mascaron que l'on
trouve dans des ouvrages anversois de la même période portant l'adresse de A. Coninx
(tête d'ange et mascaron), de J. Trognaesius (mascaron) et ce, dans des ouvrages en
français et en néerlandais (BT 2249, 225, 4403). La grotesque à tête d'ange est la
copie du fleuron un peu plus petit que l'on trouve sur les pages de titre de plaquettes
portant l'adresse de Robert Nivelle à Paris. On en trouve quelques variantes aux
Pays-Bas.
Ces quelques difficultés très précises ne sont que peu de choses dans la complexité
du problème que pose le matériel d'ornement typographique. Il serait oiseux d'entrer
dans les détails, mais je voudrais, après cette première expérience, en relever deux
aspects. L'étude d'un atelier oblige automatiquement à s'intéresser à un autre atelier.
L'étude du matériel de Velpius à Bruxelles mène à Louvain et à Anvers, Trognaesius
mène à Coninx, Coninx aux Stroobants. Trognaesius mène également à Charles
Michel à Mons (Celui-ci n'a peut-être pas été inactif pour la Ligue; le recueil contient
une ou deux plaquettes anonymes qui pourraient peutêtre lui être attribuées).
D'autre part, surtout à Anvers, les imprimeurs habitent le même quartier. On peut
concevoir que le matériel se prête, qu'à l'achat d'un nouveau matériel on repasse le
matériel ancien à un confrère. Tout cela amène à un meli-melo qui rend l'attribution
de tout un matériel à un imprimeur fort aléatoire. Mais il est peut-être possible
d'attribuer à un atelier une partie, même petite, de son matériel et ceci avec certitude.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense y être arrivée à Bruxelles pour Velpius,
imprimeur officiel du gouvernement, donc imprimeur d'ordonnances, et qui de plus
semble avoir gardé son matériel de longues années. Il faudra par contre une étude
approfondie pour les autres ateliers concernés.
Le travail est basé sur une identification du matériel d'imprimeur employé par Rutger
Velpius6 à Mons (1580-1584) et à Bruxelles (à par-

5
6

Bruxelles, BR VB 9744 VI 5, 6 A LP.
A. ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe siècles,
Nieuwkoop, 1975, p. 230-232.
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tir de 1585). Son activité de libraire, libraire-imprimeur, exercée à Louvain de 1565
à 1580, n'a pas été prise en considération. Selon Christiane Piérard,7 Rutger Velpius
n'aurait pas eu de matériel propre, passant de la collaboration avec son père, Reiner
Velpius, à celle de l'imprimeur Jean Masius. De toutes façons l'année 1580 semble
être un point de départ suffisant pour une étude de matériel susceptible d'être encore
employé après 1585. Velpius s'installe à Mons en 1580 et y devient l'imprimeur
officiel de Farnèse, activité pour laquelle il a acheté un matériel typographique Appelé
à suivre le gouvernement, il s'installe définitivement à Bruxelles en 1585 où il succède
à Michiel van Hamont comme imprimeur juré des placards.
Les critères de sélection du materiel employé par Velpius et pouvant servir de
base certaine à une identification, sont la constante dans l'utilisation et la présence
de ce matériel dans les placards imprimés. On a aussi estimé préférable de ne se baser
que sur un matériel gravé ne pouvant être confondu avec le matériel d'un autre
imprimeur, une initiale à arabesque par exemple.
Les ornements gravés relevés sur les ouvrages conservés à la Bibliothèque royale
(P1. 1) et portant l'adresse de Velpius comme imprimeur ou libraire à partir de 1580
consistent en une vingtaine de lettrines ou alphabets de lettrines différents, cinq
grands fleurons et un cul-de-lampe. Une dizaine de ces éléments peuvent être
considérés comme éléments surs. Parmi les lettrines et ornements employés pour
l'impression des placards de la Ligue avec ou sans adresse, seuls cinq éléments ont
été sélectionnés pour servir de base certaine à l'identification. Ce sont:
1. Le fleuron arabesque F2. Ce fleuron apparaît de façon constante à partir de 1580
(BT 4-025), Son usage devient moins fréquent à partir de 1593, Il se différencie
facilement des fleurons similaires employés à la même époque e.a. par W.
Silvius à Anvers et à Leiden, par C. Plantin à Anvers, par J. Masius à Louvain
et par Gottfried von Kempen à Cologne.
2. Le cul-de-lampe C1. Il n'apparaît chez Velpius qu'en 1593 (BT 813). Son usage
se maintient jusque vers 1598. On le trouve plus tard chez Jean Masius à
Louvain.
3. L'alphabet L2 représente des scènes campagnardes, scènes de ferme ou de
vagabondage. Très reconnaissable, il est employé fréquemment par Velpius
pour imprimer les plaquettes de la Ligue. Il l'emploie pour ses

7

C. PIÉRARD ET P. RUELLE, Les premiers livres imprimés à Mons, Mons, 1966, p. 13-16.
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ordonnances et pour sa production ordinaire depuis 1580. Il n'est pas possible
ici de représenter tout l'alphabet, mais chaque lettrine attribuée à été contrôlée.
4. L'alphabet de lettrines L8 n'est employé par Velpius qu'à partir de 1593 (BT
3686). On le retrouve dans des plaquettes de ta Ligue portant l'adresse de
Velpius.
5. Les lettrines isolées: L3(S). Velpius l'emploie fréquemment, sans doute depuis
1580, quoique la première édition rencontrée avec cette lettrine date de 1584
(BT 693). L4(M) est employé par Velpius de façon constante depuis 1580 (BT
1110). Ces deux lettrines très caractéristiques sont des éléments importants pour
l'attribution des plaquettes à Velpius.
A partir de 1588, Rutger Velpius procède de trois façons pour éditer les plaquettes
de la Ligue. Il publie avec son adresse, en y joignant ou non l'adresse typographique
de l'édition originale. Ces plaquettes ne sont pas décrites ici. Il pubhe une édition
pirate de l'édition française en reprenant tout le libellé du titre, l'adresse de l'imprimeur,
la mention du privilège etc. Il imite typographiquement l'édition française; ceci est
surtout valable pour une série de plaquettes de 1588 et 1589 publiées anonymement
en France, portant sur la page de titre un petit fleuron F4. Les éditions de Velpius
sont aisément reconnaissables par la façon d'imprimer la date. Celle de l'édition
française est mieux imprimée, les chiffres romains sont plus correctement espacés
que ceux de Velpius. On ne peut néanmoins pas affirmer que chaque plaquette de
ce type imprimée par Velpius corresponde à une plaquette similaire imprimée en
France. Je n'ai trouvé que Les regrets et lamentations... dans les deux impressions.
Les notices descriptives, classées chronologiquement, sont suivies du format réel,
de la paginat ion ou foliotation, des signatures, de l'empreinte. En effet, l'empreinte8
est un bon élément d'identification des variantes quand on n'a pas la possibilité d'avoir
les imprimés près de soi. On trouvera, en première ligne, les éléments qui ont servi
à l'identification, avec pour ceux non décrits ci-dessus, une référence au numéro de
la Belgica Typographica9, où on les retrouve dans la production ordinaire de Velpius.

8

9

Pour la définition de l'empreinte, voyez Nouvelles des empreintes; Fingerprint Newsletter,
I, 1981, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes & National Library of Scotland, Paris,
1981.
E. COCKX-INDESTEGE & G. GLORIEUX, Belgica Typographica 1541-1600, vol. I, Nieuwkoop,
1968; G. GLORIEUX, Id., vol, II, Nieuwkoop, 1977-1980.
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Il n'est pas donné de références pour les petits fleurons, seuls, groupés ou en bandeaux.
On trouvera néanmoins représentés ceux qui furent employés par Velpius. La
description est analytique. L'interligne est marqué par une /, le double interligne et
plus par une //. Les i j et u v sont normalisés. Les majuscules sont également
normalisées. L'agencement des petits fleurons formant la vignette du titre est indiqué
par des x. Le soulignement est indiqué par une barre /-/.
1. 1585 [Bruxelles, Rutger Velpius]
B(F3) L3(S)
Advertisseme(n)t/au Roy de Navarre de se reünir/avec U Roy, & lafoy/catholique.
// 1585.
In-8, A-D4 E6, [22] f. ure- iou- eueu fad'(C) 1585.
Bruxelles, BR VB 9744 IV 17 A LP
2. 1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]B(F4) B(F5) F2 F4 L2(I,V,H) L7 (E: BT 2083)
Copie / de la reque- / s te presentee au / Turc par l'agent de la Royne d'/
Angeterre, le 9. de nove(m)b. 1587. // Traduicte sur la coppie imprimée en
allema(n)d /en la ville d'Ingolstad, chez David Sartorius, /1588. & inserée
dedans le livre de Pierre / Hanson de Saxe, portant ce tiltre. / Admonition ou
advertissement aux /fideles germains, pour se garder des /calvinistes. //Ensemble
ta copie des certaines / lettres du Sultan à la Royne / d'Angleterre // F4 × //1589.
In-8, A-C4, [12] f. é.re e, et s&an guDa (C) 1589.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 1 A LP
3. 1588 Paris [Bruxelles, Rutger Velpius] B(F4) B(F5) F4 L2(M) [BOUCHER,
Jean], Histoire / tragique et me- /morable de Pierre de Ga/ verston,
ge(n)tilhomme gasco(n), /jadis le mignon d'Edouard 2. roy/d'Angleterre, tirée
des chroni- / ques de Thomas Valsingan, & / tournée de latin en franàois //
Dediee à Monseigneur / le Duc d'Espernon. // F4 × // A Paris. /
L'an M.D.LXXXVIII.
In-8, A-D4, [16] f. Ú.n- e, te nen- Roor (C) M.D.LXXXVIII.
Bruxelles, BR VB 9744 IV 34 A LP
Il existe plusieurs versions françaises de ce texte. La Bibliothèque nationale à
Paris en possède 5 émissions différentes.
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4. 1588 Reims, Jean de Foigny (Adresse fictive]10
F7
Lettre d'un /gentil-homme catholic- / que, apostolicque & romain & vray/françois
& fidelle serviteur du Roy à/ung sien amy sur l'histoire de Pierre / de Gaverston
nouvellement mis en / lumiere par l'archevesque de Lyon à / la requeste de ceux
de la Ligue. // F7 xx/xx // A Rheins. / Imprime par Jehan de Foigny avec per/ mission de Monseigneur le Cardi / nal de Guise, 1588
In-8, A-C4, [12] f. onuc rea- c-le Etes (C) 1588,
Paris, BN 8o Lb34/444. Reims, BM, CR IV 609 PP Res.
Le fleuron de la page de titre est identique à celui du Discours du siège de
Rouen, Rouen, R. Lallemant, 1592 (Cf. no 16a). La typographie de la page de
litre est similaire àcelle de Défaicte des Huguenots albigeois devant la ville de
Lautrech, Bruxelles, Rutger Velpius, 1592, selon Jean Pillehotte à Lyon.11 S'il
ne s'agissait d'un texte ‘anti-Ligue’, on pourrait le croire imprimé à Bruxelles.
Une raison de plus pour ne se baser que sur des éléments typographiques certains.
Assez curieusement, le pendant de ce texte Lettre missive en for-/me de response,
à la re- /plique de l'antiga- / verston. //A Reims / Par Jean de Foigny, imprimeur
/ de Mr le cardinal de Guyse. in-8, A4, 7 p.12 porte comme lettrine, une lettre M
non cadrée d'un alphabet employé par Jean ‘Trognaesius à Anvers (BT 2148,
p. 73). Selon J.M. Arnoult, cette pièce ne peut pas sortir de l'atelier de Jean
Foigny ou de sa veuve.
5a 1589 (Bruxelles, Rutger Velpius]13
B(F4) L2(L)
Advis / de ceulx / qui ont este a / Bloys au te(m)ps du massacre adve- / nu es
personnes des defuncte les / seigneurs le Duc de Guyse, & le/ Cardinal son
frere, le vendredy / avantveille de Noel, 1588. // F4 // M.D.LXXXIX.
In-8, A-B4 C3, [11] f tsg- cqit rele uana(C) M.D.LXXXIX. Paris, B N 8o Lb
34/574 variante de
5b 1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]
B(F4) F2 F5 L2 (L)
Advis / de ceulx / qui ont este a / Bloys, au te(m)ps du massacre adve- / nu es
personnes des defuncts les / seigneurs le Duc de Guise, & le / Cardinal son
frere,

10
11
12
13

J.M. ARNOULT, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France. XVII, 123 Reims,
Baden-Baden, 1974, p. 122.
Bruxelles, BR VB 9744 VI A LP.
Paris, BN 8o Lb34/443.
L'ouvrage n'étant pas en plate, la description n'a pu être contrôlée.
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6a

6b

7a

7b

le vendredy /avantveille de Noel 1588. // F5 xxx // M.D.LXXXIX.
In-8, A-C4, [12] f. tsg- cqit yaom uele (C) M.D.LXXXIX.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 2 A LP
[1589] [Bruxelles, Rutger Velpius?]
B(F4)
Cruaute plus que barbare / infidelement perpetrée par / Henry de Valois, en la
personne de /Monsieur l'illustrissime Cardinal de / Guise, archevesque, duc de
Reins, dedié / & consacré à Dieu.// Gravure sur bois 74 × 160 mm //
In-plo, ill. u.ra vnle nts& iéit (C) 1589Q.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 2a A LP
La gravure est inversée; la tête du personnage se trouve à droite.
[1589] [France]
Cruaute plus que barbare / infidelement perpetree par Henry de Valois, /
ennem[i] des catholiques du royaume de France, en la personne de Monsieur
/l'illustrissime Cardinal de Guise, archevesque, duc de Reims, dedié & consacré
à Dieu, // Gravure sur bois 65 × 125 mm //
In-plo, ill. u.il dsvn sers rsnt (C) 1589Q
Paris, BN fo Lb34/949
La tête du personnage se trouve à gauche.
Contrairement à la règle, cette plaquette (6a) et la suivante (7a), ne sont attribuées
à Velpius que parcequ'elles accompagnent les plaquettes près desquelles elles
sont insérées et qui sont attribuées avec certitude à Velpius. (Advis... Les
regrets...). Les illustrations, placées en inversion, témoignent de la copie.
[1589] [Bruxelles, Rutger Velpius?]
B(F4)
Pourtraict et description /du massacre proditoirement /commis au cabinet et
par l'auctorite / du roy, pendant les Estats a Blois en la personne de Henry de
Lorraine magnanime duc /de Guise, protecteur & deffenseur de l'E- /glise
catholique, & du royau- / me de France. // Gravure sur bois 74 × 160 mm //
In-plo, ill,, 2 col. r-aà s, er ess. e-e, (C) 1589Q
Bruxelles, BR VB 9744 VI 2 b A LP
La gravure est inversée; ta tête du personnage se trouve à droite.
Planche 2a.
[1589] [France]
Pourtrait et description / du massacre proditoirement commis au cabi- / net &
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Ill 2a: Bruxelles, BR VB 9744 VI 2 bA. Cfr no 7a.
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Ill. 2b: Reims, BM CH P 54, Cfr no 7b
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8a

8b

9

10

par l'auctorité du roy, pendant Us Estats à Blois, en la personne de Henry /de
Lorraine, magnanime Duc de Guise, protecteur & deffenseur de l'Eglise
catholique & du royaume de France. // Gravure sur bois 65 x 165 mm //
In-plo., ill. e.rs t-at seus s-as (C) 1589Q
Paris, BN fo Lb 34/950. Reims, BM CH P54 Res
La tête du personnage se trouve à gauche.
Planche 2b.
1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]
F2 F4 L5 (T: BT 1065)
GUISE, Catherine de Clèves, duchesse de, Les / regrets et / lamentations faic/ tes par Madame de Guyse, sur le / trespas de jeu Monsieur de / Guyse son
espoux. // F4 x // M.D.LXXXIX.
In-8, A-B4, [8] f. see. e-e-relzs-y? (C) M.D.LXXXIX. Bruxelles,
BR II 24.231 A LP
Planche 3a.
1589 [France]
F4
GUISE, Catherine de Clèves, duchesse de, Les / regrets et /lamentations fai- /
tes par Madame de Guyse, sur le / trespas de jeu Monsieur de/Guyse son espoux.
// F4 x // M.D.LXXXIX. /
In-8, A-B4, 14 p. [1]p. 1 p.bl. e, ui ase-aues apth (3) M.D.LXXXIX.
Paris, B N 8o Lb 34/566. Reims, BM CR 611 P
Planche 3b.
1589 [Bruxelles, Rutger Velpius] B(F4) F2 petite lettrine I
NEMOURS, Anne d'Este, duchesse de, Remonstrance fai- / te au Roy par
Madame / de Nemours. // F4 x // M.D.LXXXIX.
In-8, A4, [4] f. s, r, s & e- psy, les, (C) M.D.LXXXIX.
Bruxelles, BR VB 9744 V 4 A LP; II 24.231, 2 A LP
1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]
B(F4) F2 F7 L6(A: BT 3626)
Copia / eorum que / partim die secun- / da januarii, partim septima eius- / dem
me(n)sis proposita, acta, & per / modum co(n) silii reso- / luta fueru(n)t / in
congregatio(n)e sacratissim(a)e Fa- / cultatis theologi(a)e Parisiensis, / co(n)tra
Henricum Valesiu(m) Galli(a)e / regem, apud collegiu(m) Sorbon(a)e. // Copie
de ce que en par- / tie le 2. de janvier, en partie le 7. dudit mois / at este proposé,
faict & resolu, par maniéré de Consile, en l'assemblee de la tressac-
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Ill. 3a: Bruxelles, BR II 24.231 A. Cfr no 8a 111. 3L.: Reims, BM CR IV 611 P. Cfr no 8b

rée Facul- / té de theologie de Paris, contre Henry de Valoys, roy de France,
au college de la Sorbone. // F7 xxx // M.D.LXXXIX.
In-8, A-C4, [12] f. o-vt o-i- a-n- gagr (C) M.D.LXXXIX.
Bruxelles, BR VB 9744 V 2 A LP; Paris, BN 8o Lb 34/633
11 1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]
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B(F8) F8 L4(M)
Mayenne, Henri de Lorraine, duc de, Copie dune let- / tre de Mon- /signeur du
Mayne / au colonel corse. (De Dijon, ce xi. de janvir. 1589). // F8 5x/5x // Anno
1589.
In-8, A4, 6p. 2 p.bl. u-rt i-tà o-en u,e- (C) 1589.
Bruxelles, BR VB 9744 V 3 A LP
Le petit fleuron de la page de titre ne se retrouve pas ailleurs chez Velpius.
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12a 1589 Lyon, Jean Pillehotte [Bruxelles, Rutger Velpius] L2(P) F6 Declaration
/ des consuls / eschevins, manans / & habitans de la ville de Lyon, sur /l'occasion
de la prinse des armes par /eux faicte, le vingtquatriesme de fe- / bvrier, 1589.
// F6 xx // A Lyon, / par Jean Pillehotte, 1589. / Avec permission.
In-8, A-D4 31[ = 32] p. ennt ueru esi- soan (C) 1589.
Bruxelles, BR VB 9744 V 7 A LP
12b 1589 Lyon, Jean Pillehotte14
B(F4)
Déclaration / des consulz, esche- / vins, manans et habitans /de la ville de Lyon,
sur l'occasion de / la prise des armes par eux faicte, le / vingtquatriesme febvrier
1589. // Avec les articles de la resolution par eux /prinse sur les occasions des
/presents troubles. // Armoiries // A Lyon, / par Jean Pillehotte, 1589.
/Avec permission.
In-8, A-D4, 31(-1) p. u-ne dere laoy lesi (3) 1589
Lyon, BV Res 314656
p. [32]: ordre du Conseil tenu à l'Hotel de Ville de faire imprimer les articles et
à Jean Pillehotte de le faire. 2 mars 1589.
13 1589 [Bruxelles, Rutger Velpius] B(F9) F4 L2(I) L9(N: BT 4155) SIXTUS V,
papa Propositio /sanctissimi Patris/ nostri Papae, super morte Guisiani /
cardinalis, in Congregatione co(n)sisto- /riali prolata Romae vigesima septima
/ februarii, 1589. // Proposition faicte / par nostre S. Perelepape, au Consistoire
tenu / à Rome le 27. de febvrier, 1589. sur l'assas- / sinat & mort, com(m)is en
ta personne de defunct / illustrissime & reverendissime Cardinal de / Guise,
archevesque & duc de Reims, legat / nay de Sainct Siege, & premier pair de
France. // F4 x // A Lyon, / par Jean Pillehotte. / 1589.
In-8, A-C4, 23 p. e,a, t, et téon tuQu (3) 1589.
Bruxelles, BR VB 9744 V 5 A LP
L'original n'est pas repris dans Baudrier.
14 1589 [Bruxelles, Rutger Velpius]
B(F3) F3 L3(S)
SIXTUS V, papa. Exemplar / monitorii /sanctissimi /Patris nostri Pa- / pae
Sixti V. (Datum Romae... anno... millesimo, quingentesimo, octogesimo

14

La description et les renseignements ont été aimablement fournis par Monsieur G. Parguez,
conservateur-adjoint de la Bibliothèque de la Ville de Lyon.
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nono, tertio nonas may...) /Ad/ Henricum Tertium, Francorum Rege(m). //
F3 x // Anno 1589.
In-8, A-D4, 31 p. a-e- uma- o,po acom (3) 1589.
Bruxelles, BR VB 9744 V 6 A LP
15a 1589 Paris, N. Nivelle & R. Thierry [Bruxelles, Rutger Velpius]
F7 L4(M)
La / nouvelle / defaicte / obtenue sur les / trouppes de Henry / de Valois dans
les fauxbourgs de / Tours, le huictiesme may 1589. // Par Monseigneur le Duc
de Mayenne, pair et /lieutenant general de l'Estat royal, / et couronne de France.
// F7 x // A Paris, / chez Nicolas Nivelle, rue S. Jaeques, aux deux co- / lonnes,
/ et Rolin Thierry, me des Anglois pres la place / Maubert, libraire & imprimeur
de la Saincte / Union. M.D.LXXXIX. / Avec privilege.
In-8, A-B4, 13 p. [2] p. e-au roes N.t. erus (3) M.D.LXXXIX.
Bruxelles, BR VB 9744 V 8 A LP
15b 1589 Paris, Nicolas Nivelle & Rolin Thierry
La /nouvelle /defaite obtenue /sur les trouppes de / Henry de Valois, dans les
faux-/ bourgs de Tours, le huictiesme / may 1589. // Par Monseigneur le Duc
de Mayenne, pair & lieutenant general de l'Estat royal & couronne de France.
// Grotesque à tête d'ange // A Paris, / chez Nicolas Nivelle, ruë S. Jaeques, /
aux deux colonnes. / Et Rolin Thierry, me des Anglois, / pres la place Maubert.
// Libraire & imprimeur de la Saincte Union. M.D.LXXXIX. / _ / Avec privilege.
In-8, A-B4, 15 p., &e- n-s- u-a- mase (3) M.D.LXXXIX.
Paris, BN 8o Lb34/759
In Fine: extraict du privilege, Paris, 1589.
16a [1592] Rouen, Richard Lallemant [Bruxelles, Rutger Velpius]
F7 L4(M)
Discours / du siege et /desassiege- /ment de la / ville de Rouen, // Avec le
pourtraict du viel & nouveau / fort de S. Catherine. // Ensemble une missive
gratulatoire, de N.S. / Pere le Pape Clement VIII. au / Duc de Parme, &c. // F7
xx/xx // A Rouen / chez Richard l'Allemant, tenant sa bouticque / au portail des
Libraires // Avec privilege.
In-8, 1 carte h.t., A-K8, 80 f., r-c- nse- e‘x’ ‘l’ q (3) 1592Q.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 7 A LP
Il n'a pas de privilège. Le plan diffère de celui de l'original.
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16b [1592] Rouen, Richard Lallemant15
Discours / du siege / de la ville / de Rouen: / Au mois de novembre, mil cinq /
cens quatre vingts onze. // Avec le pourtraict du vieil & / nouveau fort. // Marque
typographique // A Rouen, / chez Richard l'Allemant, tenant / sa bouticque au
portail / des Libraires. / Avec privilege.
In-12, 1 carte h.t., A-Z 4 AA-QQ4, [8] f. 149[145] f. [3] f. 1 f.bl. ne la uxre ryt.
nome (3) 1592Q Rouen, Norm 113, 2
Cette édition originale porte une permission d'imprimer, accordée à Lallemant
par Mgr le Duc de Mayenne, datée du 6 juin 1592. Elle ne contient pas la Missive
gratulaioire de Clément VIII.
17a [1593] Paris [Bruxelles, Rutger Velpius]
C1
Advertissement / a Messieurs / les deputez des / Estats assemblez en la ville /
de Paris, au mois / de janvir, /1593. // C1 // A Paris.
In-8, A-D8, [32] f. e-nu mélo &yly roso (C) 1593Q
BRB VB 9744 VI 11 A LP
17b [1593] [France]
B(F4)
Advertissement /a/ Messieurs / les deputez des / Estats assemblez / en la ville
de Paris, au / mois de janvier, /1593. / _
In-8, A-H4, 63 p. t,i- é, n- t:s, &sdi (3) 1593.
Paris, BN 8o Lb35/446.
Titre encadré.
18a 1593 Reims, Veuve Jean de Foigny [Bruxelles, Rutger Velpius]
B(F3) C1 L2 (Q)
Articles /accordez /pour la trêve /generale. (Faict & accordé à la Vilette... le
dernier jour de juillet, 1593...) // C1 // A Rheims, / chez la vefve Jean de Foigny,
à l'enseigne / du Lion. 1593. / Jouxte la copie imprimé à Paris. /_ / Avec
privilege.
In-8, A-B4, l f.bl. [7] f. n-r- uirs e-ns x.u. (C) 1593.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 17, 17a A LP. Reims BM P. 2875, 8 Précédé par
un feuillet blanc signé A; il n'y a pas de privilège.
Planche 4a.

15

La description et les renseignements ont été aimablement fournis par Monsieur Pierre Aquilon,
maître de conférence à l'Université de Tours, auteur de la Bibliographie normande, et par
Madame M.F. Rose, conservateur de la Bibliothèque municipale de Rouen.
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Ill. 4a: Bruxelles, BR VB 9744 VI 17A. Cfr no 18a Ill. 4b: Reims, BM CRI IV 618 R Cfr no 18b

18b 1593 Reims, Veuve Jean de Foigny
Articles, / accordez pour la / trêve generale // Grotesque à mascaron // A Rheims,
/ Chez la vefve Jean de Foigny, à l'enseigne / du Lion. 1593. / Jouxte la copie
imprimé à Paris. // Avec privilege.
In-8, A-B4, 16 p. s:s - dels uxr- rede (3) 1593.
Reims, BM CR IV 618 P Res, Paris, BN 8o Lb 35/477D
Planche 4b.
19a 1593 Paris [Bruxelles, Rutger Velpius]
C1
Les / paraboles / de Cicquot, / en forme d'advis sur l'estat du Roy /de Navarre.
// C1 // A Paris, / jouxte la coppie imprimée à Lyon. / 1593.
In-8, A-H4, 72[=64] p. et Le sese usct qual (3) 1593.
Bruxelles, BR VB 9744 VI 18 A LP. Paris, BN Res 8oLb35/507C
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19b 1593 Paris
Les paraboles/de Cicquot, en /forme d'advis, sur l'estat du / Roy de Navarre. //
Fleuron // A Paris, jouxte la copie imprimée / à Lyon /_/ 1593.
In-8o, A-H4, 64 p. s&st urcd ueez qust (3) 1593.
Paris, BN 8o LB35/507
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Résumé
Il devrait être possible d'effectuer une restitution d'atelier pour des ouvrages avec
adresse anonyme ou adresse fictive à partir d'ornements, gravés, lettrines, grands
fleurons, grotesques ou arabesques. L'essai a été tenté sur une série de plaquettes
portant des adresses françaises ou anonymes qui en réalité sont imprimées à Bruxelles
ou à Anvers pendant la période de la Ligue, 1585-1593. Seuls les imprimés sortant
de l'atelier de Rutger Velpius à Bruxelles ont pu être restitués avec certitude, soit
qu'ils imitent typographiquement l'édition française, soit que le titre reprenne
intégralement le texte de l'édition française y compris l'adresse typographique et la
mention du privilège.
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Les imprimeurs et libraires de Douai aux xvie et xviie siecles
par Albert Labarre
(Paris)
L'établissement d'une bonne nomenclature des imprimeurs et des libraires est très
utile pour l'histoire du livre et de sa diffusion. La meilleure base en est une enquête
approfondie dans les sources d'archives. C'est ainsi qu'a pu être établie la nomenclature
des libraires d'Amiens au XVIe siècle1.
Mais ces sources sont abondantes et touffues; certains renseignements apparaissent
à des endroits inattendus, et leur accès est difficile, car les répertoires ne peuvent pas
en donner un détail absolu.
Mais il ne faut pas négliger cette autre source qu'est un examen attentif de la
production des imprimeurs et libraires. Pourtant cette production n'est abordable que
dans la mesure où elle est réportoriée; or catalogues et bibliographies sont encore
insuffisants à recouvrir toute la production ancienne du livre imprimé. Ceux qui
existent peuvent être insuffisamment exploités. Pour ne prendre qu'un exemple, on
admettait que la première impression d'Arras datait du 27 avril 1528; or le
prototypographe de cette ville a imprimé un ouvrage dès le 27 octobre 152012 et cet
ouvrage figurait déjà dans le catalogue du British Museum publié à la fin du XIXe
siècle.
Une autre difficulté réside dans les limites et les particularités de la production
des presses provinciales. Les pièces éphémères et fugitives, et ce que nous appelons
maintenant les travaux de ville, y tenaient une grande place. Cela explique que certains
imprimeurs ne soient connus que par des sources d'archives ou par de rares
impressions échelonnées sur un exer-

1

ALBERT LABARRE, Le livre dans la vie amiènoise au XVIe siècle, Paris - Louvain, 1971,
p.40-50.

2

ALBERT LABARRE, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIe siècle,
IX, Baden-Baden, 1971, p.18.
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cice pourtant long. Voici quelques exemples. J.F.G. Hacart n'était connu que pour
avoir imprimé une affiche à Aire-sur-la-Lys en 1696 (Lepreux, p. 120); or un défet
trouvé dans la reliure d'un manuscrit de la bibliothèque de Douai porte une adresse
qui atteste qu'il imprimait à Béthune en 1697, alors que l'on ne connaissait pas
d'imprimeur dans cette ville avant 1787, et qui, de plus, développe ses prénoms3. Par
ailleurs, on sait que des imprimeurs de la famille Morard ont exercé à Maubeuge
depuis 1679, alors qu'aucune impression à leur noin n'a été retrouvée, du moins pour
le XVIIe siècle. Un rapport officiel en donne probablement la raison en indiquant
que Jacques Morard: ‘a imprimé durant l'année 1700 tous les arrêts et déclarations
du Roy, mandements et ordonnances et autres ouvrages qui luy ont été délivrés de
l'Intendance tant pour le service du Roy que pour le public. Il n'a imprimé aucun
ouvrage en volume (c'est moi qui souligne) d'autant qu'il est dans un endroit peu
convenable au débit’4. Enfin quel témoignage reste-t-il des presses de Guillaume
Lefranc à Mann, alors que l'enquête de 1701 (voir note 10) écrit qu'il n'imprimait
que ‘des ordonnances et des billets d'affiches’?
Quant aux libraires, cette méthode ne touche que ceux qui furent assez importants
pour avoir publié des livres à leur adresse, alors que les petits libraires au trafic
médiocre sont plus nombreux. Connaitrait-on les noms de la veuve Jacques Hoquet,
de la Veuve Joachim Hoquet et de Pierre Vermeille, libraires à Valenciennes, s'ils
n'avaient pas été recensés par l'enquête de 1701 (voir note 10) qui indique que leur
trafic se limitait à la vente de livres de classe, de petits livres de dévotion et de papier?
Nous essaierons pourtant d'appliquer cette méthode à Douai.
L'imprimerie s'établit tardivement à Douai, en 1563, quelques mois après la fondation
d'une université pour la partie mériodinale des Pays-Bas. Cette université et
l'implantation des collèges et des maisons religieuses qu'elle attira permirent à Douai
de devenir un centre typographique important. 3270 unités bibliographiques à l'adresse
de Douai sont actuellement relevées pour la période 1563-1700, et je soupçonne
nombre d'autres d'avoir disparu, notamment des placards de thèse et des ouvrages
scolaires ou de dévotion.

3
4

ALBERT LABARRE, Un imprimeur inconnu de Béthune, dans: Revue française d'histoire du
livre, 14, janvier-mars 1977, p. 137-138.
Paris, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Manuscrits, Français 22 127, ft. 33.
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La nomenclature des imprimeurs et des libraires de Douai est connue par plusieurs
travaux. Duthilloeul en a dressé une liste à la suite des deux éditions de sa
Bibliographie douaisienne5, mais cet ouvrage demeure imparfait, car les fonds des
archives comme ceux des bibliothèques n'étaient alors guère catalogués. Dans sa
Gallia typographica, Lepreux6 à donné sur les imprimeurs douaisiens des notices
bien plus satisfaisantes à cause du grand usage qu'il a fait des sources d'archives,
mais les libraires n'entrent pas dans son propos. Plus récemment, Mlle Rouzet7 a pu
apporter des précisions sur quelques uns d'entre eux. L'établissement du répertoire
des éditions douaisicnnes du XVIe siècle8 et du XVIIe siècle9 a permis d'apporter un
certain nombre d'additions et de corrections à la nomenclature des imprimeurs et des
libraires de Douai. Ceux-ci sont repris ici sous leur ordre alphabétique, mais chaque
notice ne donne que des points de repère généraux, se limite aux additions et aux
corrections et renvoie pour le reste aux pages de Duthilloeul (2o édition), Lepreux
et Rouzet, ainsi qu'à l'enquête de 1701 sous la référence N.A.F. 39910.
Nicolas d'ASSIGNIES, 1681-1689.
Il imprime à l'enseigne de Paris ou des Parisiens (sub signo Parisiorum) qui fut
celle de Martin Bogart, d'Antoine Dieulot et de sa veuve. Dix éditions à son
adresse ont été relevées. C'est peut-être son imprimerie que Gabriel-François
Henry rachète quand il s'installe à Valenciennes vers 169111.
Duthilloeul 413, Lepreux 16.

5

6
7

HIPPOLYTE ROMAIN DUTHILLOEUL, Bibliographie douaisienne, Paris, 1835. - ID.,
Bibliographie douaisienne ou catalogue historique et raisonné des livres imprimés à Douai,
Nouvelle édition, Paris, 1842 - Supplément. Douai, 1854.
GEORGES LEPREUX, Gallia typographica. I: Flandre, Artois, Picardie, Paris, 1909.
ANNE ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles
dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975.

8

ALBERT LABARRE, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIe siècle.
XI: Douai, Baden-Baden, 1972, - 521 unités bibliographiques y sont réportoriées, et 6 dans
le tome XXIX de cette collection, contenant des additions et des corrections.

9

ALBERT LABARRE, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au XVIIe
siècle. IV: Douai, Baden-Baden, 1982.-2720 unités bibliographiques y sont recensées (mais
les 14 dernières notices ont disparu au cours de l'impression) et une trentaine d'autres ont été
retrouvées depuis.
Estat de la librairie en France... recueilly et rédigé par Jean-Paul Bignon... (1701), Paris,
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, Manuscrits, N.A.F. 399.
Ibid., ft. 329.

10
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Pierre AUROY, 1604-1631.
Duthilloeul (no 449) indique par erreur un ouvrage de Jean Rosier à l'adresse
d'Auroy en 1596; en fait, c'est en 1616 qu'Auroy a imprimé ces Poèmes françois.
Entre 1604 et 1631, année où se rencontrent des éditions à son adresse et d'autres
à celle de sa veuve, 169 impressions d'Auroy ont été relevées, certaines pour le
compte d'autres libraires douaisiens. Il était établi à l'enseigne du Pélican d'or.
Duthilloeul 406-407, Lepreux 16-17.
Veuve Pierre AUROY, 1631-1640.
Elle s'appelait Dorothée Boscard, de la famille des imprimeurs de ce nom. Elle
se remarie avec Jacques Mairesse qui reprendra le ‘Pélican d'or’, en 1634 dit
Lepreux, Mais quatre des dix éditions qui portent son adresse sont postérieures
à 1634.
Duthilloeul 411, Lepreux 17.
André AUROY, 1638.
Connu par un ouvrage de Louis Du Cardin, imprimé en 1638 à l'adresse: ‘Sub
signo B.V. Angelorum’, avec marque en taille douce. Le privilège, accordé le
16 mai 1637 à l'auteur, est cédé par André Auroy à Dorothée Boscard, sa mère,
et à Jacques Mairesse et ses héritiers, le 11 février 1638. Cela laisse à penser
que la veuve Auroy était déjà remariée avec Mairesse. Duthilloeul 411-412,
Lepreux 17.
Barthélémy BARDOU, 1617-1642.
Installé à l'enseigne de ‘Saint-Ignace’, il imprime 17 éditions de 1617 à 1642
(Lepreux arrêtait son exercice en 1641).
Duthilloeul 410, Lepreux 17.
Guillaume Beaulieu, 1634.
Il n'y a rien à ajouter à Lepreux. Il s'agit manifestement d'un imprimeur supposé.
Lepreux 18.
Jean BELLERE, 1575.
Un ouvrage en anglais parait en 1575 à l'adresse de Jean Bellere à Douai, alors
que celui-ci était imprimeur à Anvers. Mais il s'agit là d'une adresse
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supposée, l'ouvrage étant probablement imprimé secrètement en Angleterre.
Balthazar I BELLERE; 1593-1639.
L'étude de Decroix12 renseigne bien sur la famille Bellère, Balthazar I est né à
Anvers le 11 septembre 1564, neuvième des treize enfants de Jean, imprimeur
dans cette ville. Le 24 janvier 1589, il épouse Barbe Bogard, fille de Jean Bogard,
imprimeur à Douai et, en secondes noces, le 8 novembre 1594, Anne de Behault,
fille d'un bourgeois de Douai. Il imprime à Anvers en 1589 et passe pour s'être
installé à Douai en 1590, année où Duthilloeul lui attribue une Ratio
orthographiae d'Aldo Manuzio. En réalité, cet ouvrage a été imprime en 1610,
et l'on ne connait pas d'édition douaisienne à l'adresse de Bellère avant 1593.
Jusqu'à sa mort, le 18 août 1639, 710 éditions ont été retrouvées à son nom. A
son métier d'imprimeur, il joint une importante activité de libraire. En 1598, il
publie un catalogue sommaire de son fonds àla suite d'un ouvrage d'innocent
III Mais celui qu'il imprime en 1603 recense de 3000 à 3500 éditions; il est suivi
de vingt suppléments jusqu'en 163613.
Installé au ‘Compas d'or’ (sub circino aureo), enseigne que conserveront ses
successeurs, Bellère utilise plusieurs types de marques:
- une marque à l'unicome s'abreuvant à une fontaine, avec la devise
‘venema pello’;
- plusieurs marques au compas d'or avec les devises ‘Eo omnia unde’
ou ‘Studio et perseverentia’ ou ‘Labore et perseverentia’;
- une marque sur bois (la vanité) avec la devise ‘Vanitas et omnia
nihil’ que l'on trouve dans un ouvrage de Richard Bristow en 1618;
- enfin des marques au monogrammes ‘IHS’ pour l'impression
d'ouvrages d'auteurs jésuites, mais aussi utilisées dans d'autres cas.
Ce type de marques est employé aussi par plusieurs de ses confrères.
Duthilloeul 405-406, Lepreux 18-21, Rouzet 8.
Veuve Balthazar I BELLERE, 1640-1642.
Elle semble n'avoir imprimé que trois éditions en 1640-1642 dont, il est

12
13

FERNAND DECROIX, Notes généalogiques sur les familles Belère et Bogard, dans: Société
d'études de la provinces de Cambrai. Bulletin, XLI, 1945, p.33-58.
ALBERT LABARRE, Les catalogues de Balthazar Bellère à Douai, 1598-1636, dans
Gutenberg-Jahrbuch, 1980, p.150-154
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vrai, huit volumes in-folio du Cursus theologicus de Francesco Amici; le
neuvième volume, publié en 1649, est à l'adresse des héritiers de Balthazar
Bellère. Lepreux fait commencer son exercice plus tôt en s'appuyant sur un
privilège accordé le 27 janvier 1635 ‘soli viduae Balthazaris Belleri Duacensis
typographi’, mais il ignorait la date de la mort de Balthazar. En fait, le privilège
a dû être accordé à ce dernier, mais il était mort entre temps, et quand sa veuve
imprima en 1640 l'ouvrage d'Amici portant ce privilège, elle en a modifié le
texte en conséquence.
Lepreux 19.
Pierre BELLERE, 1641-1659.
Fils de Balthazar I, né le 26 janvier 1598. Six impressions portent son adresse:
cinq de 1641 à 1649, et une de 1659 qui pourrait être un contrefaçon. Lepreux
limite son exercice de 1642 à 1645.
Duthilloeul 412, Lepreux 20.
Balthazar II Bellere, 1642-1685.
Né le 22 juin 1617. C'est le véritable successeur de Balthazar I et de sa veuve.
141 éditions ont été recensées à son adresse. On ignore la date de sa mort;
Lepreux avance 1690, mais Decroix écrit plus vraisemblablement 1686, l'enquête
de 1701 indiquant que la veuve Bellère imprime depuis 15 ans.
Lepreux 20.
Veuve Balthazar II BELLERE, 1686-1711.
Née Antoinette Lemaire, seconde femme du précédent. Elle publie vingt ouvrages
de 1688 à 1700 et poursuit son exercice jusqu'en 1711.
Duthilloeul 414, Lepreux 20, N.A.F.399 ft.282.
Nicolas BELLERE, 1604.
Il n'apparait qu'à l'adresse d'un ouvrage de Giulio Fatio. S'agit-il d'un membre
de la nombreuse famille des Bellère ou plutôt de l'imprimeur supposé d'une
contrefaçon comme le laisse penser l'aspect de l'ouvrage?
Jean I BOGARD ou BOGART, 1574-1616.
L'étude, de Decroix12 renseigne aussi sur la famille Bogard. Le nom fla-

12

FERNAND DECROIX, Notes généalogiques sur les familles Bellère et Bogard, dans: Société
d'études de la provinces de Cambrai. Bulletin, XLI, 1945, p. 33-58.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

247
mand était Boogaerdt, tel qu'il apparait (avec des variantes) dans les pièces en
cette langue imprimées à Douai de 1579 à 158414. Né à Louvain, il y exerce
peut-être dès 1556, du moins de 1562 à 1573 où il y publie une centaine
d'ouvrages (voir Belgica typographica, I et II). En 1574, il transporte à Douai
ses presses et son enseigne ‘A la Bible d'or’. C'est à tort que Duthilloeul (no
1783) lui attribue en 1572 l'impression d'un ouvrage de Richardot, qui est due
à De Winde. De 1574 à 1615, 384 éditions portent son adresse. Il est mort à
Louvain le 27 février 1616.
Après treize ans d'interruption, les presses de Bogard à Louvain fonctionnent
à nouveau de 1586 à 1598, du moins une douzaine de livres en portentils
l'adresse. Bogard avait-il conservé son établissement ou bien son fils, portant
le même prénom, en avait-il ouvert un?
Duthilloeul 403-404; Lepreux 22-23, Rouzet, 20-21.
Jean II BOGARD, 1616-1626.
Fils ainé de Jean, il est né à Louvain le 29 avril 1561 et épouse Françoise Trigault
le 17 janvier 1594. On ignore si celle-ci était parente du P. Trigault comme le
suggère Lepreux, mais elle était soeur de Pierre Trigault, abbé de Saint-Ghislain.
En effet, en 1632, Pierre et Martin Bogard, fils de Jean II, appellent Pierre
Trigault ‘leur oncle’ en lui dédiant les Conceptions théologiques de Pierre de
Besse. Rappelons aussi qu'une Catherine Trigault était abesse de
l'Honneur-Notre-Dame lès Flines de 1636 à 1654. Son adresse se trouve sur 99
éditions de 1616 à 1626. Il disparait à la fin de 1626 ou au début de 1627, année
où les impressions de cet atelier paraissent au nom de ses héritiers.
Héritiers de Jean II BOGARD, 1627-1634.
17 éditions paraissent sous ce nom collectif.
Duthilloeul 410, Lepreux 23.
Pierre BOGARD, 1628-1638.
Fils aîné de Jean II, il exerce à l'enseigne paternelle de la ‘Bible d'or’. Lepreux
étend son exercice de 1630 à 1644, mais je n'ai retrouvé que 21 éditions à son
adresse entre 1628 et 1638.
Duthilloeul 411, Lepreux 23.

14

ALBERT LABARRE, Impressions en flamand à Arras, Douai, Lille et Saint-Omer, XVIe siècle,
dans: De Franse Nederlanden, 1979, p.30-42.
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Martin BOGARD, 1629-1636.
Autre fils de Jean II, il est né le 31 août 1609 et épouse Françoise Pinchon, fille
d'un imprimeur de Douai. Il s'établit ‘Aux Parisiens’ (‘sub signo Parisiorum’),
enseigne qui passera ensuite à Hudsebaut, aux Dieulot, puis à D'Assignies. Il
ne meurt pas en 1634, mais en 1636, vingt éditions portant son nom jusqu'à
cette date. En 1636 même, une autre édition parait à l'adresse de sa veuve. En
1632, Pierre et Martin ont publié en commun l'ouvrage de Pierre de Besse,
signalé plus haut.
On retrouve curieusement la marque des Bogard, réemployée en 1699 au titre
d'une impression d'Anselme Du Puicht à Tournai (Indices verborum). Celui-ci
était d'ailleurs originaire de Douai.
Duthilloeul 410, Lepreux 23.
Pierre BORREMANS, 1603-1616.
Né à Anvers, il se serait établi à Douai à la fin du XVIe siècle. Mais son nom
n'apparait qu'en 1603, à l'enseigne des ‘Apôtres saint Pierre et saint Paul’. Sur
22 éditions à son adresse, les plus anciennes sont imprimées par la veuve
Boscard, Pierre Auroy et Bax à Anvers. Même si certaines portent comme
adresse ‘Apud Petrum Borremans, typographum juratum’ (en 1607 et 1609), il
semble n'avoir vraiment imprimé qu'à partir de 1611. En 1614, il publie un
catalogue de son fonds, contenant un millier de notices15.
Duthilloeul 408, Lepreux 24.
Veuve Pierre BORREMANS, 1616-1625.
Lepreux limite son exercice à 1622, mais un recueil de thèses, conservé par
l'abbaye Saint-André-lès Bruges16 contient, entre autres, 33 ‘Quaestiones’
soutenues entre le 14 mars 1623 et le 10 novembre 1625, imprimées par la veuve
Borremans. Encore celle de novembre 1625 est-elle la dernière du recueil et ne
marque donc pas le terme de son activité. On compte 85 unités bibliographiques
à son actif, dont 3, en 1621-1622, sont à l'adresse de la veuve et des héritiers
de Pierre Borremans.
Duthilloeul 409, Lepreux 24.

15
16

ALBERT LABARRE, Le catalogue de Pierre Borremans à Douai, 1614, dans:
Gutenberg-Jahrbuch, 1981, p. 207-209.
HENRI VAN DOORSLAER, Une nomenclature d'étudiants en théologie à l'université de Douai,
de 1615 à 1625, dans: Archives et bibliothèques de Belgique, XLIX, 1978, p.541-572.
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Jacques BOSCART, 1563 - vers 1580.
Le prototypographe de Douai est né à Louvain. Il fut probablement libraire à
Malines vers 1557, puis imprimeur à Louvain jusqu'en 1562. En 1563, il s'installe
à Douai, peu après la fondation de l'Université, et y imprime 31 ouvrages jusqu'en
1580. Etabli à l'Ecu de Bourgogne, il utilise une marque représentant un
bucheron, avec la devise ‘Ardet nec comburit’ ou ‘Summis negatum stare diu’.
En 1568, il était gardien et portier des écoles publiques. Son nom flamand devait
être Bosschaert.
Duthilloeul 401-402, Lepreux 25, Rouzet 25.
Veuve Jacques BOSCART, 1585-1611.
Elle succède à son mari sous la même enseigne et emploie la même marque.
Son exercice s'étend au délà de 1605 où l'arrêtait Lepreux. On connait 221
productions sorties de ses presses, notamment 196 ‘Quaestiones’ soutenues
entre le 9 juillet 1605 et le 14 mai 161117.
Duthilloeul 404, Lepreux 25.
François BOSCARD, 1593-1594.
Il n'y a rien à ajouter à Lepreux, car aucune édition n'a été retrouvée à son
adresse. Travaillait-il avec la veuve Boscard ou bien possédait-il un établissement
propre que Charles aurait repris en 1596?
Lepreux 25.
Charles BOSCARD, 1596-1610
Ce n'est pas le successeur de la veuve Boscard, comme le croit Lepreux. Il
apparait d'abord comme libraire à Arras où il publie, en 1595, un Formulaire
pour dévotement réciter le chapelet, probablement imprimé par Jean III
Bourgeois. Il s'installe ensuite à Douai à l'enseigne ‘Au Missel d'or, joignant
les écoles publiques’; l'adresse latine ‘Sub Missali aureo’ précise dans un cas
‘juxta scholae juris’. Il y publie 57 ouvrages de 1597 à 1610, puis il transporte
ses presses à Saint-Omer. Il utilise à plusieurs reprises la marque ‘Opera et
numine’ qui fut celle de De Winde comme l'avait bien constaté Duthilloeul.
Duthilloeul 407, Lepreux 25-26.

17

Elles sont conservées dans le Recueil A du fonds douaisien de la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
de Douai.
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Jérôme BOURCIER, 1591.
Imprimeur supposé du Reveil matin et mot de guet des bons catholiques par
Jean de La Mothe qui est un pseudonyme.
Duthilloeul 406, Lepreux 27-28.
Joseph DERBAIX, 1690-1701.
L'enquête de 1701 indique qu'il exerce depuis 11 ans. Les Opera moralia de
Georges Gobat sont publiées en 1700 à son adresse: ‘sub signo Missalis in via
scholarum’. Ses fils et son petit neveu imprimeront à Douai pendant la plus
grande partie du XVIIIe siècle.
Lepreux 35, N.A.F. 399, fl. 283.
Jean DIESTRE, 1628-1632.
Il n'est connu que par l'impression du Triomphe du crucifix'de Pierre de Bouglers
en 1632. Sur ia page de titre, son nom n'est pas accompagné d'adresse et il n'y
a pas de marque. Auparavant, en 1628, une ‘Epistola’ de Rudesind Barlow,
général de la congrégation des bénédictins anglais, est publiée à Douai en
plusieurs états. Un exemplaire contient un ‘testimonium notarium’ avec les
signatures autographes de Balthazar Bellère et M.J. Diestre. Dans l'exemplaire
d'un autre état, la seconde signature est celle de Pierre Auroy.
Antoine DIEULOT, 1664.
Il n'est connu que par l'impression des ‘Aeternae lacrymae’ d'André Denys en
1664.
Veuve Antoine DIEULOT, 1656-1679.
A l'enseigne de ‘Paris’ (‘sub signo Parisiorum’) qui fut celle de Martin Bogard,
puis de Denis Hudsebaut et passera chez d'Assignies. Elle imprime un
Applaudens epigraphus en 1656, ce qui est en contradiction avec la notice
précédente et laisse perplexe sur la véracité de cette date, puis quinze autres
ouvrages entre 1664 et 1679.
Duthilloeul 413, Lepreux 36.
Antoine DOBY ou d'Oby, 1623-1626.
Ce libraire n'est connu que par deux publications Le Voeu d'obédience
monastique de Robert Malebranque en 1623, et une Epistola apologetica de
Claude
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Du Vivier en 1626. Son enseigne, ‘A l'aigle d'or’ (‘sub signo aquilae’), ne semble
pas avoir été utilisée par d'autre libraire douaisien.
Jonas DUBOIS, 1564-1568.
On trouve l'adresse de ce libraire sur deux éditions, l'une de 1564 sans nom
d'imprimeur, l'autre de 1568, imprimée par De Winde.
Jacques DOFF, 1563.
Libraire connu par une étiquette collée sur l'adresse de certains exemplaires de
Refutatio locorum communium theologicorum Melanchthonis de Richard Smith,
imprimé par Jacques Boscard en 1563. Etait-ce un libraire anglais?
Joseph DUHAMEL, 1609.
Une édition de cet imprimeur a été retrouvée: Rosarium mysticum animae fidelis,
à l'adresse de Fabri, mais avec ce colophon: ‘Ex officina Iosephi Hamelii,
typographi jurati, sub signo S. Spiritus, 1609’. L'enseigne du Saint-Esprit sera
quelques années plus tard celle de Fampoux.
Duhamel s'installe ensuite comme imprimeur à Tournai en 1610.
Lepreux 37.
Fran§ois FABRI, 1603-1611.
Son exercice est plus étendu que ne le pense Lepreux, puisque sept éditions de
1603 à 1611 portent son adresse à Douai, mais il n'en a imprimé aucune et n'était
que libraire: ‘Apud Franciscum Fabri biblipolam juratum’. On ne lui connait
pas d'enseigne. Rouzet (63) signale un Fran§ois Fabri dont on connait une
impression à Cologne en 1583 et trois à Louvain de 1590 à 1605, mais elle ne
fait pas de rapprochement avec le libraire de Douai.
Lepreux 37-38.
Jean de FAMPOUX, 1621-1652.
On ignore l'origine de cet imprimeur. Lepreux, à la suite de Duthilloeul, fait
commencer son exercice en 1618, bien que ce dernier ne signale pas d'édition
avant 1622. 176 impressions ont été retrouvées de 1621 à 1652. Il pratiquait à
l'enseigne du Saint-Esprit qui avait été celle de Duhamel et qui sera reprise par
le libraire Hocquet, puis par l'imprimeur Taverne au XVIIIe siècle.
Duthilloeul 410, Lepreux 38-39.
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Thomas FIEVET, 1657.
Lepreux donne un long exercice à cet imprimeur et libraire, mais je n'ai retrouvé
qu'un seul ouvrage à son adresse: ‘At Doway, By John Patté and Thomas Fievet’
celui d'Augustine Baker qu'indique Lepreux. Son fils Ignace aurait exercé le
métier de libraire à Douai avant de s'installer imprimeur à Lille.
Lepreux 39.
Constant FIEVET, 1684-1701.
Né à Douai vers 1658, probablement fils de Thomas, il exerce le métier de
libraire depuis 17 ans au moment de l'enquête de 1701.
N.A.F.399, ft. 284.
John FOWLER, 1578.
Imprimeur et éditeur à Louvain, puis à Anvers entre 1565 et 1578, il a peut-être
terminé sa carrière à Douai où un ouvrage de Gregory Martin, imprimé en 1578,
porte son adresse.
Veuve John FOWLER, 1586-1602.
Un ouvrage de Jean de Cartheny est publié à Douai en 1587 à son adresse.
Rouzet 64-65.
Francis FOWLER, 1600.
Son nom apparait à Douai en 1600 au titre d'un ouvrage anglais, d'ailleurs
considéré comme imprimé secrètement en Angleterre. Ce serait donc un
imprimeur supposé.
John HEIGHAM, 1617-1631.
Le problème soulevé par Lepreux qui considère cet imprimeur comme supposé
n'est pas résolu. Son nom apparait à l'adresse de sept éditions douaisiennes en
anglais de 1617 à 1631.
Lepreux 40.
Gérard HOCQUET, 1677-1701.
Ce libraire, né à Douai vers 1631, exer§ait depuis 24 ans au moment de l'enquête
de 1701, qui l'orthographie ‘Hoquet’. Il a publié deux ouvrages en 1682 et 1688.
Le premier est imprimé par Jean Patté; le second est publié ‘rue des Ecossais,
à l'image du Saint-Esprit’ qui fut l'enseigne
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de Fampoux et sera celle de Taverne. Un Jacques Hoquet et un Joachim Hoquet
ont exercé la librairie à Valenciennes dans la seconde moitié du XVIIe siècle.
N.A.F. 399 ft. 285.
Denis HUESEBAUT, 1638-1640.
Lepreux fait commencer l'exercice de cet imprimeur en 1636, mais je n'ai trouvé
son nom que sur deux ouvrages en 1638 et 1640. Il travaille à l'enseigne ‘Aux
Parisiens’ qui fut celle de Martin Bogard dont il pourrait avoir épousé la veuve.
Son fils, Anselme, exerce à Arras à la fin du siècle. Duthilloeul 412, Lepreux
44.
Laurent I KELLAM, 1603-1613.
Né vers 1563 à York, il appartient au milieu des catholiques réfugiés sur le
continent. Il imprime à Louvain de 1597 à 1600, à Valenciennes en 1601 et
1602, puis à Douai en 1603, où il publie 37 ouvrages jusqu'en 1613, à l'enseigne
de l'Agneau pascal que ses successeurs conserveront
Duthilloeul 407-408, Lepreux 45, Rouzet 110.
Veuve Laurent I KELLAM, 1613-1620.
Elle signe seule 35 éditions de de 1613 à 1619, puis avec son fils Thomas 21
éditions de 1618 à 1620 dont 17 thèses du recueil de Saint-André lès Bruges,
soutenues ente le 4 septembre 1618 et le 19 avril 1619. On retrouve l'adresse
de la veuve Kellam seule sur 16 thèses soutenues entre le 23 avril et le 18
septembre 1619. L'un et l'autre n'apparaissent qu'une seule fois sur un ouvrage
de 1620 (de Gramaye) et plus du tout ensuite. Lepreux a dû confondre la veuve
avec Laurent II qu'il ne cite pas.
Duthilloeul 409, Lepreux 45.
Thomas KELLAM, 1618-1620.
Fils de Laurent I. Voir la notice précédente. Il apparait dès 1616 dans un ouvrage
d'Alvarez de Paz, imprimé par sa mère, comme signataire de l'épître dédicatoire.
Laurent II KELLAM, 1620-1661.
Second fils de Laurent I. Il imprime 59 éditions de 1620 à 1639 (mais la seule
éditions datée de 1620 est douteuse), et la plus ancienne thèse du recueil de
Bruges qu'il ait imprimée est soutenue le 14 juillet 1621, et de
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nouveau 12 éditions de 1652 à 1661, sans que l'on sache ce qu'il a fait entre
1639 et 1652.
SIMON KELLAM, 1664.
Etait-ce le fils de Laurent II? Lepreux étend son exercice de 1661 à 1665 sans
en avoir connu d'impression. Son adresse se trouve sur deux ouvrages de
l'oratorien, Jean Hanart, en 1664, mais tandis que l'un est à l'enseigne familiale
de l'Agneau pascal, l'autre est à celle du Phénix qui est l'enseigne de Wion dont
la veuve a exercé au moins jusqu'en 1661. En 1664 ou 1665, il reçoit 4 florins,
16 patars pour l'impression d'affiches (A.M. de Douai, dans CG 1071).
Lepreux 45
Etienne LAGACHE, 1563-1575.
En 1563, il se donne comme imprimeur dans l'adresse des Devises héroïques
de Claude Paradin, dont certains exemplaires portent l'adresse de la veuve de
Jan Steels à Anvers, mais celle-ci ne semble pas avoir imprimé (Rouzet, p. 209).
En 1568, Louis De Winde imprime les Prières et considérations de Matthaeus
Galenus pour Lagache. En 1575, celui-ci reçoit 18 livres pour travaux de reliure
(A.M. de Douai, dans CC 293). Un Jean et un Antoine Lagache exerçaient la
librairie à Arras entre 1515 et 1528. Lepreux 48.
Jean LAGACHE, 1608.
Mentionné comme libraire en 1607 ou 1608 où il reçoit 35 patars pour la reliure
d'un registre (A.M. de Douai, dans CG 973).
Nicolaus LAPIDANUS, 1563.
Libraire, connu de la même façon que Jacques Doff.
Claude de LA RIVIERE, 1616.
Son nom apparait à l'adresse d'une édition de Francisco Arias en 1616. Est-il
un parent de Guillaume à Arras ou de Jean à Cambrai, ou plutôt l'imprimeur
supposé d'une contrefaçon?
Philippe Le Boucq, 1595.
Il n'y a rien à ajouter à Lepreux 52.
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John LYON, 1580-1581.
Deux ouvrages de Robert Persons paraissent en 1580 et 1581 avec l'adresse:
‘Imprinted at Doway by John Lyon’, C'est probablement l'adresse supposée de
livres imprimés secrétement en Angleterre.
Jacques MAIRESSE, 1635-1644.
Installé au Pelican d'or qui fut l'enseigne d'Auroy dont il semble avoir épousé
la veuve, Dorothée Boscard. Il imprime neuf ouvrages de 1635 à 1644, et un
ouvrage d'Everard Hock en 1685, date invraisemblable (le privilège est daté de
1640).
Duthilloeul 411, Lepreux 59.
Veuve Jacques MAIRESSE, 1651-1676.
Bien que Lepreux fasse mourir Jacques Mairesse en 1659, 13 ouvrages datés
de 1651 à 1676 portent l'adresse de sa veuve. Mais je n'ai pas retrouvé
d'exemplaire du premier pour le confirmer et le second ne date que de 1660;
rien non plus après 1676, bien que Lepreux prolonge son exercice jusqu'en 1688.
Duthilloeul 413, Lepreux 59.
Michel MAIRESSE, 1680-1721.
Né à Douai vers 1649, fils des précédents, il ne leur succède pas, mais il reprend
l'enseigne de la Salamandre après avoir épousé Marie Serrurier. Il imprime 78
éditions de 1680 à 1700, et une quarantaine de 1701 à 1721. Notons que, en
1713, on rencontre un Jean-François Mairesse, imprimeur à Turin18.
Duthilloeul 414, Lepreux 59-60, N.A.F.399 ft.289.
Gérard PATTE, 1622-1663.
Bien qu'il ait repris l'enseigne de Boscard ‘Au Missel d'or’, Patté n'est que
libraire. Duthilloeul, suivi par Lepreux, fait commencer son exercice en 1613,
mais son adresse ne se retrouve que sur 61 éditions de 1622 à 1663. D'ailleurs,
on peut douter qu'il ait publié les deux dernières (commentaires de Sylvius sur
saint Thomas, 1662 et 1663) qui réutilisent un titre

18

D'après l'ouvrage suivant: JEAN-JÉRÔME TRANS, Institutions chrestiennes sur les mysteres
et les veritez de la religion, A Turin, De l'imprimerie de Jean-François Mairesse et Jean
Radix (1713 d'après l'approbation) (Paris, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE: 16o B. 788).
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gravé pour des éditions antérieures. Son exercice s'arrêterait alors en 1653.
Duthilloeul 409-410, Lepreux 65.
Jean PATTE, 1649-1682.
Il est bien le fils de Gérard comme le témoigne l'adresse de la Sagesse ensevelie
(1649): ‘Chez Gérard Patté et Jean Patté son fils’. Il est imprimeur à l'enseigne
de la Nativité, succédant ainsi à la veuve Télu. Sa production est de 18 éditions.
Duthilloeul 413. Lepreux 65
Veuve Jean PATTE, 1689.
Elle n'est connue que par l'impression d'un placard de thèse. En 1701, un
Ferdinand Patté conduit l'imprimerie de Martin Becquet à Arras.
Jean PELUTI, 1572-1574.
Libraire connu par deux impressions de Louis De Winde avec la mention:
‘Prostant exemplaria apud Johannem Peluti’. Il tenait boutique près des Ecoles.
Duthilloeul (403) le mentionne sous le nom de Jean Pelu.
Gérard PINCHON, 1609-1639.
42 éditions portent son adresse pendant ce laps de temps. Mais il n'est d'abord
que libraire; un ouvrage de Jean d'Assignies en 1629 semble le premier qu'il ait
imprimé; ses publications précédentes sont dues à d'autres imprimeurs,
notamment Pierre Auroy, On ne trouve rien à son adresse entre 1617 et 1626.
Son enseigne était ‘àla ville de Cologne’ (sub signo Coloniae, int teecken van
Ceulen) et il emploie une marque représentant une vue sommaire de cette ville,
ainsi que des marques au monogramme IHS comme beaucoup de ses confrères
(voir Bellère). Duthilloeul 409, Lepreux 66-67.
Gérard POULAIN, 1661-1701.
Né à Douai vers 1628, il exerce la librairie depuis 40 ans en 1701.
N.A.F.399 ft. 291.
Antoine POULAIN, 1685-1701.
Né à Douai vers 1659, fils du précédent, il exerce la librairie depuis 16 ans en
1701. N.A.F.399, ft. 290.
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François SARAZIN, 1656-1701.
Né vers 1636, il exerce à l'enseigne du Rosaire, depuis 45 ans écrit l'enquête de
1701, mais on ne retrouve que quatre impressions à son adresse entre 1679 et
1692. Il était aussi bedeau de la Faculté de théologie.
Duthilloeul 414, Lepreux 70, N.A.F.399 ft. 292.
Jean SERRURIER, 1633-1654.
Il imprime 57 éditions à l'enseigne de la Salamandre, de 1633 à 1654 (et non
1653), année où sa veuve lui succède.
Duthilloeul 412, Lepreux 71.
Veuve Jean SERRURIER, 1654-1667.
Elle imprime 26 éditions.
Duthilloeul 412-413, Lepreux 71.
Christophe et Marie SERRURIER, 1669-1683.
Ils succèdent à leur mère après 1667.
De 1669 à 1673: 11 éditions à l'adresse de Christophe seul.
De 1672 à 1676, 6 éditions à l'adresse de Christophe et de Marie.
De 1673 à 1686, 24 éditions à l'adresse de Marie seule. Elle épouse Michel
Mairesse qui reprendra l'adresse de la Salamandre.
Duthilloeul 413, Lepreux 71.
Jean DE SPIRE, 1632-1645.
Son exercice est plus long que ne l'indiquent Duthilloeul et Lepreux. Dès 1632,
il imprime un ouvrage de Pierre de Bouglers et deux thèses, conservées dans
un recueil de la bibliothèque de Valenciennes (Serbat 24). Jusqu'en 1645, il
publie 18 ouvrages à l'enseigne de l'Autruche (‘sub signo Struthionis.’)
Duthilloeul 412, Lepreux 71.
Henri TAYLOR, 1623-1624. Lepreux a repéré cet imprimeur en 1623, mais je
n'ai trouvé son adresse que sur deux ouvrages en anglais, publiés en 1624.
Lepreux 73.
Pierre TELU, 1618-1619.
Il succède à Wardavoir à l'enseigne de la Nativité. Outre la thèse du 15
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avril 1619, signalée par Lepreux, on trouve dans le recueil de Saint-André lès
Bruges, 20 thèses qu'il a imprimées, soutenues entre le 20 février 1618 et le 30
août 1619. Il meurt peu après, la première thèse imprimée par sa veuve étant
soutenue le 20 septembre 1619. Il imprime aussi un ouvrage de John Pickford
en 1618.
Lepreux 73-74.
Veuve Pierre TELU, 1619-1647.
Elle imprime donc dès septembre 1619, et bien après 1630, car 66 impressions
à son adresse ont été retrouvées jusqu'en 1647. L'enseigne de la Nativité sera
reprise par Jean Patté
Duthiltoeul 410, Lepreux 74.
Nicolas TELU, 1629-1630.
Probablement fils des précédents. Seulement deux impressions, de 1629 et 1630,
ont été retrouvées et rien après malgré ce qu'écrit Lepreux. On connait un Pierre
Télu, supérieur des Trinitaires d'Arras, à qui Kellam dédie un ouvrage de
D'Assonleville en 1632.
Lepreux 74.
Henri USSELINX, 1606-1620.
Le nom de ce libraire apparait à l'adresse d'un Lansperg en 1606 (son enseigne
est alors le Soleil d'or), et sur trois thèses de 1620.
Vincent VAN DEN PUTTE, 1573.
L'adresse de la Synopsis de James Cheyne, imprimée par De Winde en 1573,
porte: ‘Prostant exemplaria apud Vincentium Vanden Putte’.
Michel VAN HAMONT, 1585.
Il a imprimé à Bruxelles, de 1557 à 1583, essentiellement des actes officiels.
Or l'un d'entre eux, ‘Traicté de paix et de réconciliation a été publié à Douai en
1585, sous l'adresse: ‘Par Michel Van Hamont, imprimeur et libraire juré’. A-t-il
terminé sa carrière à Douai, ou bien s'agit-il d'une adresse supposée?
Rouzet 87-88.
Noël WARDAVOIR, 1613-1617.
Lepreux arrête son exercice en 1616, mais sur ses 13 impressions, 8 sont
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des thèses du recueil de Bruges, soutenues entre le 8 mars et le 23 juin 1617.
Son enseigne de la Nativité est reprise peu après par Pierre Telu, et plus tard
par Jean Patté.
Dulhilloeul 409, Lepreux 78.
Louis DE WINDE, 1564-1574.
Installé à Douai un an après le prototypographe, Boscard, il imprime 34 ouvrages
jusqu'en 1574; on n'en rencontre plus après cette date. Il est aussi promoteur de
l'université de Douai.
Duthilloeul 402-403, Lepreux 81-82.
Veuve Louis DE WINDE, 1576.
Elle imprime les Orationes sex de Thomas Stapleton en 1576. L'adresse est au
nom de John Fowler à Anvers, mais le colophon ne porte que le nom de la veuve
De Winde, et rien n'indique qu'elle n'était pas demeurée à Douai où l'on
retrouvera Fowler en 1578, et sa veuve par la suite.
Lepreux 82, Rouzet 249.
Marc WION ou WYON, 1609-1630.
Il imprime 78 ouvrages à l'enseigne du Phénix.
Duthilloeul 408-409, Lepreux 82.
Arnold WION, 1619.
Lepreux suit la notice sommaire de Duthilloeul, et parle ‘du nombre très restreint
de ses impressions’. En fait, je n'en ai retrouvé aucune, et ne suis pas sûr qu'il
fut imprimeur.
Duthilloeul 410, Lepreux 82.
Veuve Marc WION, 1630-1661.
110 impressions portent son adresse entre ces deux dates; son exercice est donc
un peu plus étendu que ne l'écrit Lepreux. L'enseigne du Phénix réapparait en
1664 sur une impression de Simon Kellam.
Elle s'appelait Marie Vanderpiet (A.M. de Douai, dans CC 1007).
Duthilloeul 411, Lepreux 82.

Pour terminer, il faut remarquer que les dates données ne limitent pas forcément
l'exercice des imprimeurs et libraires; elles correspondent seulement aux dates
extrêmes des traces qu'ils ont laissées.
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Résumé
Une bonne nomenclature des imprimeurs et des libraires est très utile pour une
meilleure connaissance de l'histoire de l'impression et du commerce du livre dans
un lieu donné. Cette nomenclature doit s'appuyer, bien sûr, sur les sources d'archives,
mais il ne faut pas oublier qu'une étude précise de la production imprimée apporte
aussi des renseignements précieux..
Ainsi, la préparation d'une bibliographie des impressions de Douai aux XVIe et
XVIIe siècles a permis à l'auteur de dresser une Liste de 75 imprimeurs et libraires
de cette ville, liste qui ne remplace pas celles qu'avaient établies Duthilloeul en 1842
et, surtout, Lepreux en 1909, mais qui y apporte de nombreuses corrections et
additions.
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Een en ander betreffende Jan Mollijns, voornamelijk in verband
met zijn boek Dit is die afcoemste en de genalogie der hertogen en
hertoginnen van Brabant...
door Prof. Dr. Louis Lebeer
(Brussel)
In zijn artikel De Antwerpsche drukkers en houtgraveurs Jan Mollijns de Oude en
Jan Mollijns de Jonge, verschenen in Het Boek (Nieuwe Reeks, 21ste deel, 1933, p,
45-46) heeft A.J.J. Delen de bijdrage van C.P. Burger Jr, eveneens gepubliceerd in
Het Boek (16de jaargang, 1927, blz. 337 en vgl.) naar wat hij toen had uitgemaakt,
nader willen belichten en daarbij vastgesteld dat hetgeen tot dan toe over hem
gepubliceerd werd, niet één maar twee verschillende persoonlijkheden betreft: ‘Hunne
bedrijvigheid strekte zich niet alleen uit over het gebied der boekdrukkunst - schrijft
hij zeer terecht - zij waren (de vader vooral) zeer verdienstelijke houtgraveurs en
illustrators’1.
Het is lang onze bedoeling niet een meer uitgebreid overzicht van de loopbaan,
de bedrijvigheden, de levensomstandigheden en wederwaardigheden van Jan Mollijns
de Oudes tweede zoon, Nicolaas, nader trachten op te sporen en te verklaren. Alleen
heeft ons getroffen dat A.J.J. Delen in zijn hier geciteerde bijdrage geschreven heeft2:
‘In 1565 verschenen de twee belangrijkste uitgaven van Jan Mollijns: Dit is die
Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt / vande
welcke de eerste was / Saluius Brabon / met zijn huysvrouwe / Swana Lj, iaer voor
Christus gheboorte / tot op onsen alderdoorluchtichsten Key, Cara, de V van dien
name / ende met zijnen sone Philippus Coninck van / Spaengien. Anno M.D.IXV.
Onderaan staat gedrukt; ‘Gheprint Thantwerpen op de Cammerpoortbrugge / inden
gulden Voet bij Jan Mollijns ghesworen Bocckdrucker en Figuersnijder’. Anno
1565. - ‘Met Conincklijke Gratie ende Previlegie’.

1

Op. cit., p. 45. - Zie ook A.J.J. DELEN, Histoire de la gravure dans les Anciens Pays-Bas:

2

Le XVIe siècle: Les graveurs d'illustations, 1934, p. 238 en vgl.
Op. cit., p. 52.
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Ill. 1: Titelblad van de editie van 1546 (Copyright, Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Brussel)
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Tussen de eigenlijke titel en deze laatste adresvermelding en getuigenis van het
desbetreffend privilege, werd in de editie van 1565, de volgende tekst gelast: ‘Die
ghelegentheyt van Brabandt en oorsaecke des naēs. Brabandt is een lantschap in
de wterste deelē van Germanién hebbende den Rijn en Vrieslandt Oostwaert/ die
Bretaensche zee ende den Vlaemschen schoot Noonwaert / neder Gallien / Westwaert
en oock Vrācrijc Zuytwaert, Seerlustich en playsāt / overvloedich in alle vruchten
der aerden en in alle vee. In dit landt zijn veel schoone groote en vermaerde
steden met schoone hooghe ende costelijcke edificien verciert. Veel Dorpen en
Vryheden / soo doortimmert en bewoont also oft steden waren. Het volck isser
goederhande en tot alle huesheyt gheneghen / die gheleertheden en consten seer
beminnende / midsgaders oock in feyten van oorloghen seer wel vervaren. Ende
heeft zynen naem (na dat sommighe Cronijcken segghen) van / Saluius Brabon / dier
den eersten Hertooch afgheweest is / soo ghy hier na hooren sult’. - Als andere
beschrijving cn waardering voegt A.J.J. Delen aan dit citaat toe: ‘Kl. in fol. 75
houtsneden, figuren te voeten uit, voorstellende de hertogen en hertoginnen van
Brabant, van Salvius Brabo tot en met Filips II. Deze gravuren bieden weinig artistiek
belang. Wel verraden zij een zekere technische vaardigheid, maar zij schijnen vlug
en tamelijk ruw te zijn gesneden. Misschien zijn ze niet van de hand van Jan Mollijns
zelf, maar van zijn zoon,...’
Wij willen bij dit laatste niet blijven stilstaan, wij zullen er zelfs niet op terugkomen,
daar wij hier heel wat anders willen doen opmerken.
Vooraleer daartoe over te gaan weze hier, terloops, toch even vermeld dat Jan
Mollijns3 hetzelfde jaar 1565 nog een ander in sommige opzichten zelfs belangrijkcr
boek uitgaf, nl. Die Nieuwe Chromjcke van Brabandt oft tvervolch vande oude,
Mitsgaders Vlaenderen Hollandt en Zeelant.., Gheprint Thantwerpen inde
Cammerstrate inde Cammerpoorte ofte gulden Voet bij Jan Mollijns ghesworen
boeckdruckere. Ende men vindtse ook te coope tot bruessel bij Peeter van Hasselt.
Ende tol Amsterdam bij Hendrik Aelberts... Int iaer 1565 (KL in -fok, 457 blz.)4.
Tevens worde even vermeld dat beide deze boeken niet zelden samen gebonden
(verkocht?) en samengebonden bewaard bleven.

3

Daar het in onderhavige bijdrage uitsluitend gaat over een publikatie van Jan Mollijns de
Oude, zal deze qualificatie, ‘de Oude’ hier verder onvermeld blijven.

4

Zie ook MOES Amsterdamse boekdrukkers der 16e eeuw I. Amsterdam, 1900, blz. 220-223;
en Het Boek, 17, 1928, 53 p.
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Ill. 2: VH 27254
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Nu is het ongetwijfeld zo dat één der uitgaven van het boek Dit is die Afcoemste ende
Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van Branbandt/ vande welcke de eerste
was / Saluius Brabon / met zijn huysvrouwe / Swana Lj, iaer voor Christus geboorte
lot op onsen Alderdoorluchtichsten Key, Caro. de V van dien name / ende met zijnen
somt Philippus Coninck van Spangien. Anno M.D. XV, Gheprint Thantwerpen op de
Cammerpoortbrugge / inden gulden Voet bij Jan Mollijns ghesworen Boeckdrukker
en Figursnyder. - Met Co. Gratie ende Privilegie,' in 1565 van de pers kwam, maar
het is ook zo dat de eerste uitgave van dit boek uit het jaar 1546 stamt.
Daarvan bestaan nog exemplaren in onze bibliotheken, o.m. in de Koninklijke
Bibliotheek Albert I te Brussel en daarvan wordt in het Algemeen Rijksarchief te
Brussel nog het volgend privilege bewaard (Audientie, 821, fo 118, ro-vo): ‘Opt
verzoek gedaen bij Janne Mollijns figuersnijder woonende bynnen der Stadt
Antwerpen, Ten eynde dat hem geoorloft ende geconsenteert worde alleene te mogen
drucken doen vercoopen ende distribueren dafcomste ende genealogie vande hertogen
ende hertoginnen van brabant mit declaratie ende bewysinge van hueren namen
wapenen ende feyten alles tot vercieringe ende decoratie vanden cronycken ende
annalen des voors.lants ende hertomdoms5 (sic!!) van brabant zonder dat yemant
anders zulcx sal mogen nadrucken oft prynten duerende den tyt van acht jaeren opte
verbuerte tgene zijlieden geprynt souden hebben. Ende daeren boven te vallen in de
boete van hondert carolus guldenen tot proffyte vande supliant. De keyser gegenen6
(sic) wesende ter bede vande voornoemde janne mollijns heeft den selven
geconsenteert ende geaccordeert consenteert ende accordeert bij desen de voors.
afcomste genealogie declaratie ende bewysinge te mogen alleen drucken prynten
doen vercoopen ende distribueren duerende den termijn van sesse jaeren
naestcommende interdicerende en verbiedende allen anderen zulcx midlertijt na te
drucken oft prynten opteverbuerte vantgene zij geprynt souden hebben. Ende voerts
te vallen in de boete van vijftich carolus guldenen tot proffyte van den voorn
suppliant. Datum tot bruessel den XXIII dach van augusto XVCXLVI’. Wij hebben
hier de geschreven tekst, bewaard in het Algemene Rijksarchief te Brussel, geciteerd.
Hij verschilt enigszins van de andere, later gedrukte privileges, zoals blijken zal uit
wat verder wordt besproken.7

5
6
7

Lees: “hertogdoms”.
Lees: “genegen”.
A.J.J. DELEN, op. cit., p, 53-54.
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Ill. 3: Titelblad van de editie van 1565 (K.B. VH 27254)
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Jan Mollijns heeft dus in 1546 een privilege verworven om - niet zoals hij ertoe
verzocht - gedurende acht jaar, maar slechts gedurende zes jaar naestcomment alleen
zijn boek Dit is die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van
Brabandt... te mogen drukken, verkopen, enz. Of hij na deze zes jaren - dus na 1552
- het vermeld privilege niet meer zou hebben ingeroepen om het te doen naleven,
kan ongetwijfeld niet worden beweerd. Op al de exemplaren van 1546 blijft op de
laatste bladzijde de tekst van het privilege van 23 augustus 1546 gedrukt en het is
slechts in 1565 dat hij op de laatste bladzijde van de exemplaren ener nieuwe uitgave,
met een nieuw titelblad en allerhande andere nieuwigheden, een afdruk van nagenoeg
eenzelfde privilege als dat van 1546 - maar slechts voor 4 jaren - publiceerde. Het
is trouwens slechts van 1566 af dat wij zouden mogen veronderstellen dat hij welk
privilege ook als voorbij gestreefd moest beschouwen, want het is gedurende dit jaar
dat hij wegens het drukken van verboden boeken in moeilijkheden gemakt en van 9
oktober af voor zes jaren uit de stad en het markgraafschap Antwerpen verbannen
werd. Wat hem toch niet zou hebben belet gedurende die tijd een boekje te drukken,
maar voor rekening van een ander8.
In ieder geval verscheen in 1565 de door A.J.J. Delen - en anderen - vermelde
uitgave van Dit is die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen
van Brabandt... met op de laatste bladzijde een nieuw ‘Privilegie’, zoals het vorige,
ook ondertekend door J. De Perre en de vermelding: ‘Ghedaen tot Bruessele / den
IX Decembris Anno XV.C.LXI’
Afgezien van de versierstukken, de omlijstingen, de kop- en sluitstukken, het
typografisch zetsel, de spelling, de woordkeuze en de colofon, die hier luidt: ‘Gheprint
Thantwerpen in de Cammerstrate inde Cammerpoorte ofte gulden Voet / bij Jan
Mollyns ghesworen boeckdrucker ende Figuersnijdere’, is dit ‘Privilegie’ nagenoeg
hetzelfde als dit van 1546, maar luidt in het hoofdzakelijk deel als volgt: ‘De
Coninclijke M. als Her-

8

Wij zijn Mevrouw Cockx-Indestege, werkleider in de afdeling ‘Kostbare Werken’ van de
Koninklijke Bibliotheek Albert I bijzonder dankbaar voor de dienstvaardige vriendelijkheid
waarmede zij voor ons deze inlichtingen te Antwerpen in de Stadsbibliotheek en in het
Museum Plantin-Moretus heeft willen verifiëren. Ook Mejuffrouw Francine de Nave,
conservator van het Museum Plantin-Moretus zijn wij zeer verplicht voor de foto van het
titelblad van de uitgave van 1564 die zij ons zo bereidwillig heeft willen bezorgen. Tenslotte
weze ook Mevrouw A. Rouzet, wetenschappelijk attaché bij het Nationaal Centrum voor de
Geschiedenis van het Boek, van onze dankbare gevoelens verzekerd voor de bereidheid
waarmede zij ons in verschillende omstandigheden heeft geholpen.
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Ill. 4:
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toge van Brabant gheneghen wesende ter bede vandē voorseyden Jan Mollijns [i.t.z.
om een privilege ‘durende den tijt van VI (zes) iaren] heeft den selven gheconsenteert
ende geaccordeert / consenteert ende accordeert bij desen de voorseyde Afcoemste
/ Genealogie / declaratie ende bewijsinghe te mogen alleene drucken / printen / doen
vercoopen ende distribueren duerende den termijn van iiij / jaren naestcomende /
interdicerende / ende verbiedende allen anderen librariers oft printers sulx middeler
tijt na te drucken / printen / oft vercoopen)...’. Uit de bepaling: ‘den termijn van iiij
jaren naestcomende’ moet worden afgeleid dat het privilege slechts geldig was van
9 december 1561 tot 1565, i.t.z. tot het jaar dat de nieuwe uitgave van het boek Dit
is die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt...
zou verschijnen. Wat het privilege van 9 december 1561 voor een nieuwe uitgave
die niet vóór 1565 zou bestaan, schijnbaar ondoeltreffend maakte. En toch zou ons
met alle nodige voorzichtigheid, voor het toekennen, op verzoek van Jan Mollijns
zelf, van een privilege op 9 december 1561, een verklaring worden gesuggereerd,
nadat wij eerst een algemeen verzuim zouden hebben goedgemaakt met te verwijzen
naar een tot nog toe onvermelde uitgave (?) van een aantal exemplaren van het hier
besproken boek, gejaarmerkt 1564, waartoe Jan Mollijns zou zijn overgegaan door
het plakken van een kleine strook papier op het titelblad met de Romeinse cijfertekens
LXiiij over de Romeinse cijfertekens XL op het titelblad van de uitgave van 1546.
Vermoedelijk zou Jan Mollijns dus nog over een aantal exemplaren van 1546 hebben
beschikt waarvoor het privilege van 1546 sedert lang niet meer van kracht was en
die hij vóór 1565 wenste te verkopen. De wijziging van MDXLVi tot MDLXiiij op
de nog voorhanden gebleven exemplaren van 1546 zou aldus dit jaarmerk enigszins
in overeenstemming gebracht hebben met de voorwaarden voorzien in het privilege
voor 4 jaar van 1561. Of hier nu werkelijk moge worden gedacht aan een door Jan
Mollijns voorgenomen uitgave van 1564 van zijn boek Dit is die Afcoemste ende
Genalogie... zou wellicht zo maar niet onvoorwaardelijk mogen worden beweerd.
Het hangt ervan af wat men meent te mogen beschouwen als een ‘uitgave’ en wat
men in dit verband aan Jan Mollijns op dat stuk meent te mogen toeschrijven. Hoeveel
dergelijke exemplaren in omloop geweest zijn, weten wij niet. In ieder geval kunnen
hier te onzent de volgende - dus met het ingeplakte jaarmerk MDLXiiij - exemplaren
nagewezen worden: één in de Koninklijke Bibliotheek Albert I (Ch. Van Hultem
fonds), te Brussel; één te Antwerpen in het Museum Plantin-Moretus (in een
prachtband samen met een exem-
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plaar van Die Nieuwe Chronijcke van Brabandt oft tvervolch van de oude. Mitsgaders
Vlaenderen Hollande en Zeelant... gebonden; met de colofon ‘Ghedruckt tot
Antwerpen in die Cammer // strate, de Gulden Voet / in die // Cammerpoorte’); één
in de Stadsbibliotheek te Antwerpen, het zgn.
Van Havre - exemplaar (K.44090) niet ditmaal de colofon: ‘Ghedruckt tot
Antwerpen in die Cammer//strate, den Gulden Voet/ in die // Cammerpoorte’. Een
exemplaar van 1565 wordt ook bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent (Acc.
6762(1)). Wijzen de hier vermelde verschillen o.m. in het drukken van de colofons
op sommige drukkersonbetrouwbaarheden, dan komen zulke en andere soortgelijke
verschillen wel meermaals voor in de publikaties van Jan Mollijns. Hetzelfde geldt
trouwens wat hun inhoud betreft. Behalve de afbeeldingen van Keizer Karel V en
Filips II, die onmiddellijk herkenbaar zijn en teruggaan op algemeen gekende, zij
het niet trouw weergegeven kunstwerken - en dus als portretten mogen worden
beschouwd - mogen de andere afgeheelde personages slechts aangezien worden als
inbeeldingen van jan Mollijns - of van iemand die van zijnentwege opdracht zou
gekregen hebben ingebeelde modellen te tekenen die hij dan tot houtsneden zou
hebben verwerkt. Waarop die modellen dan zouden teruggaan - of liever of die
modellen door een of andere bron zouden geïnspireerd geweest zijn - is vooralsnog
niet geweten, althans door mij niet. Men zou dan ongelijk hebben de afgebeelden
naar hun uiterlijke gedaanten nader te willen interpreteren. Het is zelfs aan te raden
voorzichtig te zijn bij het aanvaarden van de geschiedkundige volgorde der uitgebeelde
personages, want wie verschillende exemplaren van de verscheiden edities van het
hier opnieuw in sommige opzichten onderzocht boek met elkander zorgvuldig wil
vergelijken, zal wel moeten vaststellen dat de bladen ervan lang niet steeds
nauwkeurig in dezelfde orde werden ingebonden of ingenaaid.
Om te besluiten weze het dus voortaan aanbevolen bij het verwijzen naar één der
edities van het boek: Dit is die Afcoemste ende Genalogieder Hertogen ende
Hertoginnen van Brabandt..., gedrukt, geprint en uitgegeven door Jan Mollijns, de
eerste uitgave niet meer in het jaar 1565 te situeren, maar zich te herinneren dat de
werkelijke eerste uitgave en het desbetreffend privilege gejaarmerkt en gedagtekend
zijn van 23 augustus 1546 en dat dit privilege, geldig voor zes jaar ‘naestcommende’,
door Jan Mollijns niettemin onwettelijk ingeroepen bleef tot 1561; dat de tweede
editie zou kunnen vereenzelvigd worden met de exemplaren 1564 (?) gejaarmerkt,
waarmede dan ‘wellicht’ het privilege van 9 december 1561 in verband zou

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

271
kunnen gebracht worden; dat de laatste editie uit het jaar 1565 zou dagtekenen,
abusief op de laatste bladzijde van elk exemplaar vergezeld was van hetzelfde
privilege van 9 december 1561. Wat dit laatste betreft, moet evenwel worden erkend
dat het in werkelijkheid nooit van kracht kan zijn geweest. Dit privilege dagtekent
inderdaad van 9 december 1561 en was slechts geldig voor vier jaar, dus ultimo tot
begin 1565. Het kon dus niet ingeroepen worden ter bescherming van daarna
verschenen publikaties, tenzij - en dan nog slechts met veel goede wil - vanaf 1564,
ofwel vanaf het begin van 1565 en slechts voor dit jaar 1565. Voorlopig nog een
moeilijk op te lossen probleem, zonder daaromtrent nieuw ontdekte documenten te
kunnen inroepen.
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Résumé
Dans son article De Antwerpse drukkers en houtgraueurs Jan Mollijns de Oude en
Jan Mollijns de Jonge [Les imprimeurs et graveurs sur bois Anversois Jan Mollijns
le Vieux et Jan Mollijns le Jeune] paru dans la revue Het Boek (Nieuwe Reeks, 21ste
deel, 1933, p. 45-46) A.J.J. Delen écrit (p. 52): Ën 1565 parurent les deux publications
les plus importantes de Jan Mollijns: 1. Dit is die Afcoemste ende Genalogie der
Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt..., 'petit in -folio, 75 gravures sur bois,
figures en pied, représentant les ducs et duchesses de Brabant de Salvius Brabo
jusqu'à Philippe II et 2) Die Nieuwe Chronycke van Brabandt oft tvervolch van de
oude... [La Nouvelle Chronique de Brabant ou la suite de l'ancienne...], petit in -folio,
47 p. Il est vrai que ces deux livres furent effectivement publiés par Jan Mollijns en
1565, mais si Fauteur de l'article précité veut ainsi faire croire que c'est en 1565 que
parut la première édition dudit premier livre cité, il ne se trompe pas seulement
lui-même, mais induit simultanément les lecteurs en erreur. Car la première édition
de Dit is die Afcoemste ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van
Brabandt... date de 1546. Il en existe encore non seulement plusieurs exemplaires
dans nos bibliothèques, mais de surcroît le privilège du 23 août 1546, pour son
impression, sa publication, sa vente, etc. en est encore conservé aux Archives
générales du Royaume (Audience 821, fo 118 ro-vo).
Il existe même un autre privilège analogue daté du 9 décembre 1561 et valable
seulement pour les quatre premières années immédiatement consécutives à cette date.
A la suite de cette dernière stipulation on ne pourrait se défendre de se demander
pour quelle édition de l'ouvrage ici en question fut sollicité et obtenu ce dernier
privilège. L'objet du présent propos étant précisément d'attirer pour la première fois
l'attention sur un nombre d'exemplaires de l'édition de 1546 de Dit is die Afcoemste
ende Genalogie der Hertogen ende Hertoginnen van Brabandt... dont la date fut
portée de 1546 à 1564 en collant une petit bande de papier sur une partie de la date
en chiffres romains de l'édition de MDXLVJ pour en faire MDLXiiij et ainsi,
pourrait-on croire, constituer une sorte de nouvelle édition dudit livre avant que ne
paraisse celle de 1565 et pour permettre à Jan Mollijns le Vieux de liquider avec un
nouveau privilège les exemplaires de 1546 encore disponibles. Le privilège de 1546
figurant toujours encore en dernière page des exemplaires de la première édition,
dépassé par celle de 1564 (?) et devan§ant celle de 1565, il y aurait là tout juste - ou
à peu près! - le lapse de temps prescrit par le privilège du 9 décembre 1561 en
attendant que paraisse l'édition de 1565. Dès lors en se demandant à quelle édition
pouvait finalement être tenté de risquer la suggestion hasardeuse qu'il y aurait là
précisément l'occasion de s'en servir pour protéger l'édition de 1565. Personnellement
je n'encouragerais pas de courir ce risque, ne fût-ce que parce que Jan Mollijns
invoque - en fin de page de tous les exemplaires de son édition dernière, - ce privilège
qui fut accordé une dizaine d'années auparavant. Le problème reste donc irrésolu,
jusqu'à la découverte d'un document propre à nous fixer sur l'objet véritable du
privilège de 1561.
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Een Petrarca-druk van Albert Pafraet.
door J. Machiels
(Gent)
De ontdekking van een onbekende Petrarca-druk afkomstig uit onze gewesten vormt
een niet onbelangrijke aanwinst tot de studie van Petrarca in de eerste helft van de
16de eeuw. Alhoewel het boekje geen enkele aanduiding van datum, plaats of drukker
vermeldt, stelde het toch geen bijzondere moeilijkheden ter identificatie. Het is onze
bedoeling deze aanwinst even toe te lichten vooral wat de illustratie betreft en in te
schakelen in het kader van de bekende gegevens over Petrarca.
Elk onderzoek over de gedrukte werken van deze auteur in de Nederlanden moet
uitgaan van de gegevens uit Campbell, aan gevuld door Hellinga, en van de
bibliografie van Nijhoff-Kronenberg. Gezien het geringe aantal drukken is dit
overzicht vlug gegeven. Van Petrarca's meest verspreide latijnse werk, De remediis
utriusque fortunae, bestaat er bij ons geen enkele druk. Adrianus Carthusianus, die
zich in de Nederlanden het vroegst met Petrarca heeft beziggehouden, maakte daarvan
wel een samenvatting die voor het eerst gedrukt werd te Keulen (Ul. Zell, c. 1470,
G.W. 227). Te Leuven bij J. van Westfalen verscheen dit echter pas tussen
1484/85-1487 (Ca 6). Arnoldus Gheylhoven die eveneens flink bijdroeg tot de
verspreiding van Petrarca in de Nederlanden, heeft geen enkel werk van Petrarca
uitgegeven. De Opera van 1494, door Campbell 1390 opgegeven en waarvan geen
enkel exemplaar bekend is, moet met de Hellinga's als een ‘doubtful edition’
beschouwd worden. Het is verder onzeker wat de eerste druk van Petrarca bij ons is
geweest. Twee uitgaven komen in aanmerking. Enerzijds de Septem psalmi
penitentiales die Veldener tussen 1477-1486 drukte zonder dat men precies weet
waar (Ca. 1392), en anderzijds de Rerum memorandarum libri IV (Ca. 1391) die te
Leuven bij R. Loeffs de Driel van de pers kwamen. Ook deze laatste druk is
ongedateerd en het is moeilijk nauwkeurig te bepalen wanneer het boek gedrukt
werd. Tussen 1483-1485 lijkt ons het waarschijnlijkst. Daarop volgt het eerste
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Ill. 1: Een Petrarca-druk van Albert Pafraet, door J. Machiels (Gent)
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boek van de De vera sapientia dialogi duo dat te Zwolle bij Peter van Os tussen
1486-1488 gedrukt werd (Ca. 1385) en, alhoewel de titelopgave de naam van Petrarca
vermeldt, wordt de authenticiteit betwijfeld en werd N. van Cusa als auteur
vooropgesteld. De druk van R. Pafraet te Deventer, de Bucolicum carmen met als
datum 8 januari 1499 moet naar alle waarschijnlijkheid tot 1489 teruggebracht worden.
Dit blijkt tenminste uit de resultaten van Hellinga's onderzoek (Ca. 1384). Uitgegeven
door J. Carter en gedrukt door G. Leeu te Antwerpen, verscheen aldaar op 14 maart
1489 de De contemptu mundi (Ca. 1388). Dit werd door J. van Breda eveneens te
Deventer op 12 januari 1498 herdrukt (Ca. 1389). Tot slot hebben wij nog de
nederlandse bewerking van de Griseldis, Deventer, J. van Breda, vanaf 1492 (Ca.
1387) en de latijnse versie Epistola de historia Griselidis, Deventer, R. Pafraet,
1491-1497 (Ca. 1386). Dit is alles voor de 15de eeuw vermits de Teghendie strael
der minnen te Gouda gedrukt (1484-) niet van Petrarca is (Ca. 1393).
In de periode 1500-1540 verschenen slechts twee boeken van Petrarca. Het is het
Bucolicum carmen door S. Aedicollius uitgegeven en gedrukt te Deventer bij J. van
Breda in 1508 (NK 1702) en herdrukt bij A. Pafraet in 1512 (NK 1703). Verder de
Septem psalmi penitentionales die te Zwolle bij P. Os van Breda in 1506 (NK 1704)
en tenslotte te Antwerpen bij D. Martens c. 1509 (NK 3697) gedrukt werden. De
nieuwe aanwinst, de Psalmi confessionales, is de eerste druk van deze tekst in de
Nederlanden. Stippen wij aan dat de Opera latina die te Bazel bij J. Amerbach in
1496 van de pers kwamen deze Psalmi niet bevatten. Geven wij vooreerst een
beschrijving van dit boekje dat thans in een private verzameling thuishoort.
Petrarca, Franciscus.
Psalmi confessionales. Rudolf von Langen, Carmen de septem peccatis capitalibus.
/Deventer, Albert Pafraet, c. 1514-1517/.
In-8o, 6 ff.n.g., A6, T. 175, T. 106, T. 76, respectievelijk type 6, type 3C en type
5B van Richard Pafraet. Een woord grieks.
F //1r: Francisci Petrarche po // et laureati psalmi confessionales.// houtsnede,
afbeelding nr. 1. F. / /1vbl. F. A2r: Francisci Petrarch Poet laureati // psalmi
confessionales// d Jes effluunt et labūtur anni: sed infeliix ego nil cogito de // peccatis
meis... F.A.5v, r.2:... Gloria patri et filio et spiritui. // Finis.//
Rodolphi Langij Canonici Monasteriē =// sis Carmen de septem peccatis capitalibus
// Aduersus miser carnis luxum ac libidinem.// Dilue
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sancte... r.26... ita furens.//
// F.A6r bl. F.A.6v houtsnede, NAT, II, 7.
De aanvang van het boekje bestaat uit een inleidende psalm waarin Petrarca, terwijl
hij het geluk heeft nog in leven te zijn, beroep doet op de goddelijke barmhartigheid
en zijn zonden wenst te bekennen. Daarna volgen de zeven psalmen, één voor elke
hoofdzonde: ‘superbia’, ‘avaricia’, ‘luxuria’, ‘invidia’, ‘gula’, ‘ira’, ‘accidia’. Voor
elke zonde onderzoekt de auteur zijn eigen tekortkomingen. Een laatste psalm die
begint met ‘Miserias tibi domine decantavi’ sluit zijn tekst af. Het boekje eindigt
met het Carmen de Septem peccatis capitalibus van Rudolf van Langen.
De Novem psalmi confessionales zijn niet te verwarren met de meer verspreide
en daardoor beter bekende Psalmi penitentiales. In diverse handschriften en ook in
enkele uitgaven van de werken van Petrarca volgen deze negen psalmen onmiddellijk
op de zeven boetepsalmen en dit is ook de reden waarom ze steeds aan hem werden
toegeschreven. Alhoewel in dezelfde geest opgesteld wordt de authenticiteit toch in
twijfel getrokken. Hier houden wij ons aan de mening van twee uitstekende kenners.
M. Vattasso, in zijn studie gewijd aan de codici, schrijft als volgt: ‘lo stile... non è
indegno di lui; quindi, fino a prova contraria, non possiamo contraddire alla didascalia
del nostro codice ed a quella delle stampe summentovate’ (p. 199). H. Cochin gaat
nog iets verder: ‘Ces poëmes ne sont pas authentiques et ont été faits postérieurement
à l'imitation des Psaumes pénitentiaux’ (p. 89). Beide auteurs suggereren verder dat
deze psalmi kunnen ontstaan zijn in het milieu van de Kartuizers en van Ludolphus
de Saxonia. Immers in het werk van deze laatste, de Expositio in Psalterium, dat te
Speier bij P. Drach in 1491 verscheen, vindt men, na de tekst, de psalmi penitentiales
en de psalmi confessionales afgedrukt. Voor wat het Carmen de septem peccatis
capitalibus betreft van Rudolf van Langen uit Münster kunnen wij beknopt zijn.
Volgens A. Parmet werd het kort na 1496 geschreven en het verscheen wellicht eerst
in 1505 bij R. Pafraet te Deventer (NK 1313).
Wie heeft tenslotte het boekje gedrukt en wat weet men over de twee daarin
voorkomende houtsneden? De typen identificeren aan de hand van Hellinga's
naslagwerk was niet moeilijk en bracht ons bij R. Pafraet; de prenten localiseren
veronderstelde slechts de herinnering aan een druk van G. Leeu, de Dochter van
Syon.
Vander dochtere van Syon een devoet exercitie, is een klein inquarto boekje van
16 folio's of 32 bladzijden dat te Antwerpen bij G. Leeu op 7 januari 1492
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gedrukt werd (Campbell 603; Polain 1331). Twee exemplaren zijn slechts bekend;
het ene bevindt zicht te Antwerpen in het Plantin-Moretus Museum; het andere is in
de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Het boekje telt 22 bladzijden tekst (15 voor
de Dochter van Syon, 7 voor een andere geestelijke oefening), 9 houtsneden waarvan
de eerste of titelhoutsnede driemaal herhaald wordt en op de laatste bladzijde vindt
men het grote merk van de drukker terug. Deze reeks van zeven houtsneden had
natuurlijk als doel de moeilijk toegankelijke tekst aanschouwelijk te maken. Zonder
te beweren dat ze de hoofdzaak van het boekje vormen, moet men toch toegeven dat
voor de 15 bladzijden tekst die soms niet volledig bedrukt zijn negen bladzijden
illustratie meer dan een normale aanschouwelijkheid vormen. Vermelden wij tenslotte
dat in 1941 van dit boekje een facsimile te Antwerpen verscheen met een inleiding
door J. van Mierlo. Deze inleiding bestaat uit een tiental bladzijden lange uiteenzetting
over de inhoud van het traktaatje dat van Mierlo bestempelde als een allegorie van
het mystieke leven. M.E. Kronenberg, in haar bespreking van deze uitgave, wees
reeds op de schrale inlichtingen over het boek als typografisch product. Van Mierlo
was inderdaad uiterst beknopt; hij beweerde wel dat de houtsneden de hoofdzaak
schenen te vormen en vergeleek ze met de ‘emblemata’ waar ze natuurlijk niets mee
te maken hebben. Nochtans deze prenten, die als bron gediend hebben voor de
illustratie van talrijke latere drukken die qua inhoud niets met de Dochter van Syon
te maken hebben waren reeds onderzocht door Conway en Schretlen. J. Borms heeft
tenslotte in een uitvoerige ‘leekebijdrage’ het probleem van de latere verspreiding
van de houtsneden uitvoerig onderzocht. Vanzelfsprekend maken wij gebruik van
zijn nuttig bijeengebracht materiaal dat slechts enkele aanvullingen en een correctie
nodig hadden.
De houtsneden werden op grond van diverse stilistische kenmerken toegeschreven
aan de Haarlemse Meester van Bellaert die zich te Antwerpen had gevestigd. Daar
deze toeschrijving hier niet verder onderzocht wordt wegens de o.m. moeilijke
toegankelijkheid van de overige houtsneden van deze meester - wij missen nog altijd
een corpus van de 15de eeuwse illustraties in onze incunabelen - en bovendien dit
probleem hier bijkomstig is, nemen wij de toeschrijving van Conway over. De zeven
houtsneden uit de Dochter van Syon zijn na Leeu's dood in 1493 niet verloren gegaan
maar doken opnieuw op in een reeks drukken te Deventer verschenen. Het grootste
aantal vindt men bij A. Pafraet die vanaf 1512 aldaar werkzaam was. Deze had de
onderneming van zijn vader Richardus voort-
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gezet wat een verklaring vormt voor het gebruik van diens type-materiaal in onze
Petrarca-druk.
Geven wij vooreerst een overzicht van de houtsneden zoals die voorkomen in de
1492 druk.
F.a1r of titelhoutsnede (F.) Deze prent komt driemaal in het boekje voor en is een
illustratie bij hoofdstuk zeven.
1v heeft houtsnede A. Zij stelt de dochter van Syon voor die gewond is en Cognitio
F.a
uitzendt ter informatie. Deze prent illustreert hoofdstuk 1 (f.a2r).
F.a2v heeft houtsnede B. Cognitio gaat van lande te lande om te informeren wie de
dochter van Syon gewond heeft. Deze prent komt overeen met de beschrijving
in hoofdstuk 2 (f.a3r).
F.a3v heeft houtsnede C. Cognitio is zonder resultaat teruggekomen en de dochter
van Syon, na dit bericht vernomen te hebben, valt in onmacht. Twee andere
jonkvrouwen, Spes en Fides, snellen ter hulp. Daar hoofdstuk 3 veel uitgebreider
is dan de eerste twee, illustreert prent C slechts het begin van dit hoofdstuk
(f.a4r).
F.a6r met houtsnede D. Het grootste deel van hoofdstuk 3 (f.a4v tot f.a5v) wordt door
deze prent voorgesteld. Spes, Fides en Cognitio troosten de dochter van Syon
die te bed ligt.
6r
F.a Hoofdstuk 4 (f.a6v tot f.b1v) waarin verhaald wordt dat een andere jonkvrouw,
Sapientia, ter hulp snelt wordt niet geïllustreerd.
2r heeft houtsnede E. Rond het bed met de dochter van Syon bevinden zich
F.b
Sapientia, die geopenbaard heeft wie de kwetsuur toebracht, en Caritas en Oratio
beiden ter hulp toegesneld. Deze prent illustreert hoofdstuk 5 (f.b2v tot f.b3r).
F.b3v met houtsnede G. Hoofdstuk 6 (f.b4r) verhaalt het afscheid van Caritas en Oratio.
De prent G lijkt ons eerder een illustratie van hoofdstuk 8 en is dus hier niet op
de juiste plaats afgedrukt. Dit laatste hoofdstuk verhaalt de terugkeer wat beter
past voor de prent. Hoofdstuk 6 heeft in dit geval geen illustratie.
4v met houtsnede F. Hoe Oratio en Caritas te gader quamen voer den coninc der
F.b
glorien... Deze prent komt overeen met de tekst uit hoofdtuk 7 (f.b4r tot f.b5v);
ze wordt afgebeeld op de titelpagina en op f.b6r.
F.b3v Met houtsnede G. Hoofdstuk 8 (f.b5v tot f.b6v) verhaalt de terugkeer van Oratio
en Caritas om treport te doen. De illustratie bij dit laatste hoofdstuk werd dus
vroeger afgebeeld. De drukker kan zich vergist

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

279
hebben wat de plaats van de in te lassen houtsnede betreft. De terugkeerscene
is gemakkelijk als een afscheidscene te begrijpen maar een aandachtige lezing
van de tekst laat geen twijfel over. Bij de terugkeer gaat de Dochter van Syon
de vrouwen tegemoet en wij zien haar hier inderdaad op de achtergrond.
De verdere geschiedenis van de prenten is als volgt. Vanaf 1492 tot in 1514 weten
wij er niets over. Daarna duiken ze terug op in een reeks drukken die, op één
uitzondering na, allen uit de drukkerij van A. Pafraet afkomstig zijn. Wij hebben het
volgende overzicht.
A. Petrarca (de houtsnede vertoont een paar breuken).
NK 2751 (juni 1515); NK 3659 (oct. 1514)
B. NK 2123 (jan. 1515); NK 3659 (oct. 1514); NK 3879 (maart 1516).
C. NK 164 (s.d.)
D. Petrarca (laatste bladzijde).
NK 171, Deventer, Theod. de Borne, april 1514; NK 301 (feb. 1517); NK 1773
(1516); NK 1993 (mei 1515); NK 2798 (oct. 1514); NK 2890 (juni 1515); NK
2891 (dec. 1515); NK 3611 (c. 1515); NK 3881 (maart 1516); NK 3919 (c.
1516); NK 4395 (1516).
E. geen enkel later gebruik bekend.
F. NK 300 (oct. 1514); NK 304 (feb. 1516); NK 459 (1514); NK 1109 (oct. 1516);
NK 1562 (juli 1515); NK 1566 (april 1515); NK 1633 (1517); NK 1716 (jan.
1516); NK 2122 (sept. 1514); NK 2305 (c. 1515); NK 3015 (dec. 1514); NK
3183 (oct. 1514); NK 3560 (oct. 1514); NK 3966 (feb. 1515).
G. geen enkel later gebruik bekend.
Het is duidelijk, A. Pafraet beschikte over de houtblokken van de 1492 editie die
wellicht langs zijn vader, na Leeu's dood, in Deventer terecht kwamen. Hij heeft er
ruimschoots gebruik van gemaakt. Bewijs hiervan de talrijke afdrukken - steeds op
de eerste of de laatste bladzijde - in werken die niets met mystiek te maken hebben.
Slechts eenmaal heeft zijn stadsgenoot, Theod. de Borne, één blok gebruikt in de
Bapt. Mantuanusdruk van 26 april 1514 (NK. 171). De mogelijkheid dat deze laatste
ook de Petrarca zou gedrukt hebben is weinig waarschijnlijk maar a priori niet uit te
sluiten. Te Gent zijn echter te weinig drukken van de Borne aanwezig zodat dit niet
door ons kon onderzocht worden.
Merkwaardig genoeg kennen wij nu één houtsnede, afgebeeld bij NAT, I, 3-5, en
eveneens bij Borms, die zonder twijfel een illustratie was voor de Dochter van Syon,
maar niet voorkomt in de 1492 editie. Zij stelt Cari-
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tas en Sapientia voor geschaard rond het bed met de Dochter van Syon. Zij vormt
dus een soort dubbele voorstelling van prent E. Deze prent komt niet voor in Deventer
maar duikt op in de twee volgende drukken: NK 1276, Kempo, Th., De gloriosa
virgine Maria..., Alkmaar, Joh. Daventriensis, (c. 1515), en in de latere NK 1990,
Terentius, Eunuchus, Zwolle, L. Rensinck (c. 1530?). Voor dit voorkomen werd nog
geen definitieve verklaring voorgesteld. Houden wij ons hier aan de relatie van de
1492 editie en die ene prent.
Borms, om deze moeilijkheid op te lossen of opzij te stellen, gaat uit van de
veronderstelling dat de oorspronkelijke reeks niet uit zeven maar wel uit acht
houtsneden moet bestaan hebben. Bijgevolg moest hij zich dus afvragen waarom
een houtsnede die voor de Dochter van Syon getekend en gestoken werd door Leeu
niet in zijn 1492 editie gebruikt werd. Uit de talrijke veronderstellingen beperkt hij
zich tot volgende drie: het blok was niet tijdig klaar gekomen, het blok was zoek of
werd opzettelijk zoek gemaakt. Maar één feit is zeker voor hem, de reeks bestond
uit acht blokken. Is dit wei zo? Hij is verder van mening dat deze prent een illustratie
vormt bij hoofdstuk vijf; een dubbele voorstelling van houtsnede E die Borms oplost
door een andere verdeling toe te passen van tekst en illustratie. Indien de prent voor
dit hoofdstuk gesneden werd stoot men echter op de volgende moeilijkheid. De titel
van het vijfde hoofdstuk vermeldt de aanwezigheid rond het bed van Sapientia,
Caritas en ook van Vrouwe Oratio. Oratio is nu op deze prent niet te zien en Borms
laat deze zin uit zijn interpretatie weg (‘Doe dit oratio hoirde dz sy mede gaen
soude...’). We geven wel toe dat bij het juist bepalen van tekst en illustratie we in de
waarschijnlijkheid zitten en niet precies weten welke zinnen de illustrator uitgelicht
heeft. Men moet zich verder ook afvragen of deze ene prent geen latere copie is
geweest, maar dan van wat? Daaraan hebben wij een ogenblik gedacht. De letters
gesneden in de banderollen lijken ons iets anders en ook Caritas, die steeds een boog
bij zich draagt, mist hier dit wapen. Maar tenslotte leek het ons het beste deze
hypothese te verlaten. De prent vormt een illustratie voor de Dochter van Syon, ze
behoort niet tot de 1492 editie, maar was bestemd voor een, waarschijnlijk latere,
thans onbekende druk met een andere interpretatie van tekst en illustratie. Het is
duidelijk dat Leeu, die zeer goed een achtste prent kon gebruiken om zijn boekje
behoorlijk te vullen, dan niet zou verplicht geweest zijn driemaal dezelfde prent af
te drukken. Hij heeft inderdaad moeilijkheden gehad bij het drukken om met zeven
prenten een ideale combinatie prent-illustratie te vin-
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den. Hij moest vooraf de tekst zo schikken dat de illustraties, die een gans blad vullen,
tegenover de te illustreren tekst komen te staan. Hij is daar, bij deze eerste poging,
niet volledig in geslaagd.
Het kleine boekje bestaat uit drie katernen: a6 b6 c4. Katerne a en b, die elk uit drie
halve vellen bestaan, omvatten de tekst van de Dochter van Syon. Katerne c heeft
een andere geestelijke oefening die als aanvulling gebruikt werd en niet geïllustreerd
is. De tekst van de Dochter van Syon eindigt precies op de laatste bladzijde van
katerne b. Hij moest dus 24 bladzijden vullen met 7 houtsneden en de tekst zodanig
dat de illustratie van de laatste bladzijde (hfd. 8) nog binnen katerne b viel. Zelfs met
een rekken van zijn tekst zoals hij deed op f. a2r (24 regels), f. a3r (19 regels), f.a5v
(13 regels), f.b1v (26 regels) waar hij dus een strook wit liet ten opzichte van de andere
tekstbladzijden (29 tot 30 regels) kwam hij toch nog met twee bladzijden blanco te
staan. Hij had dus geen enkele reden een houtsnede weg te laten en de twee blanco
bladzijden op te vullen met een herhaling van een reeds gebruikte houtsnede. Hoe
het precies gebeurd is weten we niet maar we stellen wel een ongelukkige coördinatie
vast tussen tekst en illustratie.
Wij geloven dat het gegrond is te veronderstellen dat deze ene houtsnede niet tot
de 1492 editie behoord heeft. De willekeur en de zorgeloosheid van de 1492 editie
waarover Borms het heeft evenals zijn conclusie daaruit dat hieraan een andere betere
editie is voorafgegaan kunnen wij niet aanvaarden. Integendeel, precies door die
onvolmaakte schikking menen wij veeleer dat de 1492 editie de eerste is geweest en
een tweede wellicht beter zou geschikt zijn. Deze latere druk, al of niet gepland door
Leeu, zal hij wellicht zelf nooit meer gerealiseerd hebben, vermits hij in 1493 reeds
om het leven was gekomen.
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Résumé
Les Psalmi confessionales attribués à Pétrarque et imprimés à Deventer chez A.
Pafraet entre 1514 et 1517 étaient restés inconnus jusqu'à présent. La découverte de
ce livre donnait l'occasion pour le situer par rapport aux autres textes de Pétrarque
imprimés aux Pays-Bas et pour étudier les rapports entre ces psaumes pénitentiaux
et l'incunable Vander dochtere van Syon imprimé à Anvers en 1492 par G. Leeu. Cet
incunable comporte neuf bois, probablement du maître de Bellaert, conçus pour
illustrer le texte mystique. Plusieurs de ces bois ont été réemployés au début du
seizième siècle au nord des Pays-Bas et on en retrouve précisément deux dans le
Pétrarque. Ensuite nous esquissons quelques problèmes qui se posent pour l'incunable
anversois et le livre de Pétrarque.
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De omstreden datering van een Leuvense Martens-druk: J.L. Vives'
Opuscula varia
door Dr. Constant Matheeussen
(UFSAL-Brussel)
I. Inleiding.
Tot op heden staat zeker de studie van Vives' vroege werken nog op onvaste bodem.
Voor een belangrijk deel hangt dit samen met het gebrek aan kritische edities. Men
is immers noodgedwongen nagenoeg steeds aangewezen op de bekende door
Majansius verzorgde Opera omnia, editie die in 8 banden te Valencia verscheen in
1782-1790. Deze uitgave kan echter, ondanks haar manifeste verdiensten, de toets
van de hedendaagse kritiek vaak niet doorstaan: zo laat ze bijvoorbeeld niet toe Vives'
evolutie te bestuderen doorheen de herwerkingen die de humanist zelf in zijn
publikaties heeft aangebracht1.
Ontgoochelend is ook dat de secundaire literatuur zelden argumenten aanbrengt
rond dateringen en andere realia. Ook hier weer zijn er, vooral m.b.t. de jonge Vives,
aanzienlijke lacunes, ongemotiveerde data en personalia, die dan wél van publikatie
tot publikatie de status van vanzelfsprekendheid krijgen. In feite is hier vaak nog
grondig detailonderzoek noodzakelijk2.

1

2

Klemmend werd dit exemplarisch aangetoond door J. IJsewijn voor Christi Iesu Triumphus,
Virginis Dei Parentis Ovatio en Clypeus Christi. Deze drie werkjes verschenen te Parijs in
juni 1514 in een verzamelband. Ze komen terug voor in de hier te bespreken Opuscula varia.
Cfr. IJSEWIJN, J., Zu einer kritischen Edition der Werke des J.L. Vives, in: Juan Luis Vives.
Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 6. bis 8. November 1980.
Vorträge herausgegeben von A. Buck, Hamburg, 1981, p. 23-34, (Wolfenbütteler
Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 3). Vanzelfsprekend geldt voor de Bazelse Opera
omnia (Nic. Episcopius, 1555, 2 delen) hetzelfde als wat gezegd werd over Majansius
Cfr. IJSEWIJN, J., J.L. Vives in 1512-1517. A Reconsideration of Evidence, in: Humanistica
Lovaniensia, 26, 1977, p. 82-100.
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Op dit ogenblik bereid ik een kritische editie voor van wat ik zou noemen Vives'
Aedes legum-complex3. De daartoe behorende werkjes (zie voetnoot 3, en verder; II,
h) zijn te vinden in de te Leuven bij Martens verschenen verzamelband: J.L. Vives,
Opuscula varia. Dit is de eerste editie van het Aedes legum-complex en bovendien
(voor zover mij bekend) de enige nog bewaarde die tijdens het leven van de auteur
zelf tot stand kwam4.
De datering van verscheidene dezer werkjes, en daardoor ook de
verschijningsdatum van de genoemde Opuscula varia is een probleem. Deze
post-incunabel draagt op de titelpagina (waar wel staat: ‘Lovanii in Aedibus
Theodorici Martini Alustensis’) geen jaartal; evenmin op de laatste pagina, met het
drukkersmerk (het anker) van Martens. In de secundaire literatuur vindt men 1519,
1520 en 1521 voorgesteld.
Een technische beschrijving kan hier achterwege blijven: ze is gemakkelijk
toegankelijk bij Nijhoff-Kronenberg5. Exemplaren zijn te vinden in Brussel (K.B.;
2 exemplaren), Madrid (B.N.), Cambridge (U.L.), Londen (B.M.), Oxford (Bodl.),
Antwerpen (Stadsbibl.) en New York (Public Library); ik consulteerde beide Brusselse
exemplaren6.

3

4

5
6

Met Aedes legum-complex bedoel ik drie teksten die inderdaad als eenheid zich aandienen:
a) een opdracht (bij b en c) aan Martinus Pontius; b) In Leges Ciceronis praefatio; c) Aedes
legum. Cfr. MATHEEUSSEN, C., Das rechtsphilosophische Frühwerk des Vives, in: Juan Luis
Vives. Arbeitsgespräch... (cfr. noot 1), p. 93-106. De aangekondigde editie is contractueel
voorzien in de Bibliotheca Teubneriana (Leipzig) voor 1984.
Namèche signaleert een editie die was opgenomen in een verzamelband uit 1538, verschenen
te Bazel onder de titel Diversa opuscula; cfr. NAMÈCHE, A.-J., Mémoire sur la vie et les
écrits de Jean-Louis Vivès, p. 92 (Mémoires couronnés par l'Académie Royale des Sciences
et Belles-Lettres de Bruxelles, XV, 1), Brussel 1841; zie ook (met licht afwijkende informatie!):
VANDEN BUSSCHE, E., Jean-Louis Vivès. Eclaircissements et rectifications biographiques.
Notes sur son séjour à Bruges. Ses oeuvres, Brugge, 1871, p. 45. Van deze editie is mij geen
exemplaar bekend. Een eventueel Leuvens exemplaar zal wellicht de twee wereldoorlogen
niet overleefd hebben. Ik ben geneigd de echtheid van die druk te accepteren: voor het Aedes
legum-complex bezigde de Bazelse Opera omnia-editie kennelijk niet de Opuscula varia.
Geheel onduidelijk is mij de passage bij Noreña die een Aedes legum signaleert met de
toevoeging: ‘Paris, 1520’; cfr. NOREñA, C.G., Juan Luis Vives, 's-Gravenhage, 1970, p. 307;
(Archives internationales d'histoire des idées, 34); dit lijkt mij een spookeditie te verbergen,
indien hier althans een druk bedoeld is; een relatie met Parijs lijkt mij niet aanwezig.
NIJHOFF, W., - KRONENERG, M.E., Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540,
's-Gravenhage, I, 1923, nr. 2172.
Deze lijst is samengesteld op basis van NIJHOFF-KRONENBERG, o.c., I, nr. 2172; II, p. XLII;
III, ii, p. XVII; III, iii, p. 115. Het Antwerps exemplaar is daar niet vermeld, evenmin als dat
van New York; dit laatste wordt gesignaleerd door: KISCH, G., Erasmus und die Jurisprudenz
seiner Zeit. Studien zum humanistischen Rechtsdenken, Bazel, 1960, p. 72, n. 5. (Basler
Studien zur Rechtswissenschaft, 56)

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

287
Luidens de titelpagina zijn volgende werkjes, in deze volgorde, opgenomen: 1)
Meditationes in septem psalmos poenitentiae; 2) De tempore quo natus est Christus;
3) Clypei Christi descriptio; 4) Triumphus Christi Iesu; 5) Ovatio Virginis Dei
Parentis; 6) Veritas fucata; 7) Anima senis; 8) De initiis, sectis et laudibus
philosophiae; 9) Fabula de homine; 10) Praefatio in Georgica Vergilii; 11)
Genethliacon Iesu Christi; 12) Praefatio in Leges Ciceronis; 13) Aedes legum; 14)
Pompeius fugiens; 15) In Pseudodialecticos.
Inderdaad is dit de volgorde. Bij nader toezien echter blijkt dat sommige geschriften
door een opdracht tot een tweeluik te verbinden zijn. Alhoewel geen dedicatie de
gehele verzameling omspant, toch zijn de Opuscula varia wel degelijk één uitgave.
Dit vloeit voort uit verschillende elementen: de gemeenschappelijke titelpagina, een
doorlopende katernering (die het enige foliëringsmiddel is in casu), het beginnen
soms van een werk in het midden van een pagina, een de ganse druk omspannende
erratalijst achterin (kennelijk bewust uitgesmeerd over en beperkt tot één pagina,
met de bedoeling de laatste quatern op te vullen), de afsluiting van het geheel met
het drukkersmerk van Martens.

II. Inhoud en structuur van de Opuscula varia.
Daar sommige werkjes samenhoren, zal ik bij deze beschrijving de ‘eenheden’
aanduiden met letters (a, b, c...); tussen haakjes volgen dan Arabische cijfer (van 1
tot 15) die verwijzen naar de opsomming en opvolging die ik hierboven aangaf.

A (- 1). Meditationes in septem psalmos poenitentiae.
Eigenlijk is dit werk in twee keer ontstaan. Te Kamerijk had Vives een overdenking
gewijd aan de vijfde boetepsalm (ps. 101), en ze opgedragen aan Willem de Croij.
Deze nu uitte de wens dat Vives ook de overige zes boetepsalmen (ps. 6, 31, 37, 50,
129 en 142) zou behandelen, een wens die werd ingewilligd.
Deze informatie is te halen uit de drie brieven opgenomen in de Meditationes.
Vooraf gaat een ongedateerde brief vanuit Leuven vanwege Willem aan Vives (fo a
ii ro-vo), met de vraag om behandeling van de zes resterende boetepsalmen; hierop
volgt (fo a iii ro-a iv vo) het instemmend antwoord van Vives, eindigend: ‘Vale Lovanii
M.D.XVIII’; de derde brief (fo h i vo-h ii ro) is een ‘praefatio ad Gulielmum Croium
Cardinalem Episcopum Cameracensem’, d.i. een ongedateerde praefatio tot de
meditatie
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op de vijfde boetepsalm, waarin echter wel wordt gezegd dat Vives deze overweging
maakte te Kamerijk tijdens de Vasten.
Op basis nu van de voor Willem gebruikte kerkelijke titulatuur is te besluiten dat
de meditatie op de vijfde boetepsalm te dateren is in de lente van 15177. Op te merken
valt ook dat de zeven overdenkingen gerangschikt zijn naar de psalmennummering:
de meditatie op de vijfde boetepsalm komt dus, alhoewel zij chronologisch de eerste
is, niet vooraan, maar volgt op de vierde.
Hier moet echter vooral worden ingegaan op de betekenis van een onvolledige
datering, zoals in casu: 1518. Naar later namelijk zal blijken (cfr. III) draait de
dateringsproblematiek van de Opuscula varia o.a. rond de vraag welke stijl in de
dateringsopgaven van de opdrachten gebruikt wordt. Reeds nu dient aangestipt dat
de Leuvense Universiteit (Martens was drukker van de Universiteit en Vives zelf
cirkelde rond deze instelling) de zogenaamde Kerststijl volgde8. Dit belet echter niet
dat op andere stijlen een beroep kon worden gedaan. In aanmerking komen meer
bepaald de Nieuwjaarstijl en de Paasstijl. Inderdaad, wat ook de ‘officiële’ stijl van
een bepaalde regio of instelling zij, men dient er rekening mee te houden dat private
lieden al van in de Middeleeuwen de eerste januari als jaarbegin zijn blijven
beschouwen9, zodat ook Vives best de Nieuwjaarstijl heeft kunnen gebruiken;
anderzijds bezigde de Brabantse stad Leuven de Paasstijl, met jaarwisseling op
Paaszaterdag10.
De Vivesbrief met als datum ‘1518’ kan dus al naargelang de gebruikte stijl
betekenen; de periode van 25 december 1517 tot 24 december 1518 (Kerststijl); de
periode 1 januari 1518 tot 31 december 1518 (Nieuwjaarstijl); de periode van 3 april
1518 (Paaszaterag) tot 22 april 1519 (Goede Vrijdag) (Paasstijl)11. Uit de verdere
uiteenzetting (II, d, h, i) zal blijken dat Vives wellicht niet de Paasstijl gebruikt. Dit
betekent dan dat de hier besproken brief te dateren is in 1518, eventueel in de laatste
dagen (25-31 dec.) van 1517.

7
8
9

10
11

IJSEWIJN, J.L. Vives in 1512-1517..., p. 91-92.
STRUBBE, E.I., - VOET, L., De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in
de Nederlanden, Antwerpen - Amsterdam, 1960, p. 494.
GROTEFEND, H., Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
Zehnte erweiterte Auflage, herausgegeben von TH. ILRICH, Hannover, 1960, p. 11; zie ook
STRUBBE-VOET, o.c., p. 76.
GROTEFEND, o.c., p. 13; STRUBBE-VOET, o.c., p. 494.
STRUBBE-VOET, o.c., p. 87-88 (omrekeningstechniek) en p. 127-128 (Paasdagen); zie ook
de tabellen bij GROTEFEND, o.c.
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B (- 2 en 3). De tempore quo natus est christus; clypeus christi.
Beide werkjes worden in de Opuscula varia verbonden door een gemeenschappelijke
dedicatie (fo m iv ro), waarvan de bestemmeling een vooraanstaande Valentiaan is:
Serafín de Centelles, graaf van Oliva. De opdracht is gedateerd: ‘Vale Lovanii Mense
Decembri M.D.XVIII’.
Clypeus Christi was reeds eerder verschenen in een Parijse druk uit 1514. In de
heruitgave bij Martens werd het herwerkt12 en tevens gekoppeld aan De tempore quo
natus est Christus.
Ook hier weer is de datering onvolledig: december 1518. Er is natuurlijk geen
probleem in de Nieuwjaarstijl of de Paasstijl: het gaat dan om 1518. Bij gebruik
echter van de Kerststijl is om te rekenen als volgt: het gaat om een datum uit ofwel
25-31 december 1517, ofwel 1-24 december 1518. Ik moet nu reeds signaleren dat
geen argument te halen is uit de volgorde in de Opuscula varia (cfr. infra).

C (- 4 en 5). Christi iesu triumphus; virgnis dei parentis ovatio.
Deze twee werkjes worden ingeleid door een opdracht (fo p ii ro-vo) aan Bernardus
Mensa, bisschop van Helna (of: Elna).
Hier rijzen problemen. Er zij op gewezen dat beide geschriften eveneens reeds in
de geciteerde Parijse druk van 1514 voorkomen. In de Opuscula varia zijn zij
aanzienlijk herwerkt. Dit geldt ook voor de brief aan Mensa. In de Parijse druk werd
hij nog aangesproken als bisschop van Tripoli. Dit geschiedde terecht, vermits Mensa
pas op 12 januari 1517 tot bisschop van Helna werd gekozen13. In de Opuscula varia
luidt de subscriptie van de brief: ‘Vale Parrhisiis Mense Aprili AN.D.M.XIIII’. Dit
is natuurlijk manifest fout, en dient gelezen als: ‘...AN.M.D.XIIII’14. Dit betekent
echter dat Vives in zijn herwerkte versie (die van de Opuscula varia) niet enkel een
datum toevoegde (de Parijse druk heeft slechts: ‘Vale. Ex Academia nostra
Parrhisiensi’), maar bovendien dat deze later toegevoegde datum niettemin bleef
verwijzen naar de eerste (Parijse) ver-

12
13
14

IJSEWIJN, Zu einer kritischen Edition..., p. 26.
IJSEWIJN, Zu einer kritischen Edition..., p. 28, p. 32 (n. 11) en p. 33-34.
Dus met omzetting van D. Men kan ook argumenteren voor AN.D.M.D.XIIII (wat de wegval
van D in het jaartal zou betekenen). Ik kies voor de omzetting omdat in de Opuscula varia
ook elders ‘Anno’ onmiddellijk wordt gevolgd door het jaartal; cf. de uiteenzetting in de
tekst (nr. II, e en f). Ik signaleer dat de fout in beide Brusselse exemplaren identiek is (geen
sporen dus van correctie tijdens het drukken) en dat de fout niet voorkomt in de errata-lijst.
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sie; en dit ondanks het feit dat de herwerkte opdracht o.m. inzake de kerkelijke
loopbaan van de bestemmeling was aangepast.
De vraag is nu hoe ‘april 1514’ te begrijpen is. Er is geen probleem bij Kerststijl
noch Nieuwjaarstijl: telkens als 1514. In de Paasstijl ligt het anders: het Paasjaar
1514 loopt van Paaszaterdag 1514 (dit is: 15 april) tot Goede Vrijdag 1515 (dit is: 6
april). Hadden wij bijgevolg slechts deze onvolledige datering, dan kon slechts een
alternatieve omrekening worden gegeven: april 1514/1515. Doch het staat vast dat
Vives in Parijs was van maart tot juni 1514. Het alternatief kan dus worden opgelost:
bedoeld is wel degelijk april 151415. Geen conclusie echter is uit deze gegevens
mogelijk inzake het bepalen van de door Vives hier gebezigde dateringsstijl. Het
gesprek dat immers, naar Vives' eigen zeggen, aan de basis lag voor beide werkjes,
had precies op Pasen 1514 (zie noot 15) plaats, zodat ook bij een datering volgens
de Paasstijl reeds 1514 aan te nemen is.
Tenslotte vestig ik de aandacht op een ander gewichtig punt: met de hier gegeven
datum (= 1514) is het duidelijk dat de Opuscula varia geen chronologische ordening
bezigen. Weliswaar kan dit argument in casu worden afgezwakt, vermits toch deze
datum niet opgaat voor de herwerkte versie; de subscriptie bij de brief aan de bisschop
van Helna moet dateren uit de periode 1517-1521, tijdvak van het episcopaat van
Mensa te Helna16. We zullen echter bij de bespreking van verdere eenheden zien dat
inderdaad de chronologische orde niet wordt aangehouden.

D (= 6 en 7). Veritas fucata; anima senis.
Dat het ook hier om een tweeluik gaat blijkt uit de opdracht (fo s i vo) aan Joannes
Curvimosanus (= Crommaas), abt van de Luikse Sint-Jacobsabdij. De brief is
gedateerd: ‘Vale Lovanii Calen. Aprilis M.D.XIX’. In de Paasstijl begint 1519 op
23 april 1519 (Paaszaterdag) en duurt tot 6 april 1520 (Goede Vrijdag); dus betekent,
in de Paasstijl, 1 april 1519: 1 april 1520. Dat Vives echter 1 april 1520 bedoelt is
hoogst onwaarschijnlijk. Inderdaad blijkt uit een brief van 24 mei 152017, van-

15

16
17

IJsewijn. J.L. Vives in 1512-1517..., p, 83; de aanduiding aldaar ‘Summer (?) 1514’ is te
vervangen door ‘June 1514’; cfr. IJSEWIJN, Zu einer kritischen Edition..., p. 32 (n. 12). Voor
de uiteenzetting in deze alinea over de omrekening: zie noot 11. Aangestipt zij nog dat uit
het begin van Christi Iesu Triumphus blijkt dat dit werk (en de Ovatio) de neerslag zijn van
een gesprek dat op Paaszondag te Parijs werd gehouden.
IJSEWIJN, Zu einer kritischen Edition..., p. 32, n. 11.
ALLEN, P.S. - ALLEN, H.M., Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, Oxford, 1922, IV,
ep. nr. 1106; cfr. ook ibidem, ep. 1108: in mei 1520 was Vives te Parijs, en toen werd In
Pseudodialecticos er besproken.
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wege Thomas Morus aan Erasmus (geschreven vanuit Canterbury), dat Morus toen
al de Opuscula varia kende en er de In Pseudodialecticos en de Aedes legum van
gelezen had. Dit is wel een uiterst knappe marge als op 1 april 1520 de Opuscula
varia nog niet gedrukt waren. Er is trouwens nog een ander argument tegen 1 april
1520. Op dat ogenblik is Jean Briard van Ath al overleden. Welnu, in de Opuscula
varia komt een hem opgedragen werkje voor, het Genethliacon Christi Iesu18. Het
is dan ook moeilijk denkbaar dat Vives daar van dat overlijden geen gewag zou
hebben gemaakt, terneer daar we reeds konden constateren (i.v.m. de brief van
Bernardus Mensa) dat Vives herwerkingen in dedicaties niet schuwde. Men mag dus
geredelijk aannemen dat Vives hier niet de Paasstijl bezigt!
Nog iets is te zeggen over beide werkjes zelf. In de brief aan Curvimosanus zegt
Vives hem twee praelectiones op te dragen: een praelectio op zijn Christi Triumphus,
praelectio die hij Fucata veritas noemt; en een praelectio op Cicero's Catc maior,
praelectio die hij de titel Senis anima meegeeft. Van die Fucata veritas zegt Vives
ze te Parijs te hebben gemaakt. De waarheid van die mededeling wordt door IJsewijn
betwijfeld19, omdat Vives het in 1514 niet mee heeft uitgegeven. Dit lijkt mij echter
niet overtuigend: niet enkel omdat (zoals IJsewijn zelf suggereert) het eventueel later
in Parijs kan zijn tot stand gekomen, doch ook omdat het bij Vives niet hoeft te
verbazen dat hij een tekst in portefeuille hield20.
Hoe dit ook zij, in elk geval is deze Veritas fucata niet te verwarren met Vives'
Veritas fucata sive de licentia poetica. Die laatste publikatie kwam bij Martens van
de pers te Leuven in januari 152321. Het is trouwens wellicht om kandidaat-kopers
die verwarring te besparen, dat Martens zijn druk uit 1523 eindigt als volgt:
‘VERITATIS FVCATAE FINIS. qui libellus antehac non fuit aeditus’.

18
19
20

21

Zie de bespreking van de tekst; nr. II. g.
IJSEWIJN, Zu einer kritischen Edition..., p. 26.
Vives had enige schuwheid inzake publiceren, zoals blijkt uit volgend fragment uit zijn
Praefatio in Vigiliam suam in Somnium Scipionis (Majansius-editie, deel V, p. 105): ‘Quas
ob res saepenumero deflevi conditionem miseram enarrantium, quorum opera tam insanis et
furiosis judiciis subjecta essent: et eram ipse in multos Ciceronis, Vergilii, Plinii, Quintiliani
libros editurus commentaria, quae domi perfecta servo, nisi tam me illarum dementiarum et
rabiosarum annotationum taederet pigeretque’. Deze verwijzing dank ik aan Prof. Dr. Edward
V. George.
NIJHOFF-KRONENBERG, o.c., I, nr. 2175; ik raadpleegde een te Brussel (K.B.) bewaard
exemplaar.
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E (-). De initiis, sectis et laudibus philosophiae.
Dit werkje is opgedragen (fo u ii vo) aan Hermann, graaf van Neuenahr. De dedicatie
eindigt aldus: ‘Vale Lovani, An.M.D.XVIII’. Er is dus op te merken dat De initiis
volgt op een tweeluik met een opdracht uit 1519, zodat, zo men deze cijfers behoudt,
de volgorde in de Opuscula varia niet chronologisch is22. Volgens de redenering
hierboven gegeven (II, a) is wel te rekenen met de mogelijkheid dat 1518 kan slaan
op de periode 25-31 december 1517 (bij gebruik van de Kerststijl).

F (- 9 en 10). Fabula de homine; praefatio in georgica vergilii.
Beide werkjes worden opgedragen aan Antoon van Bergen; de brief (fo zi voz ii ro)
is vanuit Leuven geschreven: ‘AN.M.D.XVIII’. Ook hier kan, bij gebruik van de
Kerststijl, eventueel naar 25-31 december 1517 om te rekenen zijn.

G (= 11). Genethliacon christi iesu.
Dit werkje is opgedragen aan Jean Briard van Ath, ‘theologus Lovaniensis
Cancellarius vicarius’. De brief (fo B iii vo) is ongedateerd. Vives zegt het
Genethliacon aan te bieden als een vriendengeschenk ter gelegenheid van 1 januari,
hiermee een oude, reeds antieke, gewoonte in ere houdend. Ik doe opmerken dat
Vives niet over ‘ter gelegenheid van het nieuwe jaar'spreekt (enkel: ‘ter gelegenheid
van de Kalenden van januari’). Op basis van deze brief is dus geen besluit mogelijk
over een normaliter gebruiken van de Nieuwjaarstijl.
Het is mij onduidelijk welke eerste januari hier bedoeld is: op basis van zijn
vice-kanselierschap komen 1517 tot 1520 in aanmerking23. Wel moet gesignaleerd
worden dat Jean Briard stierf op 8 januari 152024. Op

22
23

24

Zie het slot van de uiteenzetting order nr. II, c.
Bonilla y San Martin dateert de brief op 1 januari 1518, doch geeft geen argumentatie: cfr.
BONILLA Y SAN MARTIN, A., Luis Vives y la Filosofía del Renacimiento, Madrid, 1929, III,
p. 32, n. 7. (Nueva biblioteca filosófica, 32)
De Vocht daarentegen en Nauwelaerts geven, eveneens zander argumentatie, 1 januari 1519:
DE VOCHT, H., Anecdota Humanistica Lovaniensia. I. John Briart of Ath (1460-1520)
Professor of Theology in Louvain. An Unedited Contemporary Biography, in: Sacris erudiri,
7, 1955, p. 336 (vice-kanselierschap) en p. 343 (datum Genethliacon); NAUWELAERTS, M.A.,
De Spaans-Nederlandse Humanist Juan Luis Vives en Leuven, in: Mededelingen van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 12, 1972, p. 187.
DE VOCHT, H., History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense.
1517-1520, Leuven, 1951, I, p. 302, n. 7 (Humanistica Lovaniensia, 10)
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dit overlijden nu is in de Opuscula varia geen enkele allusie te vinden. Mij komt die
vaststelling als uiterst belangrijk voor, wanneer men bedenkt dat Vives zich, in
verband met de brief aan Bernardus Mensa (zie hiervoor: II, c), beijverde om een
aan de veranderde situatie aangepaste herwerking te doen opnemen. De druk moet
op 8 januari 1520 af geweest zijn, of minstens zo ver gevorderd dat geen wijzigingen
meer werden aangebracht na die datum, zo is men geneigd te concluderen.

H (= 12 en 13). Praefatio in leges ciceronis; aedes legum.
Aan deze werkjes vooraf gaat een opdracht (fo D iv ro) aan de Valentiaan Martinus
Pontius. De subscriptie van deze brief luidt: ‘Vale Lovanii mense Aprili M.D.XIX’.
Deze onvolledige datering is, bij gebruik van de Paasstijl met jaarwisseling op
Paaszaterdag, om te rekenen als april 1519/1520. Inderdaad loopt 1519 volgens die
Paasstijl van 23 april 1519 (Paaszaterdag) tot 6 april 1520 (Goede Vrijdag). Om de
hoger uiteengezette redenen (cfr. II, d) verwijst m.i. hier april 1519 niet naar 1520:
ook hier is dan geen Paasstijl gebruikt.
Op basis echter van de levensloop van Pontius heeft men dit betwijfeld. Deze
argumentatie (die m.i. niet te handhaven is) breng ik later ter discussie (cfr. III).

I (= 14). Pompeius fugiens.
Het werkje is opgedragen aan Charles Carondelet, heer van Potelles. De dedicatie
(fo G iv vo) draagt precies dezelfde datum als de brief aan Pontius (zie vorig nummer):
‘Vale Lovanii Mense Aprili. M.D.XIX’. Dezelfde commentaar kan hier dus worden
herhaald.
Ik signaleer uit deze brief tenslotte een intrigerende passage, die mij op haar
precieze inhoud duister blijft: Vives zegt dat Carendolet de paedonomus is van
kardinaal Willem de Croij, terwijl hijzelf diens institutor is: ‘Croium Cardinalem,
cuius tu es paedonomus, ego institutor...’.

J (= 15). In pseudodialecticos.
Dit werk, waarmee de Opuscula varia eindigen, heeft de vorm van een brief aan
Joannes Fortis. Het gaat natuurlijk grotendeels om een traktaat, inaar niettemin vindt
men bij het begin en het einde typische elementen van een reële brief. Het einde
ervan heeft een datum: ‘Lovanii idibus Februariis M.D.XIX’ (= 13 februari 1519).
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De secundaire literatuur die de Opuscula varia in 1520 wil plaatsen, heeft haar
argumentatie vastgeknoopt aan In Pseudodialecticos, door te bepleiten dat hier de
Paasstijl zou zijn gebruikt; het werk zou dan met 13 februari 1520 ondertekend zijn.
De bespreking van deze stelling (waarbij ik mij niet aansluit) geef ik in de volgende
afdeling (III).
Vooraleer over te gaan tot het derde deel van mijn bijdrage, zet ik hier nog eens
een aantal elementen bij elkaar die voor de verdere discussie van belang zijn.
1) Vooreerst dan de lijst van data in de Opuscula varia zoals ze m.i. moeten worden
geïnterpeteerd.
a. Meditationes: de overpeinzing van de vijfde boetepsalm dateert uit
de vasten van 1517; de opdracht bij de collectie van zeven
boetepsalmen is te dateren in 1518, eventueel einde december 1517.
b. Opdracht bij De tempore... en Clypeus: december 1517/1518.
c. Opdracht bij Triumphus en Ovatio: april 1514, doch herwerkt na
12 januari 1517.
d. Opdracht bij Veritas en Anima: hoogst waarschijnlijk 1 april 1519,
nagenoeg zeker niet 1 april 1520
e. Opdracht bij De initiis...: 1518, eventueel einde december 1517.
f. Opdracht bij Fabula en Praefatio in Georgica: 1518, eventueel
einde december 1517.
g. Opdracht Genethliacon: 1 januari; geen precieze jaaraanduiding
(1517 tot 1520).
h. Opdracht bij Praefatio in Leges Ciceronis en Aedes legum: hoogst
waarschijnlijk april 1519, nagenoeg zeker niet april 1520.
i. Opdracht bij Pompeius fugiens: hoogst waarschijnlijk april 1519,
nagenoeg zeker niet april 1520.
j. In Pseudodialecticos: 13 februari 1519/1520; m.i. is het 1519;
daarvoor moet ik wel naar de verdere bespreking verwijzen.
2) De volgorde in de Opuscula varia is niet consequent chronologisch.
3) Er zijn drie gevallen waarin hoogst waarschijnlijk geen gebruik wordt gemaakt
van de Paasstijl: de brief aan Curvimosanus (cfr. II, d), het schrijven aan Martinus
Pontius (cfr. II, h) en de opdracht aan Carondelet (cfr. II, i); telkens immers is
april 1520 (datum die men dan bekomt bij de Paasstijl-hypothese) om externe
redenen een te late datum.
4) De opdracht aan Jean Briard laat met een hoge graad van waarschijnlijkheid
toe te vermoeden dat op 8 januari 1520 de Opuscula varia al gedrukt waren
(cfr. II, g).
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III. Dateringsvoorstellen voor de Opuscula varia in de secundaire
literatuur: argumentaties en bespreking ervan.
Voor zover mij bekend, zijn rond de Opuscula varia drie verschijningsdateringen
voorgesteld: 1519, 1520 en 1521. Reeds in mijn Inleiding wees ik erop dat realia van
deze soort in de Vives-, casu quo Martensliteratuur van publikatie tot publikatie
zonder nieuwe argumentatie worden overgenomen. Ik kan dan ook afzien van lijsten
van aanhangers van de afzonderlijke hypothesen, en mij beperken tot de uitgeschreven
bewijsvoeringen.
Het ligt voor de hand dat men oorspronkelijk 1519 aannam. Dit immers is het
jongste jaartal dat in de druk voorkomt. Andere hypothesen vergden derhalve
expliciete argumenten. Bij de beschrijving van de Opuscula varia door
Nijhoff-Kronenberg vindt men dan ook 1519; wat steunde op Van Iseghem, die
precies de zopas gegeven redenering neerschreef25. Door het bestaan echter van andere
hypothesen is een auteur die nu bewust 1519 handhaaft natuurlijk verplicht deze
keuze te rechtvaardigen. Tot die recente auteurs behoort wijlen K. Heireman, een
uitstekend kenner van Martens, in een grotendeels van zijn hand zijnde
tentoonstellingscataloog rond Dirk Martens uit 197326. Het wil mij voorkomen dat
Heireman 1519 handhaafde, omdat hij voor het tweede Leuvens atelier van Martens
(1512-1529) kon aantonen dat de drukker niet de Paasstijl gebruikte27.
De hypothese 1520 werd het sterkst beargumenteerd door P.S. en H.M. Allen in
het vierde deel van hun Opus epistolarum Erasmi; voordien (in het derde deel) hadden
zij zich nog aan 1519 gehouden28. Uitgangspunt voor

25

26

27
28

NIJHOFF-KRONENBERG, o.c., I, nr. 2172 en bronvermelding expliciet herhaald in III, Inleiding,
p. 169 (bij nr. 01229); VAN ISEGHEM, A.F., Biographie de Thierry Martens d'Alost, premier
imprimeur de la Belgique, suivie de la bibliographie de ses éditions, Mechelen - Aalst, 1852,
nr. 148.
Tentoonstelling Dirk Martens. 1473-1973, Aalst, 1973, p. 205 (nr. A300) en p. 282 (nr.
M185). Deze cataloog bevat o.m. een Appendix van de Martensdrukken (p. 261-288); deze
lijst is als het huidige naslagwerk terzake te aanzien; ook de overige delen van deze cataloog
zijn trouwens een ware goudmijn.
Tentoonstelling Dirk Martens..., p. 224, nr. A344; het gaat om een Aristotelesdruk beëindigd
in januari 1523, maar begonnen in 1522.
ALLEN, P.S. - ALLEN, H.M., o.c., III, inleiding op ep. nr. 927 (p. 508) en IV, noot bij regel
7 van ep. nr. 1108 (p. 270). Reeds vroeger had Fr. Kayser (zie verder: noot 30) voor 1520
gepleit, doch op basis van een argumentatie (de reis van Pontius naar de Nederlanden) die
eigenlijk een pleidooi is voor 1521; zie noot 30.
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hun gewijzigde opvatting is een brief van Vives aan Erasmus (nr. 1108 bij Allen),
waarin de Valentiaan een relaas geeft van zijn bezoek (mei 1520) aan Parijs. De brief
dateert van 4 juni 1520. Vives verhaalt hoe hij enigszins ongemakkelijk het weerzien
van Parijse vrienden tegemoet zag, omdat hij in zijn In Pseudodialecticos
(geadresseerd aan Fortis, die hij precies te Parijs zou zien) nogal had afgegeven op
de Parijse Universiteit; hij vreesde kennelijk dat dit traktaat er al zou bekend zijn;
m.a.w., het moet toen recent geweest zijn. Uit een brief van Morus aan Erasmus (nr.
1106 bij Allen) van 26 mei 1520 blijkt overigens dat Morus toen pas In
Pseudodialecticos (en Aedes legum) gelezen had. Hieruit leiden P.S. en H.M. Allen
hun eerste argument af: in mei-juni 1520 was het werk nog niet lang bekend in Parijs
en Canterbury.
Het tweede argument wordt geput uit het feit dat In Pseudodialecticos aan het eind
van de Opuscula varia staat. Onderverstaan lijkt hierbij dat een chronologische
rangschikking binnen de bundel moet worden aangenomen, zodat 18 februari 1519
(In Pseudodialecticos) als 13 februari 1520 te begrijpen is.
Deze argumentatie werd bijgetreden door o.m. De Vocht, Fantazzi en mijzelf29.
Nieuwe argumenten werden niet aangevoerd. Het is nu echter mijn overtuiging dat
de gegeven bewijsvoering niet klemmend is. Het argument van de chronologische
volgorde gaat immers zonder meer niet op (cfr. supra: II, in fine). Zo rest dan enkel
het feit dat in mei 1520 In Pseudodialecticos nog vers in het geheugen kon liggen.
Dit is echter een tamelijk rekbaar begrip. Immers hoe dan ook kunnen de Opuscula
varia ten vroegste in april 1519 gedrukt zijn (cfr. opdracht bij Veritas fucata en Anima
senis; bij Praefatio in Leges Ciceronis en Aedes legum; bij Pompeius fugiens). Het
‘tamelijk vers in het geheugen liggen’ zou in dit geval ongeveer één jaar ten hoogste
zijn; dit nu is toch niet ondenkbaar of onwaarschijnlijk.
Maar er is meer. Als men ‘13 februari 1519’ wil omrekenen naar 1520, dan rekent
men met de Paasstijl. Welnu, ik heb reeds aangetoond dat Vives een aantal keren in
de Opuscula varia de Paasstijl wel niet bezigt. Inconsequentie is vanzelfsprekend
niet uit te sluiten, maar ze zou dan toch een stevig(er) bewijsvoering vergen. Voorts
is te wijzen op het feit dat Mar-

29

DE VOCHT, History..., II, p. 3, n. 3. In het eerste deel van zijn History... had De Vocht het
nog gehouden bij 1519: cfr. bijv. I, p. 232, n. 4 en p. 497, n. 7. Zie verder: FANTAZZI, Ch.,
J.L. Vives. In Pseudodialecticos. A Critical Edition, Leiden, 1979, p. 1-2 (Studies in Medieval
and Reformation Thought, 27); MATHEEUSSEN, Das rechtsphilosophische Frühwerk... (zie
noot 3), p. 104, n. 2.
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tens, als drukker van de Universiteit, de Paasstijl niet gebruikte; dit gegeven is
trouwens minstens in één geval bewijsbaar (zie noot 27). Tenslotte wijs ik op de
opdracht aan Jean Briard van het Genethliacon: hierin is geen spoor te vinden van
het overlijden (op 8 januari 1520) van de geadresseerde, terwijl, zoals gezegd, Vives
elders in de Opuscula varia een oudere brief (aan Bernardus Mensa) duidelijk
herwerkt opneemt.
Dit alles brengt er mij toe de datering bij In Pseudodialecticos niet naar 1520 om
te rekenen, doch het te houden bij 1519. Dan blijft eigenlijk geen echt argument voor
1520 meer over.
Tenslotte is ook 1521 voorgesteld. Deze hypothese steunt, naar ik vermoed, op de
peripatieën van Martinus Pontius, geadresseerde van het Aedes legum-complex.
Hierop werd de aandacht gevestigd door Bonilla y San Martin, die daarmee aansloot
bij een bewering van Majansius in zijn Vita Vivis (opgenomen in het eerste deel van
de grote Opera omnia)30.
Majansius nu signaleert dat Martinus Pontius in september 1520 vanuit Valencia
naar het hof van Karel werd gezonden. Karel was toen al wel tot keizer gekozen,
doch nog niet als dusdanig gezalfd en gekroond. Op 20 mei 1520 was hij uit Spanje
vertrokken, om, via een Engels oponthoud, vanaf juni 1520 in de Nederlanden te
verblijven; in oktober begaf hij zich naar Aken, waar hij op 23 oktober werd gezalfd
en gekroond31.
Het gezantschap van Pontius had te maken met de ontwikkelingen in de
zogenaamde ‘Germanía’ te Valencia. Dit was een sociaal-politiek pogen van de
lagere klasse om medezeggenschap te verwerven, poging die uit-

30

31

BONILLA Y SAN MARTIN, o.c., III, p. 183: ‘La fecha de la edición (= Opuscula varia) debe
ser 1520 o 1521’ Er is geen verdere argumentatie t.a.p., doch de band met Pontius wordt
gelegd in deel I, p. 104. De Majansius-passage is te vinden in: VIVES, Opera omnia. Ed.
MAJANSIUS, 1782, I, p. 37-38. Nijhoff-Kronenberg signaleren (o.c., III, Inleiding, p. 169;
bij nr. 01229) Bonilla's hypothese.
Te signaleren valt dat reeds in 1896 Fr. Kayser dateringsgevolgen verbond aan de Pontiusreis:
hij veronderstelt dat Vives zijn Aedes legum aan Pontius heeft aangeboden ter gelegenheid
van diens bezoek in september 1520 aan de Nederlanden: KAYSER, Johannes Ludocicus
Vives' pädagogische Schriften. Einleitung, Charakteristik, Uebersetzung und Erläuterungen,
Freiburg im Breisgau, 1896, p. 139, n. 6. (Bibliothek der katholischen Pädagogik, 8). Doch
vermits de opdrachtbrief aan Pontius ‘april’ vernoemt, komt men dan terecht bij de eerste
maand april na september 1520, d.i. in 1521.
Ik vermeld tenslotte dat VANDEN BOSSCHE, o.c. (zie noot 4), p. 39 en p. 42 de Opuscula
varia ‘rond 1523’ dateert; er is daaromtrent echter bij hem geen argumentatie; een zo late
datering is trouwens manifest fout.
Zie voor al deze data: GACHARD, Charles-Quint, in: Biographie Nationale de Belgique, III,
1872, kol. 534-536.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

298
eindelijk uitliep op een regelrechte burgeroorlog32. De aanvankelijk onduidelijke
politiek van Karel en zijn entourage t.a.v. de ‘Germanía’ verklaart mee dat, na Karels
vertrek uit Spanje, de hogere Valentiaanse klassen het genoemde gezantschap naar
de Nederlanden zonden met het oog op, vanuit hun standpunt, meer precieze
voorlichting. Majansius nu suggereert dat Vives' opdrachtbrief aan Pontius te maken
had met de aanwezigheid van deze laatste in de Nederlanden.
Bij nader inzien echter is dit onmogelijk. In die hypothese moet die opdracht na
september 1520, en dan in april 1521 geschreven zijn; de brief is immers op april
gedateerd (1519; met Paasstijl geeft dit nog maar 1520!). Welnu, reeds in mei 1520
kende Thomas Morus de Aedes legum33. Mij lijkt het vast te staan dat Morus de
Opuscula varia voor zich had. Immers, deze brief spreekt ook nog van In
Pseudodialecticos. Wie dan afzonderlijke edities buiten de Opuscula varia wil
aannemen heeft al meteen twee conjecturen nodig, vermits van geen van beide werkjes
afzonderlijke edities van vóór mei 1520 bewaard zijn!
Wel zou men voor een druk na september 1520 een sterk argument hebben, zo
kon worden aangetoond dat bepaalde passages uit Aedes legum minstens inserties
of omwerkingen zijn onder invloed van Pontius' reis. Majansius citeert er zo een:
‘...credendum est Pontium Conterraneum suum vidisse, et occasionem dedisse editioni
libelli Aedes Legum, quem Vives nuncupavit Pontio, cui aptare voluit quod ad calcem
hujus opusculi scripsit: Hoc quidem est quod Aristoteles in libris De Republica sentit,
cum gubernari felicius Civitatem ait ab optimo viro, quam ab optima lege’34.
Ik kan daarin echter zeker geen duidelijke zinspeling als gevolg van een herwerking
zien. Eerder nog zou ik verwijzen naar het begin van Aedes

32

33

34

De ‘Germanía’ liep van zomer-herfst 1519 tot een reeks beslissende schermutselingen en
gevechten in maart 1522; de gerechtelijke nasleep duurde tot begin 1524. Zie: DANVILA Y
COLLADO, M., La Germanía de Valencia (Discursos leidos ante la Real Academia de la
Historia), Madrid, 1884. Waardevol blijft echter m.i. ook het oudere werk: EBERT, A.,
Quellenforschungen aus der Geschichte Spaniens, Kassel, 1849, p. 43-224; hierin is p. 45-110
een verhelderende schets opgenomen van de politieke instellingen en de sociale stratificatie
van Valencia in deze periode.
ALLEN, P.S., - ALLEN, H.M., o.c., IV, ep. nr. 1106. Ik signaleer trouwens dat Majansius'
bericht (zie noot 30) deze inconsequentie in zich draagt: hij citeert precies uit deze
Morus-brief, die hij overigens nog in 1519 dateert (de datumwijziging is verantwoord in de
Allen-editie)!
VIVES, Opera omnia. Ed. MAJANSIUS, I, p. 38; in mijn Teubnereditie (zie noot 3) is deze
passus te vinden in § 23.
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legum. Vives zegt er dat hij, zo de beschrijving van de gedroomde ideale tempel der
wetten wat nieuws zou opleveren, hij deze betere vorm ‘in nostram Valentiam mox
transferendam curaret’35. Doch zelfs daar is de uitdrukking niet van die aard dat ze
als enige basis voor een opvatting zou kunnen dienen om tegen de genoemde positieve
aanduidingen in aangaande het zeker bestaan van de editie in mei 1520 op te wegen.
Trouwens, heeft men wel Pontius' aanwezigheid in de Nederlanden nodig, om te
verklaren dat Vives hem een werk opdroeg? Ik meen van niet. Er is immers in de
Opuscula varia een analoog geval; het tweeluik De tempore quo natus est Christus
en Clypeus Christi is ‘decembri 1518’ (= 1517/1518) aan Scrafín de Centelles
opgedragen. Welnu, deze Valentiaanse edelman bekostigde mee... het gezantschap
van Pontius36! Moet men dan 1518 daar ook gaan emenderen naar 1520? Het lijkt
wel erg overdreven, zelfs als men een herwerking met behoud van de oorspronkelijke
datum (zoals bij de brief aan Mensa; cfr. II, C) zou aannemen. Immers moet men
bedenken dat De tempore quo natus est Christus handelt over het vredestijd perk ten
tijde van Christus'geboorte, vrede die (zoals Vives uitvoerig schildert) volgde op
afschuwelijke burgeroorlogen. Als Vives al zou herwerkt hebben, dan lag hier toch
wel een allusie naar de onvrede en burgeroorlog in Valencia voor de hand. Ze
ontbreekt echter volkomen!
Kortom, 1521 is een onmogelijke hypothese; en uit de Pontius-episode is geen
omrekening van april 1519 naar april 1520 af te leiden.

IV. Besluiten.
1. Van een aantal werken uit de Opuscula varia kan een preciezere datum worden
gegeven of bevestigd: zie de lijst op het einde van afdeling II.

35
36

In mijn Teubnereditie (zie noot 3) § 1 van de Aedes legum.
DANVILA Y COLLADO, o.c., p. 104; de formulering, en vooral de interpunctie, is enigszins
dubbelzinnig in die zin dat niet geheel duidelijk is of Serafin enkel het gezantschap mee
bekostigde, dan wel of hij ook is meegereisd. Ik ben eerder geneigd het eerste aan te nemen;
zo ook kennelijk BONILLA Y SAN MARTIN, o.c., I, p. 103-104. Terloops zij aangestipt dat
Vives telkens Valentianen kiest uit de hogere stand; in dat verband is trouwens aan te stippen
dat een oom van Vives (Baltasar Vives de Denia) duidelijk partij koos tegen de Germanía:
cfr. BONILLA Y SAN MARTIN, o.c., I, p. 93. Tenslotte zij opgemerkt dat Pontius in een van
de gevechten van deze burgeroorlog de dood vond (15 maart 1522): cfr. DANVILA Y COLLADO,
o.c., p. 175.
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2. In het algemeen is tot nu toe nergens een klemmend bewijs gegeven om bij de
in Opuscula varia voorkomende dateringen de Paasstijl aan te nemen.
3. Dit gegeven zijnde, is de recentste datum in de Opuscula varia, en dus terminus
post quem: april 1519.
4. Natuurlijk kan de druk wat op zich hebben laten wachten. Het ontbreken echter
van een verwijzing naar de dood van Jean Briard maakt dat 8 januari 1520
nagenoeg een terminus ante quem is. Dit argumentum e silentio is m.i.
bewijskrachtig, zo men twee zaken voor ogen houdt: vooreerst dat Vives manifest
een opdrachtbrief herwerkte onder invloed van gewijzigde omstandigheden (de
brief aan Bernardus Mensa); ten tweede dat in casu een herwerking zich opdrong
bij een publikatie van de opdracht aan Jean Briard van het Genethliacon na 8
januari 1520.
Maar hoe dit ook zij, een absoluut zekere terminus ante quem is 26 mei 1520:
de brief van Thomas Morus aan Erasmus waarin twee werkjes uit de Opuscula
varia ter sprake komen.
5. Een en ander doet mij besluiten dat ook de druk hoogst waarschijnlijk nog in
1519 is tot stand gekomen (tussen april 1519 en begin januari 1520).

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

301

Summary:
Translation of the ‘conclusions’37.
1. More precise dates can be posited or confirmed for a number of the works in
the Opuscula varia. See the list at the end of Section II.
2. In general, no one has thus far produced anywhere a convincing argument for
the use of the Easter style in the fixing of any of the available dates for the
Opuscula varia.
3. In view of the preceding, the latest date in the Opuscula varia, April 1519, is
the terminus post quem for the book.
4. Of course, there can have been a lapse of time prior to the actual printing of the
book. But the absence of an allusion to the death of Jean Briard makes January
8, 1520 an all but certain terminus ante quem. This argumentum e silentio is in
my opinion persuasive when one remembers two things: first, that Vives clearly
reworked a dedication-letter (the one to Bernardus Mensa) as a result of modified
cirucumstances; and secondly, that after January 8, 1520, a reworking of the
dedicatory epistle to Jean Briard accompanying the Genethliacon would also
have been necessary.
However that may be, an absolutely certain terminus ante quem is May 26,
1520, the date of Thomas More's letter to Erasmus mentioning two works of
the Opuscula varia.
5. These considerations lead me to conclude that the most likely date for the
appearance of the Opuscula varia in print was also no later than 1519 (between
April 1519 and the beginning of January 1520).

37

De Engelse vertaling van deze Besluiten dank ik aan Prof. Dr. Edward V. George; ik moge
voorts aanstippen dat de inhoud van deze bijdrage door mij uitvoerig met hem werd besproken,
waarvoor ik hem hier wens te danken.
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Het Nederlandse volksboek van Merlijn: bron, drukker en datering*
door Drs. Pierre N.G. Pesch
(Utrecht)
Inleiding
In 1926 onderzocht Wouter Nijhoff in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel een
exemplaar van de Cronijcke van Vlaenderen int corte van 621-1532 (Antwerpen,
Symon Cock, 1539).1 Hierin ontdekte hij twee katernen van een Nederlandse
prozaroman over de tovenaar Merlijn. De twee katernen van vier bladen (met als
katernsignaturen B en D) zijn in de Cronijcke meegebonden in plaats van de eigenlijk
tot dit werk behorende katernen B en D.
Om een indruk te geven van het verhaal zal ik de inhoud van de twee katernen
kort samenvatten. In het eerste katern lezen wij dat Vortigher tot koning is gekozen
en de twee kinderen van zijn vermoorde voorgan-

*

1

De gegevens in deze bijdrage zijn voor een groot gedeelte ontleend aan mijn doctoraal-scriptie
Middelnederlandse letterkunde, welke ik in 1977 aan de Rijksuniversiteit Utrecht, onder
leiding van prof. dr. W.P. Gerritsen schreef; naast zijn kritsche opmerkingen werd nieuw
onderzoek in onderstaand artikel verwerkt. Met deze bijdrage hoop ik mijn belofte in te
lossen, waaraan Macrae-Gibson en Sodmann in hun publicaties over de Merlijn-overlevering
refereerden: Of Arthour and of Merlin, edited by O.D. Macrae-Gibson. Vol. II, introduction,
notes, glossary (London, 1979, p. 44, Early English Text Society, 279) en Jacob van Maerlant,
Historie van den grale und boek van Merline, nach der Steinfurter Handschrift herausgegeben
von T. Sodmann. (Köln - Wien, 1980, p. 15, n. 27, Niederdeutsche Studien, 26). Zeer veel
waardevolle informatie heb ik kunnen putten uit de Documentatie Laatmiddeleeuwse Volksen Triviaalliteratuur van het Instituut voor Neerlandistiek (Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam).
NK 660; signatuur exemplaar K.B. BRUSSEL: V.H. 27526A. De afkorting NK in het artikel
en in de noten verwijst naar: W. NIJHOFF en M.E. KRONENBERG, Nederlandsche bibliographie
van 1500 tot 1540, 's-Gravenhage, 1923-1971, 3 dln. (dl. 1 - dl. 3, 3e stuk: onveranderde
herdr. 1965).
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ger, Uter en Pandragon, om het leven wil brengen, om zo zijn eigen positie voor de
toekomst veilig te stellen. Hierin slaagt hij niet, omdat een aantal vooruitziende
edelen de kinderen in veiligheid heeft gebracht; wel slaagt hij erin zijn vijand, koning
‘Angis van Denemercke’ te verslaan. Even later moet hij deze zelfde koning te hulp
roepen tegen zijn eigen, opstandige, edelen. Als de opstandelingen verslagen zijn,
huwt hij de dochter van deze heidense vorst. Na zijn huwelijk besluit hij een zeer
sterk kasteel te laten bouwen bij ‘Salsburch’ (Salisbury), om zich tegen toekomstige
aanvallen van de rechtmatige troonopvolgers, Uter en Pandragon, te kunnen
verdedigen. Hiermee eindigt katern B en, zoals reeds gezegd, ontbreekt katern C. In
katern D lezen wij hoe Merlijn geboren wordt en hoe hij, op de leeftijd van slechts
een half jaar, de rechter ervan weet te overtuigen dat zijn moeder niet wegens overspel
ter dood gebracht mag worden: immers ook de moeder van de rechter zelf heeft
overspel gepleegd! Niet lang na deze ontmoeting met de rechter wordt Merlijn door
een aantal boden van Vortigher meegevoerd naar het hof. Onderweg begint Merlijn
driemaal, om schijnbaar onverklaarbare redenen, te lachen. Als kind van de duivel
kent Merlijn de afloop van alle gebeurtenissen; in dat perspectief is de actualiteit
soms zeer lachwekkend!
Het verdere verloop van de Historie van Merlijn blijft voor ons verborgen, omdat
naast de twee katernen in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel geen andere delen
van dit volksboek overgeleverd zijn. Waarschijnlijk heeft de Utrechtse
Stadsbibliotheek (tegenwoordig Universiteitsbibliotheek) een editie van ditzelfde
verhaal in bezit gehad. De eerste gedrukte catalogus van deze bibliotheek vermeldt,
in 1608, een bundel prozaromans waarin o.a. opgenomen is: ‘van den wonderlicken
Meerlijn t'Hantwerpen, 1588’.2 Deze, ook in menig ander opzicht interessante bundel,
is helaas al snel, in elk geval vóór 1670, uit de bibliotheek verwijderd.3
Op verzoek van Nijhoff werd de tekst van het Brusselse fragment door mevrouw
Kronenberg onderzocht en in 1929 uitgegeven. Debaene besteedde in 1959 in zijn
werk over de Nederlandse prozaroman opnieuw

2
3

Bibliothecae Trajectinae catalogus, Utrecht, Salomon Rhodius, 1608, fo Ii 2ro-vo (Utrecht,
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK: C qu. 166 rariora).
H. PLEIJ, De bestudering der prozaromans na Debaenes standaardwerk (1951) en de Utrechtse
catalogus van 1608, in: Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek, 1, 1971-1972, p. 28-42
(m.n. p. 35-40).
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aandacht aan deze Merlijn.4 De fragmenten waren inmiddels, onder de titel Historie
van Merlijn, als nr. 3169, opgenomen in de Nederlandsche bibliographie van
1500-1540.5 Zowel Debaene als mevrouw Kronenberg hebben gewezen op de
overeenkomsten tussen de Engelse Of Arthour and of Merlin6 en de Nederlandse
Historie van Merlijn. Op basis van deze overeenkomsten besluiten beide onderzoekers
tot een gemeenschappelijke Franse stamvader voor de Nederlandse prozatekst en de
Engelse tekst in verzen. Debaene ontwikkelt verder de hypothese dat een onbekend
Nederlands gedicht de tussenschakel is geweest tussen de (onbekende) Franse
verstekst en de Historie van Merlijn.7 Mevrouw Kronenberg spreekt zich niet uit
over de mogelijke relatie tussen het Nederlandse volksboek en de veronderstelde
Franse tekst: pas nadat de Franse Merlijnoverlevering volledig is uitgezocht, kan
hiervoor, volgens haar, een hypothese worden ontwikkeld.8 Op basis van bibliografisch
onderzoek veronderstelt mevrouw Kronenberg, onder alle voorbehoud, dat de
Nederlandse Merlijn omstreeks 1540 gedrukt is te Antwerpen door Symon Cock.
Zij hoopt dat in de toekomst, ook op dit punt, nieuwe gegevens tot een zekerder
resultaat kunnen leiden. Inmiddels zijn sinds het werk van mevrouw Kronenberg en
van Debaene gegevens bekend, waardoor het onderzoek naar de bron, de drukker en
de datering van het fragment opnieuw ter hand genomen dient te worden.

4

5
6

7

8

M.E. KRONENBERG, Een onbekend volksboek van Merlijn (c. 1540), in: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde, 48, 1929, p. 18-34; haar onderzoeksresultaten werden een
jaar later samengevat: [C.P.] B[URGER], Fragmenten van een volksboek van Merlijn, in: Het
boek, 19, 1930, p. 216-220; L. DEBAENE, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en
geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1510, Antwerpen,
1951 (onveranderde herdr. Hulst, 1977), p.121-124. Overal waar ik zonder expliciete
bronvermelding een opvatting van mevrouw Kronenberg of van Debaene vermeld, is deze
ontleend aan de door hen geschreven, zojuist genoemde, publikaties.
W. NIJHOFF en M.E. KRONENBERG, op. cit. (n.l).
De meest recente editie van deze tekst: Of Arthour and of Merlin, edited by O.D.
MACRAE-GIBSON. Vol. I, text; Vol. II, introduction, notes, glossary, London, 1973-1979.
(Early English Text Society, 268, 279).
Als bewijs voor het bestaan van dit Middelnederlands gedicht noemt Debaene het voorkomen
van rijmresten in de Historie van Merlijn. Debaene is wellicht al te voorbarig, wanneer hij
rijmende woorden in de Historie uitsluitend interpreteert als resten van rijmen.
Met name door het onderzoek van Micha zijn over de Franse Merlijnoverlevering belangrijke
nieuwe feiten aan het licht gekomen. Zie vooral: ROBERT DE BORON, Merlin. Roman du
XIIIe siècle, édition critique par A. MICHA, Paris-Genève, 1980 (Textes littéraires français,
281) en A. MICHA, Etude sur le ‘Merlin’ de Robert de Boron, Roman du XIIIe siècle, Genève,
1980 (Publications romanes et françaises, 151).
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Binnen de Middelnederlandse letterkunde is een berijmde Merlijntekst overgeleverd,
waarin dezelfde gebeurtenissen als in de fragmenten van de Historie van Merlijn
worden verhaald: het Boek van Merline van Jacob van Maerlant.9 Deze tekst is een
vrije berijming van Lestoire de Merlin, een dertiende-eeuwse Franse prozabewerking
van de bijna geheel verloren gegane Merlin van Robert de Boron.10 Deze
‘Prozamerlijn’ en het werk van Maerlant vertonen beide dezelfde verschillen t.o.v.
het volksboek. Van deze, in totaal twintig verschillen noem ik vier van de meest
opvallende, In de Historie van Merlijn lezen wij eerst over de verkiezing van Vortigher
tot koning en pas daarna over de geboorte van Merlijn; in Lestoire de Merlin vinden
deze gebeurtenissen in omgekeerde volgorde plaats. Nadat Vortigher, aldus de
Historie, koning ‘Angis van Denemercke’ verslagen heeft, laat hij deze ongedeerd
naar zijn land terugkeren. Bescherming zoekend tegen zijn opstandige edelen, moet
Vortigher even later de hulp van koning Angis inroepen. Maerlant en de Franse
‘Prozamerlijn’ maken geen melding van een gevecht tussen Vortigher en de koning
van Denemarken, terwijl Vortigher in deze versie tegen zijn opstandige edelen de
hulp inroept van de Saksen en in het bijzonder van een van hun aanvoerders, Angis.
Een derde verschil tussen Lestoire en Maerlant enerzijds en de Historie van Merlijn
anderzijds betreft de bekentenis van de moeder van de rechter: in de eerste twee
teksten geeft deze toe dat de rechter geboren is nadat zij overspel had gepleegd met
de pastoor van het dorp, terwijl zij in het Nederlandse volksboek overspel tot het
einde toe blijft ontkennen. Het laatste verschil dat ik in dit verband wil bespreken,
betreft de tocht van Merlijn, tesamen met een aantal boden van Vortigher, naar het
hof. In

9

JACOB VAN MAERLANT, op. cit. (zie toelichting vóór n. 1). Het tekstgedeelte dat inhoudelijk
globaal met de Historie overeenkomt, beslaat in deze editie de verzen 4306-4449 (Historie,
fos B 1 ro - B 4 vo; KRONENBERG, p. 23-28), 3354-4009 (Historie fos D 1 ro - D 3 vo;

10

KRONENBERG, p. 28-32) en 4612-4927 (Historie, fos D 3 vo - D 4 vo; KRONENBERG, p. 32-34).
Het fragment van Robert de Boron is, tesamen met Lestoire de Merlin, recentelijk uitgegeven
door MICHA: Robert de Boron, op. cit. (n.8). Het fragment van Robert de Boron bestrijkt een
ander gedeelte van het verhaal dan de fragmenten van de Historie en moet derhalve buiten
beschouwing blijven. Het tekstgedeelte van Lestoire de Merlin dat inhoudelijk met de Historie
overeenkomt, beslaat in deze editie de volgende paragrafen: 18-19 (Historie, fos B 1 ro - B
4 vo; KRONENBERG, p. 23-28), 9-15 (Histoire, D 1 ro - D 3 vo; KRONENBERG, p. 28-32) en
21-25 (Historie, D 3 vo - d 4 vo; Kronenberg, p. 32-34).
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de Historie begint Merlijn, tot driemaal toe, om voor de boden onbegrijpelijke redenen
te lachen. In Lestoire en in Maerlants Boek van Merline lacht Merlijn slechts
tweemaal; de derde aanleiding voor Merlijn om in lachen uit te barsten, het feit dat
hij weet dat de koningin verliefd is op een vrouw in mannenkleren, ontbreekt hier.
Lestoire de Merlin, de enige Franse tekst waarvan de inhoud in grote lijnen met
het Nederlandse volksboek overeenkomt, is ook vertaald/bewerkt in het Duits, het
Spaans en het Engels. De Duitse Merlijn, in het derde kwart van de dertiende eeuw
geschreven door Albrecht von Scharfenberg, is ons slechts overgeleverd in een laat
vijftiende-eeuwse bewerking in Ulrich Füetrer, Buch der Abenteuer. De verschillen
met de Historie van Merlijn zijn zo groot, dat deze Duitse Merlijn buiten beschouwing
kan blijven.11 De Spaanse en twee van de Engelse Merlijnteksten zijn tamelijk
getrouwe vertalingen van (gedeelten van) Lestoire en hoeven hier derhalve evenmin
besproken te worden.12
Mevrouw Kronenberg en Debaene hebben beiden reeds gewezen op de
overeenkomsten tussen de Historie van Merlijn en een derde Engelse Merlijntekst,
de Of Arthour and of Merlin: deze Engelse tekst vermeldt als enige van alle
Merlijnteksten op dezelfde wijze als het volksboek eerst de avonturen van Vortigher
(zijn kroning, zijn huwelijk en het bouwen van het kasteel) en pas daarna de geboorte
van Merlijn. Ook vermeldt de Of Arthour and of Merlin Merlijns derde lach, die in
het Nederlandse volksboek voorkomt, maar in alle andere teksten in dit verband
ontbreekt.
Mevrouw Kronenberg en Debaene hebben niet onderzocht of de Historie met één
van de verschillende versies van de Of Arthour and of Merlin in het bijzonder
overeenstemt. Toch biedt de door ben gebruikte editie Kölbing voldoende varianten
van deze Engelse tekst om een dergchjk onder-

11
12

Merlin and Seifrid de Ardemont von ALBRECHT VON SCHARFENBERG in der Bearbeitung Ulrich
Füetrers, herausgegeben von F. PANZER, Tübingen, 1902.
Zie voor de Spaanse teksten; Spanish Grail Fragments. El libro de Josep Abarimatia; la
estoria de Merlin: Lançante, edited... by K. PIETSCH, Chicago, 1924, 2 vols.; Merlin, roman
en prose du XIIIe siècle, publié... d'après le manuscrit appartenant à A.H. Huth par G. PARIS
et J. ULRICH (Paris, 1886, 2 vols.), waarin de Baladro del sabio Merlin (Burgos, 1498) wordt
besproken in dl. I, p. XX en volgende, en tenslotte voor de Demanda del sancto Grial, dl. I,
p.3-165 van Libros de cabellerias, por A. Bonilla, Madrid, 1907, 2 vols (Nueva biblioteca
de autom Españoles, 6 en 11). Van deze beide Engelse teksten is een uitgave beschikbaar:
Merlin or the early history of king Arthur. A prose romance (about 1450-1460), edited... by
H.B, WHEATLEY (London, 1856-1899, 4 vols.) en H. LOVELICH, Merlin. A middle-English
metrical version of a French romance, edited... by E.A. KOCK, London, 1904-1932, 3 vols.
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zoek, zij het op oriënterende wijze, uit te voeren.13 De inmiddels verschenen editie
van Macrae-Gibson biedt ons nog meer aanknopingspunten voor een dergelijk
onderzoek.14 Deze editeur onderscheidt twee versies van de tekst: AM (de vroegere,
langere en betere versie die uitsluitend in het handschrift Auchinleck (sigle A) is
overgeleverd) en een nauw daarmee samenhangende, kortere versie AM2,
overgeleverd in drie handschriften (aangeduid met de sigles L, P en D), in een
fragementarisch zestiende-eeuws afschrift (sigle H) en in een vroege drok (sigle W).
Vergelijking van de Historie van Merlijn met AM en AM 2 toont duidelijk aan dat
het Nederlandse volksboek in grote lijnen de korte versie AM2 volgt. Een tweetal
voorbeelden kan dit wellicht illustreren. Het eerste voorbeeld is al in een ander
verband aan de orde geweest: in de Historie levert Vortigher eerst strijd met Angis,
de koning van Denemarken, en roept hij later diens hulp in tegen zijn opstandige
edelen (Historie, fo B 1 ro - B 1 vo; Kronenberg, p. 23-24). Zowel AM (vsn. 301-476),
als AM2 (vsn. 273-428) maken melding van Vortighers strijd tegen Angis en
vermelden even later hoe deze zelfde Angis Vortigher te hulp komt tegen de
opstandige edelen.15 In AM2 echter wordt, evenals in het Nederlandse volksboek,
Angis aangeduid als de koning van Denemarken, terwijl in AM sprake is van de
heidenen onder aanvoering van ene Angis. De specificatie koning van Denemarken
is voor Angis uitsluitend weggelegd in AM2 en in de Historie van Merlijn. Om
eveneens aan de hand van het tweede voorbeeld te laten zien dat Historie en AM2
tot dezelfde versie behoren, zal ik de desbetreffende teksten, evenals die van AM,
volledig citeren:
Historie (fo B 1 ro; Kronenberg, p.23);
‘Ende als die feest vanden cronemente ghedaen was so hielt vortigher een
gemeyn parlement van heeren want vortighers opset was Uter ende
pandragon te doen doden met onrecht ende gheboot datmense tot hem
brenghen soude/’ AM (vsn. 291-294):

13
14

Arthour and Merlin, nach der Auchinleck-Hs. ... herausgegeben von E. KÖLBING, Leipzig,
1890.
Of Arthour and of Merlin op. cit. (n.7). De met de Historie overeenkomende tekst beslaat
hierin p. 20-41 (Historie, fos B 1 ro - B 4 vo; KRONENBERG, p. 23-28) en p. 70-103 (Historie,

15

fo D 1 ro-D 4 vo; KRONENBERG, p. 28-34).
AM is door Macrae-Gibson uitgegeven naar het enig bekende handschrift Auchinleck, telkens
op de rechter pagina van de editie; het overeenkomstig gedeelte van AM2 drukt hij,
voornamelijk naar het handschrift Lincoln (L), af op de linker pagina's van zijn editie. De
versnummers van de Of Arthour and of Merlin in het artikel verwijzen telkens naar de editie
Macrae-Gibson (n.6).
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‘The king held fest noble and gent
And afterward his parlement
In whiche parlement he hete
Men schuld him bring the children skete,’
AM2 (vsn. 259-266):
‘And whan theo feste was yholde
Fortager that traitour bolde
Let make a compacement
Of eorles and ofbarouns gent
At wych parlement they hadyn tyght
Forto a slayn the childre ryght
ffortager comaunded anon
To fechche Vter and Pendragon,’

Toch staat de lezing van de Historie van Merlijn niet overal dichter hij AM2 dan bij
AM: in circa vijftien gevallen volgt de Historie niet de door Macrae-Gibson
uitgegeven representant van de korte versie AM2 (L), maar de lezing van AM (A).
Twee voorbeelden kunnen dit verduidelijken. In de Historie en in AM wordt de
overwinning van Vortigher op Angis zeer pregnant geformuleerd, terwijl een
vergelijkbare formulering in AM2 (vgl. vsn. 290-291) ontbreekt.
Historie (fo B 1 ro; Kronenberg, p. 24): ‘daer weit menich siel ter hellen
ghesonden van die grote menichte der verslaghen sarasinen van Angis
volc/’
AM (vsn. 325-326):
‘Mani a rich Sarrazin
Thai broughten tnto helle-pin’
Het tweede voorbeeld betreft de verdeling van de krijgsbuit, nadat Vortigher, met
hulp van Angis, zijn opstandige vazallen heeft verslagen. In de Historie en in AM
adviseert Angis over deze verdeling, terwijl deze passage in AM2 (vgl. vsn. 406-409)
ontbreekt.
Historie (fo B 2 vo; Kronenberg, p,25):
‘ende al haer goeden welcke goeden hy tot hem nam ende gafse den
deenssche voor sout bi rade van Coninc Angis.’
AM (vsn. 473-474):
‘And bi conseyl of Angys Ghaue it to Sarrazins of pris-’
Contaminatie tussen AM en AM2 blijkt, wanneer wij de varianten uit de editie
Macrae-Gibson in onze beschouwing betrekken, ook binnen de Engelse Of Arthour
and of Merlin-overlevering voor te komen. Wat deze contaminatie betreft, gedraagt
D (een representant van AM2) zich herhaaldelijk op dezelfde wijze als de Nederlandse
Historie. In dit verband dient beslist aandacht te worden geschonken aan de druk
van de Of Arthour and
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of Merlin, die Macrae-Gibson aanduidt met W. Deze druk verscheen in Londen bij
Wynkyn de Worde in 1510 met als titel: A lytel treatyse of ye byrth and prophecye
of Marlyn. Debaene kende dit werkje van naam, maar wist niet dat het een versie
van de Of Arthour and of Merlin betrof; hij slaagde er niet in een exemplaar te pakken
te krijgen. Toch wordt al in 1946 een exemplaar van deze druk vermeld in de
Short-Title Catalogue 1475-1640, en wel het exemplaar in de Pierpont Morgan
Library.16 Deze vermelding in de Short-Title Catalogue, gevolgd door een
gecorrigeerde vermelding in de tweede editie van de STC17, was kennelijk onvoldoende
om het boekje, zelfs in Engeland, uit de vergetelheid te rukken. Steeds is het ontsnapt
aan de aandacht van literatuurhistorici die zich met de Of Arthour and of Merlin
bezighielden; ook Macrae -Gibson had het werk oorspronkelijk niet in zijn editie
betrokken en werd pas door mij op deze druk van de Of Arthour and of Merlin
geattendeerd. Hij kon de druk van Wynkyn de Worde toen alleen nog verwerken in
het tweede deel van zijn editie; in het eerste deel (het tekstdeel) ontbreken daarom
helaas de varianten uit deze druk.
Inmiddels heeft Macrae-Gibson, aan de hand van fragmenten van andere drukken
van deze tekst, aangetoond dat de Of Arthour and of Merlin ook reeds omstreeks
1499 bij Wynkyn de Worde is verschenen.18 Vanwege de fragmentarische overlevering
van alle drukken van de Of Arthour and of Merlin, op de druk van 1510 na, die
volledig is overgeleverd, komt alleen deze laatste druk voor vergelijking met de
Historie van Merlijn in aanmerking. Deze druk van Wynkyn de Worde (W) behoort
tot de korte versie van de Of Arthour and of Merlin, de AM2. Macrae-Gibson
onderscheidt binnen de overlevering van deze versie twee groepen: L, P en H enerzijds
en D anderzijds. W kan echter niet zondermeer bij een van deze twee groepen worden
ingedeeld en vertegenwoordigt binnen de korte versie een eigen traditie. Vergelijking
tussen W en het Nederlandse volksboek laat duidelijk zien dat ook de Historie van
Merlijn deze specifieke traditie volgt. De Historie combineert niet alleen op dezelfde
wijze als W lezingen uit

16
17

18

A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland... 1475-1640,
comp. by A.W. POLLARD and G.R. REDGRAVE, London, 1946, nr. 17841.
A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland... 1475-1640,
first compiled by A.W. POLLARD and G.R. REDGRAVE. Second edition, revised and enlarged,
London, 1976, vol. 2 (I-Z), nr. 17481.
O.D. MACRAE-GIBSON ‘Wynkyn de Worde's Marlyn’, in: The Library, 6th. Ser, 2 (1980), p.
73-76.
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de lange en uit de korte versie van de Of Arthour and of Merlin, maar vertoont ook
een aantal lezingen die binnen de Of Arthour and of Merlin-traditie uitsluitend in W
teruggevonden kunnen worden. Deze zestien specifieke overeenkomsten, waarvan
ik er vier ter illustratie zal vermelden, wijzen op een directe relatie tussen W en de
Historie van Merlijn:
- als enige teksten vermelden W (fo A 5 vo, vs. 22) en de Historie (fo B 1 ro;
Kronenberg, p. 23, r. 3 van beneden) dat Vortigher vóór het gevecht met Angis
zijn leger in drieën deelt;
- de naam van het kasteel waarop Angis een veilig heenkomen zoekt (Tintageel)
wordt slechts in de Historie (fo B 1 ro; Kronenberg, p. 24, r. 6) en in W (fo A 6
ro, vs. 9) op deze plaats vermeld;
- in de lange versie van de Of Arthour and of Merlin werken 3.000 arbeiders aan
de bouw van Vortighers kasteel, in de korte versie (AM2) 15.000, maar in de
Historie (fo B 4 vo; Kronenberg, p. 28, r. 30) en W (fo B 1 ro, vs. 22) werken
5.000 mensen aan dit enorme karwei;
- de moeder van de rechter heeft overspel gepleegd toen haar echtgenoot naar
Cardoeil was, terwijl in de Historie (fo B 3 ro; Kronenberg, p. 31, r. 4 van
beneden) en in W (fo D 2 vo, vs. 4), als gevolg van een gemeenschappelijke
leesfout, deze edelman bij de ‘cardinael’ (‘cardynall’) was ontboden.19
De overeenkomst tussen W en het Nederlandse volksboek is evident. Maar gaat W
terug op de Nederlandse tekst of omgekeerd, of hebben beide toch een
gemeenschappelijke Franse bron gehad? De plaats die W binnen de Engelse Of
Arthour and of Merlin-traditie inneemt, laat slechts één mogelijkheid toe.
Zoals Macrae-Gibson in zijn editie aantoont, stamt de korte versie AM2 of wel af
van de lange versie (AM), of hebben beide versies, AM en AM2, samen een
gemeenschappelijke Engelse bron gehad.20 Daar W, afgezien van een aantal lezingen
uit de lange versie, voornamelijk tot de korte versie AM2 of de Of Arthour and of
Merlin - traditie gerekend moet worden, moet dan ook elke rechtstreekse relatie van
W tot een Franse tekst (Lestoire de Merlin of een daarvan afgeleide tekst) worden
uitgesloten, zodat W en de Historie niet op een gemeenschappelijke Franse bron
terug kunnen gaan.

19

20

Cardoeil zal door de auteur van de Of Arthour and of Merlin beschouwd zijn als de residentie
van Vortighers voorganger, Moine. Vgl.: G.D. WEST, An Index of Proper Names in French
Arthurian Prose Romances, Toronto, etc., 1978, p. 61 (University of Toronto Romance Series,
35).
Of Arthour and of Merlin, op. cit. (n. 6), vol. 2, p. 45.
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Om dezelfde reden is ook onmogelijk dat W uiteindelijk teruggaat op een Nederlandse
tekst (de Historie of een onbekende variant daarvan). De Historie moet derhalve
vanuit de Engelse rijmtekst in het Nederlands zijn omgezet, en is daarmee, naast
Vanden x esels en de Historie vanden jongen geheeten Jacke, het derde Engelse
volksboek dat in de zestiende eeuw vanuit het Engels in het Nederlands is vertaald.21
Hoewel volstrekt hypothetisch, kan de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat de
Engelse tekst eerst in de vorm van een berijmde versie in het Nederlands is vertaald
en vervolgens in proza is omgezet. De door Debaene veronderstelde rijmresten zouden
in deze richting kunnen wijzen.
De vertaler/bewerker verstond zijn vak: slechts sporadisch lijkt het Engels nog in
de Nederlandse tekst zichtbaar, of bevat de Nederlandse tekst een vertaalfout. Het
duidelijkste voorbeeld hiervan vinden wij in de passage waarin Merlijn de moeder
van de rechter van overspel beschuldigt. De rechter is woedend en zegt, in de Historie
(fo D 1 vo; Kronenberg, p. 31, r. 16-17): ‘Du beschames mi’. Op de overeenkomstige
plaats in W (fo D 1 vo vs. 13) lezen wij: ‘thou belaymye’, welke vocatiefvorm afgeleid
is van ‘bel-ami’ (‘belamy’) en correct vertaald zou luiden: jij schurk. Klaarblijkelijk
heeft de vertaler de Engelse tekst verward met de tweede persoon enkelvoud van het
werkwoord ‘bileggen’ (‘thou bilaist me’), waarvoor ‘du beschames mi’ inderdaad
een correcte vertaling is.22
Tot nu toe zijn alleen de overeenkomsten tussen W en de Historie van Merlijn
besproken. De verschillen tussen beide teksten zijn grotendeels het gevolg van het
streven van de Nederlandse vertaler/bewerker om de Engelse tekst otn te zetten in
een prozaverhaal dat voldoet aan de eisen van zijn zestiende-eeuwse lezers. Zo voegt
hij rondom het huwelijk van Vortigher en de dochter van koning Angis een
versdialoog in, wat voor zijn lezers een heel vertrouwd beeld geweest moet zijn: de
versdialoog voldoet aan de min of meer stereotiepe opbouw die deze dialogen in de
Nederlandse prozaroman kenmerkt.23 De vertaler/bewerker volgt de tekst van W over
het algemeen tamelijk letterlijk, maar wijkt ervan af als hij incon-

21

22
23

Het volksboek vanden, X, esels, uitgegeven... door A. VAN ELSLANDER, Antwerpen, 1946
en Vanden jongen geheeten Jacke..., uitgegeven door G. BOEKENOOGEN, Leiden, 1905
(Nederlandsche volksboeken, 10).
Middle English Dictionary, ed. by H. KURATH and S.M. KUHN, Ann Arbor etc., 1956-...,
vol. I, p. 697-698 (‘bel-ami’) en p. 852-853 (‘bileggen’).
W.M.H. HUMMELEN, Versdialogen in prozaromans, Nijmegen, 1971 [Inaugurale rede,
Nijmegen].
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sequenties uit W corrigeert, of, om vaart in de vertelling te houden, bijzaken weglaat.
Zo bijvoorbeeld schrapt de bewerker een aantal beschrijvingen: W (fo A 5 vo vsn.
7-20) beschrijft uitvoerig hoe het leger van Vortigher zich voorbereidt op de strijd
tegen Angis, terwijl de Historie (fo B 1 ro; Kronenberg, p. 23, r. 3 van beneden) de
voorbereidingen niet expliciet verhaalt. Waar verder W (fo C 6 ro, vsn. 16-21) een
uitvoerige beschrijving geeft van de toren waarin Merlijns moeder wordt opgesloten,
meldt de Historie (fo D 1 ro; Kronenberg, p. 29, r. 17-18) alleen dat de toren ‘seer
sterc’ is. De meest in het oog lopende inconsequentie uit W die de vertaler/bewerker
rechttrekt, heeft betrekking op Merlijns leeftijd. In W (fo D 1 vo, vsn. 27-30) spreekt
Merlijn zijn moeder toe, als hij een half jaar oud is. Enige tijd later pas moet Merlijns
moeder voor de rechter verschijnen: Merlijn is nu dan ook twee jaar oud (fo C 8 vo,
vs. 1), terwijl de rechter de voltrekking van het vonnis slechts een half jaar tot na de
geboorte had uitgesteld (fo C 5 vo, vs. 31). De Historie herstelt de chronologie: Merlijn
zal na zijn geboorte een half jaar in de toren moeten blijven (fo D 1 ro; Kronenborg,
p. 29, r. 10) en spreekt tot zijn moeder na vijf maanden (fo D 1 vo; Kronenberg, p.
30, r. 9-10), zodat zij inderdaad een half jaar na de geboorte voor de rechter kan
verschijnen (fo D 2 ro; Kronenberg, p. 30, r. 22).

Drukker en datering
De Historie van Merlijn is, volgens mevrouw Kronenberg, waarschijnlijk gedrukt
door de Antwerpse drukker Symon Cock en deze toeschrijving is zondermeer
overgenomen door Debaene. Dat Cock dan ook degene geweest zou zijn die de aanzet
heeft gegeven tot de vertaling van de Treatyse of Marlyn vanuit het Engels in het
Nederlands, zal een volstrekt onbewezen zaak blijven; de Historie kan immers al
eerder door iemand anders gedrukt of uitgegeven zijn. Cock als drukker van een uit
het Engels vertaalde tekst lijkt volstrekt niet verwonderlijk, daar hij, direct of indirect,
contacten met Engeland onderhouden moet hebben. In 1531 drukte hij een editie van
William Tyndale, An answere unto sir Thomas Mores dialoge en van Robert Barnes,
A supplicatyon made unto Kinge Henrye the eight en in 1536 een ander boek voor
de Engelse markt (Storys and prophesis of the holy scriptur).24 In hetzelfde jaar deed
hij wellicht ook één of twee van de

24

Respectievelijk NK 3988, NK 2372 en NK 3906.
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Engelse vertalingen van het Nieuwe Testament het licht zien.25 Cocks contacten met
Engeland kunnen het vermoeden dat hij de drukker van de Historie van Merlijn is
weliswaar enigermate ondersteunen, maar bewijzen deze veronderstelling geenszins.
Een Antwerpse drukker als Jan van Doesborch heeft in elk geval nog meer dan Cock
contacten met Engeland onderhouden.26 Mevrouw Kronenberg baseert haar
toeschrijving op bibliografische gegevens. In de samenstelling van het fonds van
Symon Cock echter meent zij bovendien een ondersteuning van haar toeschrijving
te zien: in dat fonds ‘valt een volksboek in de landstaal niet uit het kader’.27 Bij nadere
bestudering blijkt in het fonds van Cock heel wat (religieuze) volksliteratuur voor
te komen, maar blijkt de wereldlijke volksen triviaalliteratuur, voorzover ons
overgeleverd, toch wel zeer schaars vertegenwoordigd.28 Onderzoek aan de hand van
Nijhoff-Kronenberg en van de Belgica Typographica levert binnen dit genre slechts
twee prognosticaties op.29 Toch heeft Symon Cock zeker nog een drietal andere
teksten, die tot de wereldlijke volks- en triviaalliteratuur gerekend kunnen worden,
gedrukt: Een schoone historie van Margriete van Limborgh (1544)30, een
Esopus-bundel uit 154631 en Van Jason ende Hercules (1556).32 Bovendien

25

26
27
28

29

30

31
32

E. GORDON DUFF, A Century of the English Booktrade, London, 1948, p. 29 en IDEM, The
Printers, Stationers and Bookbinders of Westminster and London from 1456 to 1535,
Cambridge, 1906, p. 230-231.
R. PROCTOR, Jan van Doesborch. Printer at Antwerp. An Essay in Bibliography, London,
1894.
M.E. KRONENBERG, op. cit. (n. 4), p. 22.
Zie voor een omschrijving van volks- en triviaalliteratuur: H. PLEIJ, Is de laatmiddeleeuwse
literatuur in de volkstaal vulgair?, in: Populaire literatuur, Amsterdam, 1974, p. 34-106,
met name p. 44 (Amsterdamse smaldelen, 1).
NK 1302: GASPAR LAET DE BORCHLOEN, Pronosticacie van den jare 1532, Antwerpen,
Claes de Grave, Jac. van Liesvelt en Symon Cock, s.a. (1531). Verder: Belgica Typographica
1541-1600, Nieuwkoop, 1968-1977. 2 vols., vol. I, nr. 4645 (PIETER VAN HOVE,
Prognostication de l'an... 1549).
Enige bekende exemplaar: Londen, BRITISH LIBRARY, 12403 C 2 (1). Zie L. DEBAENE, op.
cit. (n. 4), p. 110 en H. PLEIJ en R. RESOORT, Zestiende-eeuwse vondsten in de Herzog August
Bibliothek te Wolfenbüttel, in: Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek, 4, 1974-1975, p.
385-408, met name p. 292, n. 15.
Enig bekende exemplaar, waarvan de titelpagina ontbreekt: Luik, UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK;
Reserve 296 B.
Hiervan zijn twee exemplaren bekend: een in Londen, BRITISH LIBRARY (signatuur: 12403
C 2) en een in Parijs, BIBLIOTHÈQUE D'ARSENAL (signatuur: Fol. B.L. 975, olim 17765 B.L.).
Over deze druk: R. RESOORT en H. PLEIJ, Nieuwe bronnen en gegevens voor de
literatuurgeschiedenis van de zestiende eeuw uit Parijse bibliotheken, in: Spektator. Tijdschrift
voor neerlandistiek, 5, 1975-1976, p. 653-659, met name p. 656.
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bezit de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage een tweetal drukken, waarin plaats,
drukker noch jaar vermeld worden, maar die op basis van de approbatie wellicht aan
Symon Cock toegeschreven kunnen worden: Van Iulius Caesar (1545) en De
distructie van Jherusalem (1546).33
Het argument waarop mevrouw Kronenberg haar toeschrijving feitelijk baseert,
is het voorkomen van het randje met de twee paardekoppen, zoals afgedrukt op fo B
1 vo van de Historie, in een door Symon Cock gesigneerde druk uit 1533, Dat heylige
leven ons heren Ihesu Christi (vgl. ill 1c en ill. 5).34 Bovendien is de Cronijcke van
Vlaenderen, waarin de twee katernen van de Historie van Merlijn abusievelijk zijn
meegebonden, gedrukt door Symon Cock. Daar de band nieuw is, kan de vergissing
ook dateren van het tijdstip van herbinden (19de of 20ste eeuw). Groter lijkt mevrouw
Kronenberg de kans dat de katernen van de Cronijcke en van de Historie reeds bij
het vergaren ter drukkerij (dus bij Symon Cock) door elkaar gehaspeld zijn.
Toekomstig onderzoek, met name naar de houtsneden, zou, aldus mevrouw
Kronenberg, de toeschrijving kunnen onderbouwen.
Na meer dan vijftig jaar lijkt het mij niet alleen gewenst de resultaten van mevrouw
Kronenberg aan de huidige stand van het onderzoek te toetsen, maar ook het door
haar gewenste onderzoek naar de afbeeldingen te verrichten. Nijver speurwerk heeft
de laatste jaren onze kennis met betrekking tot de overgeleverde wereldlijke volks-en
triviaalliteratuur aanzienlijk vergroot en o.a. de zojuist genoemde drukken van Symon
Cock binnen dit genre dienen dan ook in het onderzoek betrokken te worden.35 Ook
is door de verschijning van verschillende bibliografieën en catalogi, niet in de laatste
plaats door het werk van mevrouw Kronenberg zelf, de Zuidnederlandse 16de-eeuwse
boekproduktie inmiddels als geheel veel beter ontsloten.36 Door de publicatie van het
typenonderzoek

33
34

35
36

Signatuur respectievelijk 1701 E 27 en 1702 C 57 (2).
NK 1363: het door mevrouw Kronenberg beschreven exemplaar maakt momenteel deel uit
van de bibliotheek van het Rijksmuseum het Catharijneconvent te Utrecht (signatuur:
postincunabel 28). De verschillen tussen de afbeeldingen van het randje uit de Historie en
uit Dat heylige leven zijn het gevolg van het feit dat de titelpagina van Dat heylige leven met
rode inkt is ongekleurd.
Zie o.a. H. PLEIJ, op. cit. (n. 3), H. PLEIJ en R. RESOORT, op. cit. (n. 30) en R. RESOORT en
H. PLEIJ, op. cit. (n. 32).
Ik noem hier slechts: W. NIJHOFF en M.E. KRONENBERG, op. cit. (n. 1) en Belgica
Typographica (n. 29).
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van de beide Hellinga's en van prof. Vervliet beschikken wij momenteel over een
belangrijk apparaat bij de toeschrijving van Nederlandse drukken tot 1600.37
Bijstelling of onderbouwing van de conclusies van mevrouw Kronenberg op basis
van het gebruikte lettermateriaal, blijkt echter ook met het nu beschikbare apparaat
niet mogelijk. Het boek is gedrukt in het lettertype dat door Vervliet aangeduid wordt
als T 20 (‘Lettersnijders English Textura’) en dat door de Hellinga's genoemd wordt
‘Lettersnider type A 2’.38 Door het vele gebruik dat in de zestiende eeuw van dit type
is gemaakt, is het niet mogelijk bij de toeschrijving van de Historie dan Merlijn uit
te gaan van het lettermateriaal: van de 80 drukkers van wie werk opgenomen is in
de L'art typographique gebruikten 42 dit type.39 De Heliinga's hebben het
‘lettersnidertype’, voorzover gebruikt in de 15de eeuw, per drukker nauwkeurig
gedetermineerd: voor de 16de eeuw is dit (nog) niet gebeurd.
Bij een poging om, zoals mevrouw Kronenberg aan gaf, door middel van onderzoek
naar de houtsneden de toeschrijving aan Cock te onderbouwen, blijkt het een groot
gemis dat er op de Nederlandse 15de- en 16-de-eeuwse boekillustratie (nog) geen
iconografische ingang bestaat. Toch bleek het mogelijk om van alle voorstellingen,
randen en vignetten een andere afdruk en/of een afdruk van een voorbeeld of
nasnijding op te sporen. Terwijl dit onderzoek door mij binnen de Nederlandse
boekproduktie werd verricht, bleken alle betreffende afbeeldingen bijna uitsluitend
in Antwerpse drukken voor te komen.
In de Historie van Merlijn komen drie randen voor (ills. 1c, 2b en 3a), alsmede
een vignet (ill. 1b). Dit vignet - mevrouw Kronenberg merkte dit reeds op - wordt
bij Antwerpse drukkers zeer algemeen gebruikt en er hebben dan waarschijnlijk ook
vele houtblokken van bestaan. Het komt o.a. voor in drukken van Vorsterman, van
de Weduwe van Liesveldt en van Jan Roelandt. Cock gebruikt het o.a. op de
verschillende titelpagina's

37

38
39

W. en L. HELLINGA, The Fifteenth-Century Printing Types af the Low Countries, Amsterdam,
1966, 2 vols. en H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries,
Amsterdam, 1968.
H.D.L. VERVLIET, op. cit. (n. 37), p. 121-122 en L. en W. HELLINGA, op. cit. (n. 37), I, p.
95-101 en II, pl. 258-265.
W. NIJHOFF, L'art typographique dans les Pays-Bas pendant les années 1500 à 1540, Den
Haag, 1926-1935, 3 vols.
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van zijn Souterliedekens.40 Bij het verdere onderzoek naar de toeschrijving van de
Historie zal ik dit vignetje buiten beschouwing laten. Het randje met de paardekoppen
(ill. 1c) komt acht maal voor in Een schoone historie van Margriete van Limborgh
die Cock in 1544 drukte.41 Dezelfde afbeelding gebruikte Cock eveneens op de
titelpagina van Franciscus Titelman, Libri sex de consyderatione dialectica (1540)42
en - zoals reeds vermeld - eveneens op die van Dat heylighe leven ons heren Ihesu
Christi. Bovendien komt dit randje voor in een druk uit 1534, waarvan de drukker
niet bekend is: Alle de comnghen van Enghelant.43 Het voorkomen van de rand met
de paardekoppen uit de Historie in drukken van Symon Cock kan de toeschrijving
van dit volksboek aan deze drukker alleen dan enigermate ondersteunen, wanneer
in de Historie en in de drukken van Cock van een en hetzelfde houtblok gebruik is
gemaakt. Inderdaad blijkt bij nauwkeurige vergelijking voor deze rand te gelden dat
alle afdrukken met hetzelfde houtblok zijn vervaardigd.44 Van deze rand heeft Cock
tenminste één variant gebruikt: op dit blok maakt het randje deel uit van een grotere
voorstelling, waarvan onmiskenbaar een deel is afgezaagd. Dit afgezaagde blok komt
bij Cock voor in Den groten herbarius (1547).45 Hetzelfde afgezaagde blok wordt
later een aantal malen gebruikt door Liesveldt, waarbij deze eenmaal het blok
combineert met het bijbehorende deel.46 De afbeelding die zo ontstaat (man en vrouw
gescheiden door een muur) kan

40
41

NK 1915-1923.
Het randje met de paardekopjes komt voor op de volgende folia: A 3vo, 8 1ro, D 2ro, D 4ro,

43
44

E 3ro, H 1vo, H 4vo en I 2ro.
NK 3959; naast de genoemde exemplaren ook: Utrecht, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
(signatuur: rariora duod, 98).
NK 599; afgebeeld in W. NIJHOFF, op. cit. (n. 39), vol. II, Inconnus, pl. IX en X.
Wel lijkt het op het eerste geziekt vreemd, dat in de Margriete van Limborgh hetzelfde blok

45

voorkomt op fo D 2ro en D 4ro, bladzijden die zich bevinden aan één zijde van het ongevouwen
vel. Dit moei erop wijzen, dat Cock vóór het drukken het vel gevouwen heeft en het zetsel
voor katern D in vier, en niet in twee vormen heeft gezet. Vgl. C.W. GERHARDT, Geschichte
der Druckverfahren. Teil II: der Buchdruck, Stuttgart, 1975, p. 47-48 en 71-72 (Bibliothek
des Buchwesens, 3).
Belgica Typographica (n. 29), nr. 5879 (Antwerpen, MUSEUM PLANTIN-MORETUS, signatuur:

46

R 49-7), fo A 4vo.
Het afgezaagde blok, als bij Cock, komt voor in Van den Hinnetaster (Antwerpen, Wed. van

42

Liesvelt, ca. 1554-1556), fo B 3ro (Wolfenbüttel, HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK). Over dit
boekje H. PLEIJ en R. RESOORT, op. cit. (n. 30), p. 397, De twee oorspronkelijke helften
worden gecombineerd in Een schoon historie van Turias ende Floreta, (Antwerpen, Wed.
van Liesvelt, 1554), fo F 4vo (Washington, LIBRARY OF CONGRESS: COLLECTIE ROSENWALD).
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slechts voor één tekst ontworpen zijn: Pyramus en Thisbe. De paardekopjes op dit
bij Liesveldt en Cock voorkomende blok, verschillen duidelijk van die in de Historie
en werpen geen nieuw licht op de toeschrijving van dit volksboek. Wel kan dit blok
enig nieuw licht werpen op de overlevering van de Pyramus en Thisbe: de druk
waarvoor deze afbeelding oorspronkelijk bedoeld moet zijn, is (nog) niet bekend.47
Naast het randje met de paardekoppen komen in de Historie nog twee randen voor:
een rand met draakjes (zie ill. 3a) en een met kwasten (zie ill. 2b). Deze laatste rand
is door mij uitsluitend aangetroffen in twee door Symon Cock gesigneerde drukken.48
De rand met de draakjes is door Cock zesmaal gebruikt: vijfmaal in de Margriete
van Limborgh en eenmaal in Van Jason ende Hercules.49 Alle afdrukken van deze
twee randen zijn met hetzelfde houtblok vervaardigd. Op één geval na, worden
derhalve de drie houtblokken van de randen in de Historie verder uitsluitend gebruikt
in drukken van Symon Cock. De uitzondering betreft - zoals eerder geconsteerd een niet gesigneerde druk, die wellicht aan Cock toegeschreven moet worden.
Ondersteunen ook de voorstellingen in de Historie de hypothese dat Cock het boek
gedrukt heeft? Het boek telt vier houtsneden, die - gelet op de tekst - de volgende
scenes zullen moeten verbeelden, maar, op één na, duidelijk niet voor dit boek zijn
vervaardigd:
Fo B 1 ro:

Angis vraagt Vortigher vrije aftocht voor
zichzelf en voor zijn manschappen(ili.
1a);

Fo B 2 ro:

Vortighers bode arriveert met een brief
bij koning Angis (ill. 4);

Fo B 2 vo:

huwelijk van Vortigher met de dochter
van koning Angis (ill. 2a);

Fo D 2 ro:

Merlijns moeder voor de rechter (ill. 3b).

47

48

Zie met betrekking tot de overlevering van deze tekst: Piramus en Thisbe. Twee
rederijkersspelen uit de zestiende eeuw. Bronnenstudie en tekstuitgave door G.A. VAN ES,
Zwolle, 1965, p. 92-110 (Zwolse drukken en herdrukken, 50);, W.M.H. HUMMELEN, Enkele
aantekeningen bij de prenten in De Casteleijns Pyramus en Thisbe, in: Tijdschrift voor
Nederlandse taal- en letterkunde, 82, 1966, p. 144-153 en p, 294-295; R. RESOORT en H.
PLEIJ, op. cit. (n. 32), p. 646-649.
Op de titelpagina van de Sonderlinge uutvercoren salighe oeffeninghe der ganser passien.
S.a. (NK 3625; eerstgenoemde exemplaar nu Utrecht, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, signatuur:
coll. Thomaasse, Alverna 69/8) en op fo D 4ro van de Margriete van Limborgh (n. 30).

49

Margriete van Limborgh (n. 30): fos A 3vo, F 1ro, H 1vo, H 4vo en P 2ro Van Jason ende
Hercules (n. 32): fo H 3vo.
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Alleen de voorstelling win de derde houtsnede (ill. 2a) kan in zijn geheel betrekking
hebben op de tekst. De inhoud vande andere drie voorstellingen vertoont slechts een
globale overeenkomst met de bijhorende passage uit de tekst. Zo is op de eerste
houtsnede (ill. 1a) een jongeling geknield afgebeeld voor een koningspaar, terwijl
in de tekst de oudere koning Angis knielt voor de dan nog ongehuwde Vortigher.
Op de tweede afbeelding in de Historie (ill. 4) overhandigt een gewapend persoon
een brief aan een rijker gekleed iemand, die uit een huis naar buiten komt. In de
bijbehorende tekst lezen wij dat Vortighers bode een brief overhandigt aan een vorst,
en wel aan koning Angis. Op de vierde houtsnede tenslotte (ill, 3b) zien wij een groep
soldaten met hun aanvoerder tegenover een dame; de tekst vermeldt dat Merlijns
moeder, met haar kind, Merlijn, op de armen, voor de rechter verschijnt. Deze drie
houtsneden zijn derhalve zeker niet voor de Historie gesneden. Alleen de inhoud
van de derde houtsnede (ill. 2a) past in alle opzichten bij de tekst en zou dan ook
oorspronkelijk voor het volksboek ontworpen kunnen zijn. Omdat het hier om een
weinig specifieke uitbeelding van een vorstenhuwelijk gaat, kan de houtsnede echter
ook ontworpen zijn voor een van de vele andere prozaromans waarin
vorstenhuwelijken worden beschreven.
De eerste houtsnede, met de knielende Angis, is driemaal door Cock gebruikt:
tweemaal in de Margriete van Limborgh en eenmaal in Van Jason ende Hercules.50
Eenmaal komt hetzelfde blok voor bij een andere Antwerpse drukker, Claes van den
Wouwere, die als opvolger van Cock het blok uit diens boedel overgenomen zal
hebben.51 Een bijna identieke afbeelding komt voor in de Turias ende Floreta die in
1554 bij Liesveldt verschijnt.52 In dit geval sluiten tekst en afbeelding precies bij
elkaar aan (Turias knielt voor zijn ouders), zodat wij hier waarschijnlijk met een
oorspronkelijke afbeelding te maken hebben. Deze houtsnede is veel preciezer

50

Margriete van Lymborgh (n. 30): fos E 3ro en H 1vo. Van Jason ende Hercules (n.32): fo E

51

3vo.
Die historie van Peeter van Provencen, Antwerpen, Claes van den Wouwere, s.a. (1561-1567),
fo P 3vo (Washington, LIBRARY OF CONGRESS: COLLECTIE ROSENWALD). Zie m.b.t. Van
den Wouwere: A. ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et
XVIe siècles dans tes limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975, p.
250 (Collection du centre national de l'archeologie et de l'histoire du livre, III)

52

Een schoon historie van Turias ende Floreta (n.46), fo A 2vo. Zie afbeelding in de editie van
deze tekst door C. LECOUTERE en W.L. DE VREESE, Leiden, 1904, p. 3 (Nederlandsche
volksboeken, 17 VIII).
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uitgewerkt dan die in de Historie en zal dan ook als voorbeeld hebben gediend.
Ook de tweede voorstelling uit de Historie (ill. 4) is een nasnijding van een
kwalitatief betere voorganger. Deze voorganger komt tenminste voor in drie drukken
van Vorsterman, in drie drukken van Van Doesborch en in één druk van Jan van
Ghelen.53 De nasnijding die in de Historie van Merlijn is gebruikt, komt bij Cock
voor in zijn Van Jason ende Hercules.54
Van de huwelijksscene (ill. 2a) zijn drie varianten bekend, en weer is de variant
die in de Historie is gebruikt, waarschijnlijk een nasnijding. De kwalitatief bete re
variant (het voorbeeld?) komt omstreeks 1510 voor bij H. Eckert van Homberch.55
De variant uit de Historie komt uitsluitend voor in drukken van Cock en van diens
opvolger Van den Wouwere.56 De derde variant komt in twee zeventiende-eeuwse
drukken voor.57
De vierde houtsnede uit de Historie (ill. 3b) is een nasnijding van een combinatie
van twee andere blokken, die op zich elk weer nasnijdingen lijken van een deel van
een grotere voorstelling (vgl. ill. 7). De genoemde combinatie van twee blokken
wordt in elk geval tweemaal gebruikt, eenmaal door Vorsterman en eenmaal door
Van Doesborch.58 De illustratie in de Historie is beslist een nasnijding van deze
combinatie. De afbeelding

53

[Van Huyghe ma Bourdeus] Antwerpen, Vorsterman, s.a., fo R 1ro (NK 3163; Wenen,
STAATSBIBLIOTHEK). Die schoone hysterie van Matgarieten... van Lymborch, Antwerpen,
Vorsterman, 1516, fo F 4ro (NK 3168; Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK). Van heer
Frederick van Jenuen, Antwerpen, Vorsterman, 1531, fo D 3ro (NK 1086; Gent,
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, signatuur: Res. 1070). LETTER OF B. DE CLEREVILLE,
Antwerpen, Van Doesborch, s.a. (1517 of 1518), zie afb, VIII in: R. PROCTOR, op. cit. (n.
26) en NK 2677. Der IX quaesten. Antwerpen, Doesborch, 1528, fo D 2vo (NK 1774; Gent,
UNIVERSITEITSBLIOTHEEK, signatuur; Res. 1071). Van Jason ende Hercules, Antwerpen,
Doesborch, 1521, fo L 2ro (NK 3164; Londen, BRITISH LIBRARY, signatuur: C 97/ d. 13).
Hughe van Bourdeus, Antwerpen, Van Ghelen, 1584, fo N 3ro (Göttingen,
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK).

54
55

Van Jason ende Hercules (n. 32), fo H 3vo.
Een seer schoone ende suverlike hysterie van Olyvier van Castillen, Antwerpen, Eckert van
Homberch, s.a. (ca. 1510), fo G 2vo (Washington. LIBRARY OF CONGRESS: COLLECTIE
ROSENWALD).

56

Van Jason ende Hercules (n. 32), fo A 2vo. Peeter van Provencen (n. 51), fo P 3vo. Een
schoone ende amoruese historie van Ponthus ende die schoone Sidonie, Antwerpen, Van
den Wouwere, 1564, fo N 3ro ('s-Gravenhage, MUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM,
signatuur: 6 B 32).

57

Een schoone historie van Jan van Parijs, Antwerpen, Pauwels Stroobant, 1612, fo G 2ro
(Göttingen, UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK). Historie van Partinoples grave van Bleys,
Amsterdam, Ot. Barentsz. Smient, 1644, fo D 4ro ('s-Gravcnhage, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,
signatuur: 190 C 28).

58

Van Jason ende Hercules (n. 53), fo F 2vo. Van heer Frederick van Jenuen (n,53), fo E 2ro.
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met de dame is bij deze gelegenheid het sterkst gewijzigd: de tegelvloer is voor het
grootste gedeelte vervangen door een aanduiding van het landschap op de achtergrond
van de groep soldaten, terwijl twee zwarte tegels gehandhaafd bleven, in de
veronderstelling dat het hier de voeten van de dame betrof (ill. 4b en ill. 7). Het losse
blok met de soldaten komt op zich een aantal malen voor in drukken van Vorsterman
en van Jacob van Doesborch59, terwijl de losse afbeelding met de dame, in twee
varianten, voorkomt bij dezelfde drukkers, bij Jan van Liesveldt en bij Jan van
Ghelen.60. Aan deze vierde houtsnede uit de Historie heeft Sodmann reeds enige
aandacht besteed.61 Omdat hij het verschil in kwaliteit en de aard van de verschillen
tussen de losse voorstellingen en de gecombineerde afbeelding in de Historie niet
heeft opgemerkt en de combinatie van de beide losse blokken niet kende, concludeert
hij dat de losse blokken nagesneden zouden zijn naar het blok in de Historie. Omdat
hij bovendien de discrepantie tussen de tekst en de voorstelling in de Historie van
Merlijn niet heeft opgemerkt, kan hij concluderen dat het hier een voorde Historie
zelf ontworpen illustratie betreft, die tot een veronderstelde druk van vóór 1528 heeft
behoord. Deze ‘terminus ante quem’ ontleent hij aan het voorkomen van een van de
vermeende nasnijdingen in een druk uit dat jaar.
Zoals uit het voorafgaande blijkt, komen de veronderstellingen, die in de Historie
zijn gebruikt, geheel of gedeeltelijk in verschillende varianten en/of combinaties
voor bij andere, nagenoeg uitsluitend Antwerpse, drukkers. Het gaat bij de
voorstellingen in de Historie echter om varianten die uitsluitend voorkomen in bet
oeuvre van Symon Cock of van diens opvolger Van den Wouwere. Bij de vierde
afbeelding in de Historie (ill. 3b) betreft het een blok dat - vorzover ik kan nagaan
- uitsluitend in dit volksboek

59

[Van Huyghe van Bourdeus] (n. 53), fo E 2ro, O 2ro. Margariete van Lymborch (n.53), fo E
1ro. Van heer Frederick van Jenuen (n.53),fos C 4vo, D 2ro en D 4vo. Van Jason ende Hercules
(n. 53), fo I 4vo. Der IX quaesten (n. 53), fo G 1ro. Tdal sonder wederkeeren, Antwerpen,
Van Doesborch, 1528, afb. in W. NIJHOFF, op. cit. (n. 39), dl. 2 Doesborch VII, 6 (NK 1519).

60

Die historie van Peeter van Provencen, Antwerpen, Vorsterman, s.a., fo C 4ro (NK 3171;
München, UNIVERSITÄTSBIBLIONTHEK, signatuur: P. Germ 8o 796). Der sack der consten,
Antwerpen, Vorsterman, 1537, fo A 3ro (NK 1507; Londen, BRITISH LIBRARY). Dat profijt
der vrouwen, Antwerpen, Jan van Ghelen, 1561, fo C 2vo (Amsterdam,
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK: 656 F 34). Den Sack der consten, Antwerpen, Jacob van

61

Liesveldt, 1528, fo 3ro (NK 1843, Amsterdam, UNIVERSITEITBIBLIOTHEEK, signatuur: Ned.
Inc. 290).
JACOB VAN MAERLANT, op. cit. (zie toelichting vóór n. 1), p. 13-15, m.n. noot 25.
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is gebruikt. Wat de randen betreft: twee ervan komen uitsluitend in drukken van
Cock voor, terwijl de derde (de rand met de paardekopjes) ook door andere Antwerpse
drukkers werd gebruikt, maar in de variant uit de Historie slechts voorkomt in door
Cock gesigneerde en, eenmaal, in een zeer waarschijnlijk aan Cock toe te schrijven
druk.
Beschadigingen van houtblokken kunnen als hulpmiddel bij de datering van
drukken worden gebruikt. Voorzichtigheid is echter geboden: wat een beschadiging
lijkt, kan het gevolg zijn van slechte ininkting of van een slechte afdruk.62 Bovendien
moet men rekening houden met het feit dat beschadigde houtblokken - zij het zeer
zelden - gerepareerd werden: afdrukken van het ‘gave’ blok moeten dan later
gedateerd worden dan afdrukken van hetzelfde blok in beschadigde toestand.63 Daarom
wil ik in verband met een mogelijke datering van de Historie de staat van de drie
randen (ills. 1c, 2b, 3a) en van de voorstellingen (ills. 1a, 2a en 3b), waarvan de
blokken door Cock en door Van den Wouwere in verschillende drukken zijn gebruikt,
nader bekijken.
De eerste houtsnede (ill. 1a) vertoont in de Margriete van Lymborgh (1544)
beschadigingen in de randen en in de zoom van ‘Angis’ rok, beschadigingen die in
de Historie nog niet te zien zijn (vgl. ills. 1a en 6a). Dat het hier om werkelijke
beschadigingen en niet om toevallige ininktings- of afdrukfouten gaat, blijkt uit het
feit dat in 1556 (in de Van Jason ende Hercules) dezelfde beschadigingen zichtbaar
zijn. Ook het blok met de houtsnede die de bode bij ‘Angis’ afbeeldt, lijkt in de
Historie nog in een betere staat te verkeren dan in de Van Jason ende Hercules (1556).
Andere afdrukken van ditzelfde blok zijn mij met bekend, zodat - theoretisch gezien
- sprake kan zijn van een ininktings- of van een afdrukfout. Voor de houtsnede waarop
Vortighers huwelijk is afgebeeld, kan wel weer met zekerheid geconstateerd worden
dat de defecten in de afbeelding in de Van Jason ende Hercules (1556) het gevolg
zijn van beschadigingen van het houtblok: als Claes van den Wouwere later hetzelfde
blok gebruikt, komen immers dezelfde defecten voor.64 Ook de randen lijken in de
Historie van

62

63
64

Hoewel geschreven met het oog op de 15de eeuw, is ook voor de 16de eeuw zeer bruikbaar:
P. AMELUNG, Methoden zur Bestimmung und Datierung unfirmierter Inkunablen, in: Buch
und Text im 15. Jahrhundert, herausgegeben von L. HELLINGA und H. HÄRTEL. Hamburg,
1981, p. 89-127, (m.n. p. 100-105), (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung,
2).
E. SCHULZ, Holzstockbeschädigungen und Datierungsjragen, in: Beitraege zur Forschung.
Studien und Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosen thal, N.F. 3 (1930), p. 36-39.
Peeter van Provencen (n.51), fo P 3vo. Ponthus ende Sidonie (n.56), fo N 3ro.
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gavere blokken afgedrukt te zijn dan in de Margriete van Lymborgh (1544) en in de
Van Jason ende Hercules (1556). Het randje met de paardekoppen, in de Historie
reeds beschadigd aan de onderzijde, vertoont in 1544 op dezelfde plaats meer
beschadigingen (vgl. ills. 1c en 6b). In het randje met de draken zien wij in 1544 en
in 1556 hoe het bladornament aan de bovenzijde van de staart van de rechterdraak
niet meer met de staart verbonden is (vgl. ills. 3a en 6c). Het blok met de kwasten
vertoont in opeenvolgende drukken geen defecten en kan, met het oog op de datering,
buiten beschouwing blijven.
De staat van de diverse houtblokken levert meer dan voldoende bewijs dat de
Historie van Merlijn gedrukt is vóór de Margriete van Lymborgh, dus vóór 1544.
Voor het bepalen van een terminus post quem zijn wij aangewezen op afdrukken
van de houtblokken, waarbij deze in een gravere staat verkeren dan in de Historie.
Dit is alleen het geval bij het randje met de paardekoppen. In 1533 gebruikt Cock
dit randje in onbeschadigde toestand (ill. 5)65; één jaar later komt het blok eveneens
onbeschadigd voor in niet gesigneerde druk, die echter op grond van het voorkomen
van randje zeer waarschijnlijk aan Cock toegeschreven moet worden.66] randje met
de paardekoppen leidt tot een ‘terminus post quem’ van 1534.
Het was eveneens het randje met de paardekoppen, dat in 1929 mevrouw
Kronenberg deed opmerken: ‘Zoo zou ik dus, onder alle voorbehoud, de mogelijkheid
willen aannemen dat Symon Cock te Antwerpen de drukker van deze Merlijn is
geweest’.67 Haar hoop dat toekomst een zekerder resultaat zou brengen, lijkt in deze
bijdrage bewaarheid. Haar wens dat ooit een volledig exemplaar aan het licht zou
kom is niet vervuld. Wellicht kan het tot troost strekken dat van de als bron voor het
volksboek gebruikte Engelse tekst wel een volledig exemplaar is overgeleverd.

65
66
67

Dat heylige leven ons heren Ihesu Christi (n.31).
Alle de coninghen van Enghelant, s.l., 1534 (n.43).
M.E. KRONENBERG (n.4), p.23.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

324

Ill. 1a: Angis knielt voor Vortigher; ill. 1b vignet; ill. 1c: rand met paardekoppen (Uit: Historie van
Merlijn. S.l., s.a,. detail fo B 1vo).

Ill. 2a: huwelijk Vortigher met de dochter van Angis; ill. 2b: rand met kwasten (Uit: Historie van
Merlijn. S.l., s,a., detail fo B 2vo).

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

325

Ill 3a: rand met drakenmotief; ill. 3b: Merlijns moeder voor de rechter (Uit: Historie van Merlijn. Sl.,
s.a., detail fo D 2ro).

Ill. 4: bode van Vortigher arriveert bij Angis (Uit: Historie van Merlijn. S.l., s.a. detail fo B 2ro).
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Ill. 5: rand met paardekoppen (Uit: Dat heylighe leven ons heren Ihesu Christi. Antwerpen, Cock,
1533, detail titelpagina).
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Ill. 6a: knielende figuur voor vorstenpaar; ill. 6b: rand met paardekoppen; ill. 6c: rand met drakenmotief
(Uit: Een schoone historie van Margriete van Limborch. Antwerpen, Cock, 1544, detail fo E 3ro).
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Ill. 7a: soldaten met hun aanvoerder; ill. 7b: dame op tegelvloer (Uit: Heer Frederick van Jenuen.
Antwerpen, Vorsterman, 1531, detail fo E 2ro).
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Verantwoording illustraties
Alle illustraties zijn verkleind.
Ill. 1-4: Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERTI (signatuur: V.H. 27526A).
COPYRIGHT KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I.
Ill. 5: Utrecht, RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT (signatuur: postincunabel
28). Gefotografeerd naar: W. NIJHOFF, L'art typographique dans les Pays-Bas
pendant les années 1500 à 1540. Den Haag, 1926-1935, vol. II Anvers-Symon
Cock VIII, no 32. Copyright BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT.
Ill. 6: Londen, THE BRITISH LIBRARY (signatuur: 12403 C 21). Copyright THE
BRITISH LIBRARY.
Ill. 7: Gent, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK (signatuur: Res. 1070). Gefotografeerd
naar: Van heer Frederick van Jenuen... ED W.L. BRAEKMAN. Sint Niklaas, 1980
(Zeldzame volksboeken uit de Nederlanden, 2). Copyright BIBLIOTHEEK DER
RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT.
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Résumé
La Bibliothèque Royale à Bruxelles possède deux fragments d'un roman populaire
néerlandais dont Merlin est le sujet principal (l'Historie van Merlijn). Ces fragments
ont été édités en 1929 par Mme Kronenberg, qui ne s'est pas bornée à des recherches
concernant la provenance du texte, mais qui a en plus fait quelques efforts pour savoir
où, par qui et quand l'Historie a été imprimée. Plus de cinquante ans après, les résultats
de ses recherches ont besoin d'être précisés et rectifiés.
Dans l'article ci-dessus le texte de l'Historie est comparé à une version du Of
Arthour and of Merlin anglais, qui a été imprimée entre autres en 1510 à Londres:
A lytel treatyse of ye byrth and prophecye of Marlyn. Ce texte, qui a été reconnu
comme une version d'Of Arthour and of Merlin pour la première fois par l'auteur de
cet article, paraît avoir été la source du roman populaire néerlandais. L'Historie est
beaucoup plus qu'une traduction pure et simple: descriptions superflues ont été omises,
inconséquences corrigées et dialogues en vers insérés.
Ce petit livre a-t-il été imprimé en effet à Anvers autour de 1540 par Symon Cock?
Telle était l'hypothèse soulevée sous toute réserve par Mme Kronenberg. Il paraît que
pour toutes les illustrations des bois ont été utilisés qu'on peut tracer uniquement
dans l'oeuvre de Symon Cock ou de son successeur Van den Wouwere. La
comparaison de l'état des bois dans les différents livres de Cock et de Van den
Wouwere résulte pour l'Historie van Merlijn en 1534 comme ‘terminus post quem’
et en 1544 comme ‘terminus ante quem’.
trad. par Mme L.C. Kuiper-Brussen
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T'is al goet wat cunste doet.
Beschouwingen bij een drukkersmerk van de gebroeders Van de
Venne.
door Dr. Karel Porteman
(Leuven)
In menig opzicht zijn drukkersmerken interessant. Zij verschaffen niet alleen een
aantal gegevens die voor de geschiedenis van de boekdrukkunst en de drukkersfamilies
van belang zijn, maar manifesteren zich tevens als een (bescheiden) kunstvorm,
waarin, onder invloed van het renaissancistisch concettisme, woord en heeld vernuftig
samengaan Vele ervan gedragen zich trouwens als echte impresa's of deviezen waarin
de drukkeruitgever zijn persoonlijk levens- of beroepsideaal tot uitdrukking brengt
via de combinatie van een kort motto met een visueel concetto, vaak uitgewerkt aan
de hand van min of meer vindingrijke zinspelingen op zijn naam, adres, zijn afkomst1.
Vooral de bloeiende genres van het pseudo-hiëroglifisch humanistisch beeldschrift
en van de emblemataliteratuur boden daarbij de nodige inspiratie2. Dat deze merken
als handelsmerk ook met publicitaire intenties waren beladen, ligt voor de hand.
In het merk dat ik in deze bijdrage behandel, gaat de mercantiele aankondiging
gepaard met een kunsttheoretische stellingname die als het persoonlijk ideaal van de
dragers mag worden beschouwd en die mede om haar bevreemdende visuele
vormgeving tot een van de merkwaardigste

1

2

Een interessante selectie van merken met vaak vernuftige naamallusies biedt A.E.C. SIMONI,
Bearwoord, Tree, Flatfisch § Co: some punning Dutch devices, in: Hellinga. Fetschrift...,
Amsterdam, 1980, p. 447-466.
Cfr. L. VOLKMANN, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren
Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig 1923 (anastatische herdruk: Nieuwkoop 1962 en
1969), p. 118-124; M. SABBE, Le symbolisme des marques typographiques, in: De Gulden
Passer, 10, 1932, p. 72-119 en de nrs. 1683 tot 1786 in de Bibliographie zur
Emblemforschung, verschenen in de tweede uitgave van A. HENKEL und A. SCHÖNE,
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1976
(ook afzonderlijk uitgegeven als Supplement der Erstausgabe).
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voorbeelden in het genre behoort. De aandacht zal derhalve uitgaan naar de
ontraadseling van de ‘pictura’ en de wijze waarop het geheel de artistieke opvattingen
van de Van de Vennes en inzonderheid die van Adriaen, letterlijk en figuurlijk op
het voorplan brengt.
***
Jan Pietersz Van de Venne (+ 1625), geboren te Lier als zoon van de later naar het
Noorden uitgeweken ‘Spaensche fruytvercooper’ Pieter, vestigde zich in 1608 als
‘prentvercooper’ te Middelburg, waar hij bij de boekdrukker Adriaen van de Vivere
in dienst ging. Vanaf 1618 trad hij zelfstandig op: met zijn jongere broer Adriaen (o
Delft 1589) als borg, nam hij een hypotheek op de ‘Schildery-winckel’ ‘op den houck
van de Nieuwe Beurse’, waar hij een uitgeverij en kunsthandel zou drijven met eigen
drukkerij3. Deze veelzijdigheid werd mogelijk gemaakt door een samenwerking met
de getalenteerde Adriaen, die een opleiding als schilder en tekenaar had genoten en
zijn vrije tijd met geestdrift aan de dichtkunst spendeerde4.
De zaak werd snel een succes. Adriaen openbaarde zich als een van de beste
boekillustratoren van zijn tijd en de kunstwinkel was bovendien zo breed opgezet
dat het wel een heel drukke bedoening moet zijn geweest: men verkocht er niet alleen
boeken, prenten en schilderijen, maar ook muziekinstrumenten, kijkers, kaarten,
compassen, lakwerk, horloges en nog meer ‘cramery voor alle nieu-gesinden’5. Van
deze vruchtbare broe-

3

4

5

J.G.C.A. BRIELS, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek van de
Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-2630, Nieuwkoop, 1974, p. 493-496. Latere
documenten noemen Jan Pietersz ‘Pennekonst ende Bouckvercooper,(1622), “konst en
bouckvercooper” (1622), en “letter-ende konstdrucker” (1625), Dat hij in 1618, zoals Briels
beweert, de eerste uitgave van Cats’ Silenus Alcibiadis sive Proteus zou hebben bezorgd,
berust op een vergissing (Vgl, I.H. VAN EEGHEN, De Amsterdamse boekhandel, V1.
Amsterdam, 1978, p. 215).
Over Adriaen van de Venne zie vooral: D. FRANKEN, Adriaen van de Venne, Amsterdam,
1878; G. KNUTTEL, Das Gemälde des Seelenfischfangs von Adriaen Pietersz van de Venne,
's-Gravenhage, 1917; P.J. MEERTENS, Letterkundig leven in Zeeland in de 16e en de eerste
helft der 17e eeuw, Amsterdam 1943, p. 242-44; L.J. BOL, Een Middelburgse Brueghel-groep:
Adriaen Pietersz van de Venne, Schilder en Teyckenaer, in: Oud-Holland, 73, 1958, p. 59-79,
128-147; J.E. VAN ROOSMALEN-MANN, Cats 'illustrator: Adriaen Pietersz. van de Venne,
in: Visies op Jacob Cats en zijn tijd. Bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van
het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 28, 1978, p. 11-27, 89-90.
Cfr. het gedicht Middelburchse Lauwer-hof, een aanprijzing van de winkel waarmee Adriaen
de bundel Het Tafereel van Sinne-mal, een toevoegsel aan de Zeeusche Nachtegael, opent.
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derlijke coöperatie geeft het drukkersmerk dat we nog in de eerste uitgave van Cats’
geliefde Houwelyck (1625) aantreffen, een originele vertolking. Als illustratie van
het platgetreden motto ‘Konst baert Roem’ staan, met de attributen van druk- en
schilderkunst en onder een ‘Fama’ met ‘bochtige trompet’ de beide broers
geportretteerd: links de toen pas overleden Jan Pietersz, rechts Adriaen (afbeelding
1)6.

Ill. 1: Het merk ‘Konst Baert Roem’ uit J. Cats, Houwelijck, Middelburg 1625.

Dat de Van de Vennes hun samenwerking graag in het prestigieuze teken van de
zusterkunsten plaatsten, is een aanwijzing dat hun ambities ver-

6

W.C.M. DE JONGE VAN ELLEMEET, Museum Catsianum, 's-Gravenhage, 18872, nr. 112 Na
de stopzetting van de drukkerij in Middelburg werd het merk behalve door Adriaen o.m. ook
nog in Dordrecht gebruikt. Het verscheen daar in uitgaven van de boekhandelaar F. Boels
(cfr. J. BRIELS, o.c., p. 176; de catalogus Gedrukt in Dordrecht. Vier eeuwen boek en prent,
Dordrecht, 1976, p, 60 en de gelegenheidsuitgave 16de en 17de-eeuwse uitgevers- en
drukkersmerken (samenstelling J. ALLEBLAS), Dordrecht, 1980, p. 14), Mij vriendelijk
meegedeeld door Dr, P.J. Verkruijsse.
Over de bochtige trompet van Fama zie: W.j.C. BUITENDIJK, Jan Vos. Toneelwerken,
Assen/Amsterdam, 1975, p.30-31. Ook in het merk is een zinspeling op de poëzie niet
onwaarschijnlijk. In Lauwer-hof lurk het:
‘Een Plaetse, daer de Faem met Letter-druck verbreyt, Al watter dient gedaen, al watter dient
gheseyt (Tafereel van Sinne-mal, A iij r).
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der reikten dan het mercantiele domein. Het merk ‘Kunst en Boeckdruckery’ biedt
van deze streving een sprekende momentopname (afbeelding 2). Met de drukpers
(links) en de platenpers (rechts), geflankeerd door Poesia en Pictura, correspondeert
chiasdsch de spreukband ‘Pictoribus atque Poetis’, datief waarmee meteen ook het
milieu lijkt aangeduid waartoe de gebroeders zich richtten en waarin zij zich bewogen7.
Het merk

Ill. 2: Het merk ‘Kunst en Boeck-druckery’

beantwoordt in alle opzichten aan de werkelijkheid: de voorstelling zelf kan men
confronteren met Adriaens merkwaardig schilderij van het interieur van de drukkerij8,
terwijl de geest die eruit spreekt de fiere vaststelling is dat het huis bij de ‘Nieuwe
Beurse’ inderdaad een centrum van Zeeuwse literaire en picturale cultuur was
geworden. Samen met de Middelburgse pensionaris Jacob Cats nam Jan Pietersz
omstreeks 1620 het initiatief tot een manifestatie van de Zeeuwse poëzie. Bedoeld
is de pas

7
8

Afbeelding bij J. BRIELS, o.c., p. 494.
Particuliere verzameling. Afgebeeld en besproken bij H. DE LA FONTAINE VERWEY, Uit de
wereld van het boek II. Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw, Amsterdam,
1976, p. 68-69 (pl,18) en J.E. VAN ROOSMALEN-MANN, o.c., p. 27 (afb. 12).
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in 1623 verschenen De Zeeusche Nachtegael, geïllustreerd door Adriaen die zich in
dit werk ook als een niet onbegaafd dichter het kennen9.
Een derde merk gaat nog verder. Het samengaan van dicht- en schilderkunst wordt
er gekoppeld aan de gedachte van de artistieke vrijheid en de vraag rijst of op deze
wijze geen programmatische uitspraak wordt gedaan (afbeelding 3). Het duikt op in
drie drukken van Jacob Cats’ Selfstryd uit 1621 (eerste cd. 1620)10 en is voorts o.m.
aanwezig in de eerste uitgaven van Constantijn Huygens’ Voorhout en Costelick mal
(1622) en de herdrukken van deze beide werken uit 162311, in De Zeeusche Nachtegael
en in het met een apart titelblad en eigen paginering voorziene aanhangsel daarvan:
Adriaen van de Vennes Tafereel van sinne-mal (1623)12. In 1635 verschijnt het weer
in het Tafereel van de belacchende werelt, door dezefde dichter zelf in Den Haag
uitgegeven13.

Ill. 3: Het merk ‘T’is al goet wat cunste doet’ uit A. van de Venue, Tafereel van de Belacchende
Werelt, 's-Gravenhage 1635.

9

10
11
12
13

De komst van Anna Roemers Visscher in Middelburg in 1622 bracht zowel een uitstel als
een verrijking van de sierlijke uitgave met zich mee: de gedichten ter ere van Anna vormden
een aanvulling op wat al verzameld was, Over de Nachtegael zie; P.J. MEERTENS, o.c., p.
217-242.
DE JONGE VAN ELLEMEET, o.c., nrs. 77, 79, 80
Bibliotheca Belgica III, 546, 548 (met afb.) en M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN,
Huygens en de Zeeusche Nachtegael, in: De Nieuwe Taalgids, 62, 1969, p. 126-127.
J.G. FREDERIKS, De Zeeusche Nachtegael (1623), in: Oud-Holland, 14, 1896, p. 19-35,
76-91, met een zeer gedeeltelijke beschrijving van het merk op p.89.
Over dit werk en het Tafereel van Sinne-mal zie vooral: P.J. MEERTENS, o.c., p, 239-242.
Na het overlijden van zijn broer was Adriaen naar 's-Gravenhage verhuisd en hield daar tot
het einde van zijn leven een schilderswinkel en boekhandel.
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Afgaand op de initialen P.S. die onder de oksel van de putto links bovenaan, naast
het wapen van Middelburg, zijn aangebracht, valt te veronderstellen dat de
Middelburgse houtsnijder Philips Serwouter(s) (1591-1650) ten minste de uitvoerder
van de houtsnede is geweest. We weten ook dat de meer bekende broer van deze
kunstenaar, Pieter (1585-1657) al in 1621 voor Adriaen van de Venne werkte en o.m.
sommige van diens tekeningen heeft gegraveerd voor de bij Jan Pietersz verschenen
edities van Cats' Self-stryd en het Tooneel van de mannelicke achthaerheyt14. De
oudste Serwouter bezat een zekere reputatie als ontwerper en vervaardiger van
titelbladen. Reeds in 1611 had hij op de titelprent van de Emblemata amatoria van
P.C. Hooft de geschiedenis van Daphne en Apollo onder de allegorische voorstelling
van vrouw Poesia afgedeeld15.
Deze laatste combinatie biedt weinig moeilijkheden. Ze steunt uiteraard op de
symboliek van de laurier. Alhoewel o.m. noch Ripa, noch Van Mander de
metamorfose van Daphne met de poëzie in verband hebben gebracht, zijn vooral in
de literatuur en inzonderheid in de liefdeslyriek ‘poëtologische’ duidingen bekend.
Daphne of de in laurier getransformeerde geliefde van de dichtersgod staat er voor
de dichtkunst, de dichterlijke activiteit en glorie16. Waarom het merk precies dit
verhaal met de poëzie verbindt en hoe de fabel niet het motto kan samengaan, valt
slechts via een interpretatie van beide ‘luiken’ te achterhalen.
De voorstelling op de drapering rechts, naast Pictura, is op het eerste gezicht minder
duidelijk (afbeelding 4). Op de gemakkelijk herkenbare Fama na, is zij bevolkt door
een viertal bevreemdende en groteske figuren, waarvan de onderste drie - een
vogelachtig dier met narrenhoofd, een lopende luit en een soort vleugelloze steltloper
met omgekeerde kop - onwillekeurig doen denken aan de grillige wezentjes die in
de schilderijen van Jeroen Bosch rondlopen. Bij nader toezien maakt de confrontatie
van het motto - een variatie op hel bekende ‘dictum Horatianum’ ‘Pictoribus atque
poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas’ - met het door Fama bereden
wezen, de inhoud van deze voorstelling echter meteen dui-

14
15
16

D. FRANKEN, o.c., p. 105.
Waarmee we niet beweren dat Serwouter de inventor van het bewuste titelblad is geweest.
Vgl. H. VAN DE WAAL, Buytewech en Frisius, in: Oud-Holland, 57, 1940, p. 124-125.
Vgl. Y.F.A. GIRAUD, La fable de Daphné. Essai sur un type de métamorphose végétale dans
la littérature et dans les arts jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Genève, 1968, geeft voorbeelden
uit Petrarca (p.148), Hernando de Soto (p. 192), Ronsard (p. 228) en andere Pléiade-dichters
(p. 232, 237-242).
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Ill. 4: Het merk ‘T'is al goet wat cunste doet’: vergroot detail van de grotesken.

delijk. Spreuk en prent verwijzen naar de openingsverzen van de Ars poetica. Het
ondier met paardenek en -voorpoten, mensenhoofd en vleugels, en een viskop als
staart, is de letterlijke visualisering van het ‘mixtum compositum’ waarmee de Ars
zo verrassend een aanvang neemt. In de stuntelige, maar contemporaine vertaling
van I. de Hemelaer, opgedragen aan Karel van Mander, luiden deze verzen:
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‘Indien een Schilder slecht een menschen-hoofd gyng trekken
Op eenen penden hals / en dan vel ved'ren strekken
Langs 't lichaem onbeschoft van alle kant geraept:
Zoo dat een vrauwen-béld van boven naer-ge-aept
Quaem onder in een vischs geschobde steirt te enden:
Wat dunkt (mijn Vrienden) u/men gyng dan om u zenden
Om 't werk ter kuer te zien / en dat gy't hadt beschoud/
Of g'u van lachen ook wel houden konnen zond?’17

Wat hebben de Van de Vennes met deze zinspeling bedoeld? De vraag wint aan
belang nu blijkt dat ook de banderoltekst bovenaan het merk ‘Kunsten
Boeckdruckery’, nl. het ‘Pictoribus atque Poetis’ alles met het voormelde
Horatius-citaat heeft te maken (afbeelding 2). Het gaat dus kennelijk om een constante
bekommernis van het commerciële en artistieke duo.
Het is beketid hoe Horatius' vers over de vrijheid van schilders en poëten als een
concessie moet worden opgeval na de veroordeling van een ‘kunstwerk’ waarvan de
onderdelen niet tot een kunstvol geheel zijn samen te voegen. Uitgaand van een wat
opgeschroefd voorbeeld uit de toenmalige Romeinse groteske schilderkunst, maakt
de dichter de toepassing op de poëzie18. Bij wijze van afwisseling vervolgen we de
tekst even in de prozavertaling van Vondel van ca 1635:
‘Ghy Pisonen, gelooft dat zulck een boeck, wiens ydele beelden, gelijck
eenes krancken mans droom, gebotzeert werden, dat hooft nochte voet tot
een gedaente passen, zodanig een tafereel gelijeken zal. Schilders en poëten
hadden altijdt eene gelijcke maght van alles te durven bestaen. Dit wetenwe,
en verzoeken oock deze vryheit, en vergunnenze u wederom. Maer niet
in dier voegen dat het harde by het zachte gevoeght werde; nochte slangen
met vogelen, en tigers met lammeren zich mengen...19’.
Het monster van Horatius kende in de Europese kunst en letteren een vreemd lot.
Het inspireerde de renaissancistische picturale en literaire

17
18

19

Ars poetica, 1-5; Q. Horatii Flacci Latijnschen Poeets Boexken De Arte Poetica, dat is:
vande Wel-dichtenskunst... vertaeld duer I. DE HEMELAER..., Haarlem, 1612, A4r.
Zie hierover P. GRIMAL, Essai sur l'Art Poétique de Horace, Paris, 1968, p. 56-58 en C.O.
BRINK, Horace on Poetry. II. The ‘Ars Poëtica’, Cambridge, 1971, p. 85, 469. Vgl. ook met
B. NUGEL, The First Design. Studien zu architektonischen Vorstellungsweisen in der
neoklassischen Literaturtheorie am Beispiel Englands, Berlin/New York, 1980, p. 51.
De afwijziog van Horatius is te vergelijken met die van VITRUVIUS, De Architectura, VII,
5, Cfr N. DACOS, La découverte de la domus aurea et la formation des grotesques à la
Renaissance, London/Leiden, 1969, p. 122-23.
J.F.M. STERCK e.a., De werken van Vondel, VII, Amsterdam, 1934, p. 357. De vertaling
(Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst) verscheen pas in 1654.
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groteske20 en de passage droeg, met het al even verkeerd begrepen ‘Utpictura-poesis’,
in aanzienlijke mate bij tot de opvatting dat poëzie en schilderkunst gelijken zijn21.
Grond van dit alles is precies de uit haar context geïsoleerde gedachte van Horatius
over de vrijheid van de kunstenaars. Het ‘Quidlibet audendi potestas’ was een
autonome leuze geworden, die door de enen als een bevestiging van de relatieve
vrijheid van de artiest, door de anderen als de absolute creatieve autonomie werd
geïnterpreteerd22.
Hoe valt het drukkersmerk nu binnen deze traditie te situeren? De voorstelling
zelf kan, als ze geen vondst is van de vaak zeer originele Adriaen, geïnspireerd zijn
door een plaat uit Otto Vaemus'Quinti Horatii Flacci Emblemata (Antwerpen, 1607),
waar een artiest die het groteske wezen aan het schilderen is en die ook al het
Horatius-citaat op zijn werk heeft aangebraelit (leesbaar is enkel: Pictoribus), samen
met een gelauwerde dichter en, op de achtergrond, een geneesheer en een smid, de
waarheid van het ‘Cuique suum studium’ illustreert23 (afbeelding 5). In het
Nederlandse bijschrift van ps. Bredero luidt het:
‘Den Schilder, Ambachts-man, Poeet en Medecijn,
Ja elk in syn beroep behoort hem te bevlijten
Tot d'Alderhoochste Eer', dek latende in 't syn:
Die tre'en in anders werck, hen meest seer qualijck quijten24.’

Het is evenwel duidelijk dat deze gedachte niet de eerste intentie van het merk is
geweest. De formulering van het adagium als een rijmspreuk hoeft al evenmin op
een bestaand Nederlands spreekwoord of devies te wijzen. Zelf heb ik het althans
tot nog toe nergens aan getroffen. Als Neder-

20

21
22
23

24

Cfr. het boek van N. DACOS, en F.L. BARASCH, The Grotesque. A Study in Meanings, The
Hague/Paris, 1971, p. 37-38. Vgl. ook L. RITTER-SANTINE, Die Kralle der Chimäre Gabrielle
d'Annunzio's sprachliche Invention, in: ID, Lesebilder. Essays zur europäischen Literatur,
Stuttgart, 1978, p. 363 (n.62 a).
J.H. HAGSTRUM, The Sister Arts, Chicago, 1958, p. 9-10; RENSSELAER W. LEE, Ut Pictura
Poesis: the Humanistic Theory of Painting, New York, 1967, p. 5.
Meer hierover bij A. CHASTEL, Le 'Dictum Horatii Quidlibet Audendi Potestas 'et les artistes
(XIIIe-XVIe siècle), in: ID., Fables, formes, figures I, Paris, 1978, p. 263-276.
Cfr Epist., I, 14, v 44: ‘Quam scit uterque, libens, censebo, exerceat artem’. Over het ontwerp
van de prent zie: J. MÜLLER-HOFSTEDE, Rubens in Italien, in; P.P. Rubens (Ausst. Kat.),
Köln, 1977, p. 55.
Ed. 1607, p. 146-47. Over de vermeende medewerking van Bredero aan de bundel zie: G.
STUIVELING, Bredero en Vaenius, in: Jaarboek... de Fonteine, XVII, 1968, p. 247-259.
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Ill. 5: O. Vaenius, Q. Horati Flacci Emblemata, Antwerpen, 1607, p. 147 (verkleind).

lands equivalent voor het Erasmiaanse adagium Liberi poetae & pictores dat expliciet
in Horatius' Pictoribus atque poetis zijn oorsprong vindt, geeft Joannes Sartorius:
‘De cunst heeft vier witte voeten’ of m.a.w. de kunst is bevoorrecht en kan niets
verkeerd doen25.
Pictura en motto van het drukkersmerk lijken derhalve weinig banaal en zijn
wellicht een vondst ‘van het huis’. Het is daarom meer dan vreemd dat Adriaen Van
de Venne, die in zijn literair werk zelden om een kunsttheoretische uitspraak verlegen
zit en wiens bundels bol staan van honderden rijmspreuken en spreekwoorden, naar
mijn weten, het motto nooit heeft herhaald. Zelfherhaling was hem nochtans niet
vreemd26. Uiteraard maakt deze vaststelling de interpretatie van het merk niet
gemakkelijker.

25
26

Adagiorum chiliades tres, quae Ioannes Sartorius in batavicum sermonem propriè ac eleganter
convertit, & brevi ac perspicua interpretatione illustravit, Antwerpen, 1561, p. 242.
B. v. in het Tafereel van de belacchende Werelt (1635), waarin een en ander uit het Tafereel
van Sinne-mal wordt hernomen.
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Een manifest of een pleidooi voor een grotesk opgevatte poëzie of schilderkunst is
het merk ‘T'is al goet wat curiste doet’ zeker niet. Noch de produktie van de uitgeverij,
noch het werk van Adriaen laten daarvan sporen zien. Dat het Horatiaanse motto
verband zou houden met diens ‘eigenzinnige’ en vaak bizar genoemde grisailles, is
weinig waarschijnlijk. De schilder wendde zich pas definitief tot het genre in zijn
Haagse periode (1625-1662)27. De ‘grauwtjes’ zijn trouwens een vorm van de z.g.
‘Sinnecunst’, zoals de dichter die herhaaldelijk in zijn geschriften heeft toegelicht,
en sluiten qua thematiek aan bij Zuidnederlandse tradities. Veeleer lijkt het
aangewezen het merk te interpreteren in de lijn van de andere vignetten. Centraal
staat telkens het samengaan van de kunsten. De vereniging van Pictura en Poesis
berust op hun gelijkwaardigheid en daarvan vormt de door Horatius geclaimde
vrijheid één van de vele bewijzen. Beide voorstellingen op de drapering illustreren
dat: zowel de dichter van de Metamorfosen als de schilder uit de Ars poetica getuigen
dat dicht- en schilderkunst elkaars gelijken zijn, mede omdat ze allebei vrij zijn. We
wezen er al op hoe in de paragonische kunstliteratuur het ‘dictum Horatianum’ vaker
deze argumentele waarde bezit en wel op de wijze waarop b.v. Vondel het in de tot
de schilders gerichte opdracht van zijn Horatius-vertaling aanhaalt:
‘Horatius, in deze zijne Dichtkunste, paert menighmael de Poëzy en
Schilderkunst te zamen, gelijckt d'een by d'andere, en begaeft ze beide
even rijckelijck met eene zelve overoude hantvest der vryheit van alles
wat ter zaecke dienen kan te durven bybrengen28.’
Ook in de Zeeusche Mey-clacht oft Schyn-kycker, Adriaen Van de Vennes enig
geleerd renaissancistisch gedicht van betekenis, vervult een zinspeling op het
‘Quidlibet audendi potestas’ een gelijkaardige functie. De passage biedt ons meteen
de gelegenheid even langer stil te staan bij een

27

28

Naar de indeling van L.J. BOL, o.c. Van de met teksten voorziene grisailles verschijnt binnen
afzienbare tijd in de reeks Leuvense Studiën en Tekstuitgaven een catalogus door ANNELIES
PLOKKER.
J.F.M. STERCK e.a., De werken van Vondel, VII, Amsterdam, 1934, p. 261. Elders,
zoals in het Berecht van Lucifer (1654) en het bericht aan de lezer achteraan in Joannes
de Boetgezant (1662) betrekt Vondel het citaat op de vrijheid van de dichter tegenover
zijn stof. Cfr. K. VAN MANDER, Den Grondt der edel vry schilder-const, V, 43.
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gedicht dat door de literairhistorici is verwaarloosd of misschien iets te vlug als een
‘zonderling onsamenhangend geheel’ wordt afgedaan29.
Mey-clacht illustreert in elk geval dat de populariserende realist Van de Venne
zich ook als ‘poeta doctus’ kon gedragen. Het lange gedicht (392 verzen) is
opgenomen in de eigenlijke Zeeusche Nachtegaal (I, 55-68) en neemt derhalve
expliciet deel aan de intenties van deze verzameling: de demonstratie van Zeeuwse
letterkunde en beschaving. Op deze wijze prijst Mey-clacht én het vaderland én de
z.g. ‘sinne-cunst’, d.i. het samengaan van de hooggeachte schilderkunst met de poëzie
en men kan er rustig bijdenken: zoals die in het huis Van de Venne en inzonderheid
in het werk van Adriaen werd gerealiseerd. In de gedichten van deze laatste schuilen
trouwens meer autobiografische trekjes, wat zich in Mey-clacht o.m. manifesteert in
het functioneel gebruik van Adriaens kenspreuk ‘Ick soeck en vin’.
Het poëem bestaat uit drie delen die onderling door een tijdsopgave zijn
onderscheiden. In de prille, nog duistere ochtend van een eerste mei-dag - Mey-clacht
maakt in de Zeeusche Nachtegael deel uit van de afdeling Minne-sang! - gaat de
door liefde gekwelde dichter klagend dolen in het Zeeuwse landschap. Hij vindt er
slechts schijn en eenzaamheid: enkel Echo beantwoordt zijn klaaglied en in het water
van de beek ontwaart hij alleen zijn spiegelbeeld. Met een allusie op de vermelde
kenspreuk luidt het:
‘Ick socht daer niet en was, ick vond daer niet en is’ (v. 52).
De combinatie van het Echo- en het Narcissusmotief met dat van de eenzame waker
is vernuftig. Beide mythologische verbeeldingen zijn immers een contrasterende
anticipatie van het verlossende antwoord: poëzie en schilderkunst zullen uiteindelijk
de oren en de ogen van de droeve wandelaar bevredigen30. Dit antwoord geeft de
(Zeeuwse) nachtegaal (> < Echo) die, reagerend op het luitspel van de dolende dichter,
de dag aankondigt:

29

30

G.A. VAN ES in: Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, IV, 46. De springerige
compositie kan een navolging zijn van de door Van de Venne zeer bewonderde Huygens.
In de door P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse bezorgde facsimile-editie van De Zeeusche
Nachtegael (Middelburg, 1982) zijn al de hierna besproken teksten nu gemakkelijk bereikbaar.
Een kunsttheoretische traditie beschouwt Narcissus zelfs als de uitvinder van de schilderkunst
(L.B. ALBERTI, On Painting. Translated with Introduction and Notes by J.R. SPENCER, New
Haven/London, 1966, p. 64).
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‘Soo riep hy al, soet, soet, tis dach, dach, dach, dach, dach’ (v. 64).

Het verschijnen van de Zeeuwse nachtegaal bij de aanvang van het tweede deel is
op meerzinnige wijze symbolisch. In de eerste plaats verwijst dit optreden vrij
expliciet naar de publikatie van de gelijknamige bundel, een manifest van Zeeuwse
dichtkunst (v. 69-80). Maar de nachtegaal is traditioneel ook de koppelaar. Hij brengt
de geliefden bijeen. Onder invloed van de vogel gaat de dichter zijn lief ‘door cunst
te voorschijn trecken’ (v. 98), d.i. schilderen en dat brengt hem tot rust en een
lofprijzing van de schilderkunst die hem uit zijn eenzaamheid haalt (v. 113-184).
Bestaat deze laudatio voornamelijk uit een soms wat bonte opeenstapeling van al de
bekende truïsmen die de kennis van Adriaen moeten illustreren - zijn Van Mander
heeft hij inderdaad gelezen! -, literair blijkt zij uiteindelijk toch bevredigend te
functioneren. Aanvankelijk valt het accent immers duidelijk op de erotische aspecten
van de schilderkunst, die de afwezige geliefde kan aanwezig stellen, amoureuze
verlangens verwekt en, net als de liefde, via de ogen haar gangen gaat:
‘De oog is noyt vervult, 't gewens is noyt versaet
Soo lang men met de cunst en min-sucht omme-gaet’ (v. 131-32).

Wat volgt, bezingt in vaak paragonische trekken het nut van de schilderkunst en
loopt uit op de vaststelling dat die uiteindelijk ouder is dan en zelfs aan de basis ligt
van de allernuttigste ‘Letter-konst’, waarmee het schrift en in tweede instantie de
drukkunst is bedoeld. Dat brengt Van de Venne bij de poëzie. Immers de ‘letter-konst’
‘Voel het groot verstant der cunstigher Poëten’ (v. 186)

De hier te verwachten ‘laudatio’ van de dichtkunst wordt echter vrijwel onmiddellijk
gecombineerd met een uitnodiging tot samen gaan met de schilderkunst - de
nachtegaal blijft bij monde van de dichter zijn werk doen! -:
‘O lof, Poëtsche maeght...
Vereent met schilder-const, verdubbeleert en paert’ (v. 197-200).

In de context van een eerste meinacht getuigen deze bewoordingen wel niet voor
Van de Vennes zin voor decorum31! Beide maagden worden dan in een typische
stapelstijl à la Huygens a.h.w. in elkaars armen

31

Vgl. ook v. 233-235. Dat deze culminerende uitnodiging precies in het midden van het gedicht
valt, zal wel geen toeval zijn.
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geprezen32. Verbonden brengen ze immers de hoogste kunst voort, waarin beeld en
woord als lichaam en ziel een nieuwe en nooit geziene eenheid vormen: de
‘Sinne-cunst’, letterlijk en figuurlijk dé centrale gedachte in Mey-clacht en hét
zwaartepunt van Van de Vennes kunstopvatting en artistieke praktijk33. Precies als
onderdeel van de lof op dat unieke en onvervangbare maagdenpaar vallen dan, haast
terloops, de voor deze bijdrage belangrijke verzen (wij cursiveren):
225 ‘Hier is den rechten aert van twee, die door haer beyden
Met dencken, en met doen, haer wetenschap verspreyden;
Hier isser twee vol geest, en bey gelijck vol kunst,
En bey gelijck van sin, en bey gelijck van gunst.
Waer vintmen haers gelijc? waer vintmen sulcke maechden,
230 Die willen ende doen, al wat haer oyt behaechden?
Waer vintmen sulcken paer; die menich vromen helt
Door Pen en los Penceel haer daden soo vermelt?
Waer vintmen sulcken paer, so grootsich van vermeugen?
Al wat vergeten schijnt, allijckewel doen heugen;
235 Waer vintmen die uyt niet gaen teelen wat een mens
Verquict, verlust, verlicht, nae wil, en winst, en wens?
Waeram wert Sinne-cunst, sou yder mogen vragen,
luyst boven ander cunst sou hooghe voor-gedragen?’

De verzen 229 b-230 maken deel uit van een aantal retorische vragen die de gelijkheid
en de onderlinge betrokkenheid van de zusterkunsten moeten aantonen. De vrijheid
waarop beide kunnen bogen, illustreert hun gelijkheid, grondslag van de Sinne-cunst.
Van een ‘groteske’ intentie is ook hier geen spraak.
Over het verder verloop van het gedicht kunnen we kort zijn. Nadat ‘Sinne-cunst’
formeel ‘boven ander cunst’ is geplaatst, gaat Van de Venne weer over tot allerlei
‘loci communes’ in verband met de schilderkunst. Deze op zichzelf niet zeer coherente
uiteenzetting doet zich op het eerste gezicht voor als een anti-climax. Maar gaat het
in Mey-clacht niet in de eerste plaats over Pictura die in het samengaan met Poesis
haar hoogste roeping kan vervullen? Het lijkt overigens niet meer dan vanzelfsprekend

32

33

Over poesis luidt het o.m.:
‘Sy raet, en geeft te raen; sy denct, en maect gedachten;
Sy swijgt, wanneerse spreect: Sy leert door wit en swart’(v.210-11), verren waarin de bekende
topos van de poëzie als sprekende schilderkunst via een zinspeling op de drukkunst wordt
omgekeerd.
Men herleze in dit verband ook Van de Vennes Voor-reden op zijn herwerking van het Woudt
van wonderlicke sinne-fabulen der dieren door Steven Perret (Rotterdam, 1632).
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dat de dichtende schilder zich, in het gezelschap van de literaten die in de Zeeusche
Nachtegael hun kunnen demonstreren, vooral als een geleerd schilder gedraagt. Hij
was ten slotte de artiest van het huis die de prestigieuze poëziebundel met prachtige
tekeningen had geïllustreerd. Met het naderen van de avondstond (v. 325) snelt het
gedicht dan naar zijn einde via de uitwerking van het tweede thema: Zeeland (v.
327-380). Tot klagen heeft de afscheid nemende dichter geen reden meer:
‘Ick laet, en ick verlaet, het woelen en bejach
Van mijn gekijck, gevraegh, geclaegh, geschrey, gelach.
Ick hou de lust tot cunst, ick staeck de wil van twillen’ (v. 383-385).

Ook uit de lectuur van Mey-clacht mag derhalve blijken dat de aanwending van het
Quidlibet audendi potestas in het merk van de Van de Vennes wellicht niets anders
is dan een illustratie van de gelijkheid der zusterkunsten. Dat de houtsnede
daarenboven een allusieve vertolking zou zijn van de inderdaad vaak eigenzinnige
wijze waarop de jongste van de broers zijn ‘Sinne-cunst’ heeft beoefend, lijkt een
aantrekkelijke, maar uiteindelijk niet bewijsbare veronderstelling. Dateringsproblemen
biedt deze hypothese evenwel niet. Duikt het merk op in 1621 en verschijnen Adriaans
eerste gedichten pas twee jaar later, Jan Pietersz beweert in het drukkersbericht van
Tafereel van Sinne-mal (1623) uitdrukkelijk dat de verzen van zijn broer ‘overlange
in de verdrietighe Winter-avonden’ zijn gemaakt. In de Voor-reden op hetzelfde
Tafereel wijst Adriaen bovendien de schilders en dichters terecht
‘Die juyst niet en derven uyt oude weghen stappen, maer sich verlaeten
op ander lieden aff-palinge’ (*ijv).
Een specifieke bevestiging van de kunstenaarsvrijheid is deze afwijzing van de
artistieke beregeling of/en imitatio echter niet. Het vervolg van het citaat maakt
immers onmiddellijk duidelijk dat niet de ongebreidelde verbeelding, maar een soort
realisme de richtsnoer van Van de Vennes ‘Sinne-cunst’ is geweest:
‘d'welck een ongerijmde saeck schijnt te wesen, datmen met en siet op het
gheschapen leven selve, wat voortreffelycke uyt, en inwendige
aenmerckselen daer in te speuren zijn’ (cursivering K.P.)
De Voor-reden introduceert Sinne-mal inderdaad als een oefening in het
komisch-moraliserend realisme en wel op de wijze waarop Bredero vanaf
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1618 zijn Gheestich Liedt-boexcken had verdedigd34. Veel klemtonen uit Bredero's
betoog heeft Van de Venne tot de zijne gemaakt. De realistische zedenschildering
wordt er in termen van schilderkunst gesteld en verbonden met het malle en het
boertige; bovendien is er de apologie van de ‘goedrondicheydt’ van de ‘vry-borstige
inlandsche tael’ ter attentie van de ‘Latijns-gesinde’, gekoppeld aan een uitvoerige
genologische toelichting over wat ‘sinne-mallen’ eigenlijk betekent. Wat dit laatste
betreft, is Adriaen zeker bij Cats in de leer geweest, die in de voorrede van Silenus
Alcibiadis sive Proteus (Middelburg, 1618) zijn ‘sinnebeelden’ ‘belachelijcke dinghen,
ende nochtans niet sonder wijsheyt’ had genoemd35. Van de Vennes uiteenzetting
biedt tenslotte een boeiende staalkaart van zijn stilistische stokpaardjes, waaronder
een uitgesproken en op de duur moeizaam verteerbare voorliefde voor het spel met
de homonymie of ‘de overvloedighe bequaemheyt van de Neder-duytse tael, hoe dat
een woort tweesins toe ghebruyckt can werden’, waarin hij zich overigens als een
niet zeer gepondereerd navolger van de bewonderde Huygens laat kennen, Dat onze
schilder-dichter bij dit alles aan het Horatiaanse motto heeft gedacht, valt niet te
bewijzen. De al bij al conventionele inhoud van de Voorreden laat dat in elk geval
niet vermoeden. Uiteindelijk moet men zich, ook in de literatuurhistorie, steeds
hoeden om kost wat kost te willen vinden wat men zoekt. Het pleit voor Van de
Venne dat hij op dat punt zijn kenspreuk heeft gerelativeerd:
‘Leser, siet ghy somtijts fout,
Vonnist daerom niet te stout;
Denckt de maecker is een mens!
Niemant soeckt en vind zijn wens’36.

Zo is inderdaad alles goed wat kunste doet.

34

35

36

Zie van deze tekst de recente en onderling tegenstrijdige interpretaties door S. ALPERS
(Simiolus, 8, 1975/76, p. 115-139; 10, 1978/79, p. 46-50) en H. MIEDEMA(Ibidem, 9, 1977,
p. 205-219) alsook de inleiding in de facsimile-editie van het Geestigh Liedt-boexken, bezorgd
door G. STUIVELING (Haarlem, 1980). Vgl. ook met K. RENGER in: Graphik in Holland.
Esaias und Jan van de Velde, Rembrandt, Ostade und ihr Kreis, München, 1982, p. 22,
(Katal.).
Over de begrippen fraus en ridiculum bij Cats zie: K. PORTEMAN, Nederlandse
embleemtheorie van Marcus Antonius Gillis (1566) tot Jacob Cats (1618), bijdrage die zal
verschijnen in de Handelingen van het colloquium Wort und Bild, georganiseerd aan de
Universiteit te Keulen in okt. 1981.
Tafereel van Sinne-mal, Adriaen Vande Venne tot de Cunst-gunstighe Leser, ende Sanger,
iiij v.
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Samenvatting
In deze bijdrage worden de groteske figuurtjes in een drukkersmerk van de gebroeders
Van de Venne geïnterpreteerd als een visualisering van Horatius, Ars Poetica, 1-5.
Maar eerder dan een pleidooi voor de groteske, zoals we die in het picturale en
bijwijlen ook in het literaire werk van Adriaen van de Venne aantreffen, is het merk
een programmatische belijdenis van de gelijkheid der kunsten. Als argumenten voor
deze zienswijze dienen de andere drukkersmerken van het huis en een verwijzing
naar het voormelde ‘dictum Horatianum’ in Adriaens Zeeusche Mey-clacht oft
Schyn-kycker, een geleerd gedicht waarin de onderlinge verhouding van de
zusterkunsten uitvoerig ter sprake komt.
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Een brief van de drukker Rutger Velpius uit 1582
door Prof. Dr. Willem Schrickx
(Gent)
De meeste archiefstukken uit de zestiende en zeventiende eeuw met betrekking tot
de boekdrukkunst en de rekwesten gestuurd aan de centrale overheid bevinden zich,
zoals wel bekend, in de bundel die in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (A.R.A.)
gecatalogiseerd is als Conseil Privé Espagnol, karton 1276. In deze bundel bevinden
zich ook tal van documenten uitgaande van Rutger Velpius, waarvan een vrij groot
aantal werden gepubliceerd in 1966.1 Soms is het echter gebeurd dat een bepaald
archiefstuk in verband met drukkers verdwaalde in de lange reeks documenten die
in hel A.R.A. bekend staan als Audience. Zo vindt men in de bundels Généralités.
Alexandre Farnèse, die de nummers 1745-1755 dragen, in nummer 1751/2,
bijvoorbeeld, een blijkbaar eigenhandig geschreven brief van Rutger Velpius, waarvan
de tekst nu volgt.2
‘Eerweirdighe Heere, ic sende v.e. door desen tegenwoordighen noch 200.
ierste halff folia, tot de 200. exemplaria, die ic v.e. door den Commissaris
Parijs heb ouer een wijle ghesonden, die ander sess half folia ooc
ghecorrigeert als dese, ghesonden den 10. Julij door den knecht van eenen
Italiaen reysende naer 't legher, hope ic dat v.e. nu al ontfanghen heeft.
Mij is zeer leet dat wij ghefalgiert hebben, int setten vande tijtels: wij
hebben van blat te blat ghecominuniceert met myn heer den Proost van S.
Waltruijt, ff maer en hebben niet cunnen mereken dat de selue ghewtjcert
waren, soo v.e. oock sal cunnen merken wt het originael, dwelc wy hier
by senden: v.e. hierdoor oitmoe-

1

2

Zie CHRISTIANE PIÉRARD en PIERRE RUELLE, Les premiers livres imprimés à Mons (Bergen,
1966). Het is niet bekend waar of wanneer Rutger Velpius werd geboren. Hij behoorde echter
tot een belangrijke drukkersfamilie. Zijn vader Reinerus werd geboren te Diest ca. 1510.
Rutger zelf was als drukker bedrijvig in Leuven (1565-1580), Bergen (1580-1585) en Brussel
(1585-1614). Zie ANNE ROUZET, Dictionnarie des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe
et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, B. De
Graaf, 1975, p. 230.
Audience 1751/2. De tekst werd zo accuraat mogelijk getranscribeerd, maar het verschil
tussen u en v is niet altijd duidelijk te maken. Afkortingen werden opgelost.
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delyc biddende, mij tselue te willen verghueden, belouende op een ander
lijt beter toesicht. Hier mede v.e. Godt almachtich beuelende, ende
biddende om v.e. lanc saclich leuen. Wt berghen desen 14. Julij 1582.
V. Eerwerdieh oitmoedech dienaer Rutgems Velpius.’
Aan de buitenkant van de brief staat het adres, waaruit blijkt dat hij geadresseerd
werd ‘A Monseigneur/Monseigneur le Président/ du Conseil privé de / Sa Majesté
à / Tournay.’ Hoewel men nog kan betwijfelen wie in 1582 fungeerde als voorzitter
van de Geheime Raad geïnstalleerd door Philips II, lijdt het geen twijfel dat Velpius
zijn brief richtte tot Jean Richardot (1540-1609). Richardot3 speelde gedurende zowat
dertig jaar tot aan zijn dood een centrale rol aan het hoofd van de administratie van
de Spaanse Nederlanden. Bij de bewindsovername door de Aartshertogen Albert en
Isabella in 1598 vervulde hij de functie van eerste minister, terwijl hij, van het
ogenblik dat hij ergens in contemporaine documenten wordt vermeld, met de titel
van ‘President’ wordt begiftigd. Zoals we hebben kunnen aantonen, was Richardot
reeds in oktober 1580 ‘maître des requêtes’ toen hij op het rekwest van Alice Fowler
(echtgenote van de overleden Engelse drukker John Fowler) noteerde dat het advies
van de universiteit van Douay vereist was en zijn advies besloot met. ‘Faict à Mons
le 10. en octobre 1580’4.
De aanwezigheid van Richardot in Bergen in oktober 1580 is bijzonder interessant
in het licht van het feit dat het auteurschap van het boekje getiteld Le Renart
Découvert door Christiane Piérard in haar uitgave van deze tekst (zie voetnota 1)
aan Jean Richardot wordt toegeschreven, terwijl uit haar commentaar bl ijkt dat het
exemplaar van Le Renart Découvert de oudste door Velpius in 1580 gedrukte tekst
is die in de Openbare Bibliotheek van Bergen wordt bewaard. Velpius had zich op
31 mei 1580 in Bergen komen vestigen en toonde zich weldra zeer actief door in
Bergen het eerste werk uit te geven waarop stond dat het daar verscheen, namelijk
Kakogeitnia van de hand van Libertus Houthem van het college van Houdain. Het
boek zelf werd volgens Christiane Piérard echter in Leuven gedrukt. Het werk was
in het Latijn en droeg op de titelbladzijde de vermelding ‘Montibus Hannoniae,/
Apud Rutgerum Velpium, Typog./ Iurat. M.D.LXXX.’ De titel van het boek betekent
zoveel als ‘mauvais voisin

3
4

Het beste recente artikel over Richardot is dat van H. DE SCHEPPER in Nationaal Biografisch
Woordenboek, Vol. I (1964), col. 762-775, waar men verdere literatuur vindt.
Zie mijn artikel, John Fowler, English Printer and Bookseller in the Low Countries, in: De
Gulden Passer, LIV (1976), p. 1-48, vooral p. 33-4.
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ou voisin du mal ou témoin de l'infortune’. Le Renart Découvert werd echter door
Velpius in Bergen zeil gedrukt in de maand augustus of september 1580, terwijl
Richardot het werk aanvang augustus moet geredigeerd hebben. De aanwezigheid
van zowel Richardot als Velpius in Bergen van augustus tot oktober 1580 mag er
ons wel toe leiden te besluiten dat de beide mannen elkaar persoonlijk hebben gekend
en we mogen misschien zelfs zeggen dal Richardot het drukken van zijn eigen werk
moet hebben gesuperviseerd. Trouwens, een aanvraag voor een drukkersoctrooi
(aanwezig in Conseil privé espagnol, 1276), eveneens in het Nederlands en in het
handschrift van Velpius, maar niet ondertekend, toont aan dat Richardot begin
november 1580 zich nog steeds in Bergen bevond. Het is een rekwest voor het drukken
van een almanach van Nostradamus, dat in de linkermarge in het handschrift van
Richardot voorzien is van de randnota ‘Veue l'approbation soit dépesché acte de
congé d'imprimer faict à Mons le 3 en Nouembre. 1580’. Deze vermelding van Mons
met het jaar 1580 wijst erop dat het leger van Farnese de stad Doornik op dat ogenblik
nog niet had ingenomen.
Wanneer de brief van Velpius van 14 juli 1582 met een adres werd voorzien, was
het nodig hem naar Doornik te verzenden want deze stad was immers in de handen
van Farnese gevallen op 30 november 1581, terwijl hij op 1 december er zijn
triomfantelijke intocht hield. Weldra werd besloten van Doornik het centrum van
het bestuur en het hof van Farnese te maken, totdat in 1585 deze rol door Brussel
werd overgenomen.5
Uit de hier gepubliceerde brief blijkt duidelijk dat Velpius de krijgsverrichtingen
van Farnese op de voet volgde. De ‘knecht van eenen Italiaen reysende naar 't legher’
had op 10 juli het gedrukt materiaal van Velpius ontvangen om het aan Richardot
over te maken. Na Doornik was het de beurt aan Oudenaarde om belegerd te worden:
op 6 juli 1582 was de stad in de handen van Farnese gevallen. Twee weken later, op
20 juli, zou hij de stad verlaten om zijn kamp op te slaan in de buurt van Kortrijk.
Het was de periode waarin onze gewesten met wisselend succes te worstelen hadden
met de troepen van de hertog van Anjou, die sedert korte tijd uit

5

Zie LÉON VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse, Prince de Parme, Gouverneur-général des
Pays-Bas (1545-1592), (5 vols., Brussel, 1933-1937), III, p. 43. Ten onrechte beweert
Christiane Piérard (zie voetnota 1) verschillende malen dat Bergen in de periode 1580-1585
het bestuurlijk centrum was. Anne Rouzet heeft in haar Dictionnaire ook ten onrechte aan
Bergen de rol van bestuurlijk centrum toegeschreven.
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Engeland was teruggekeerd om Willem van Oranje te helpen in zijn weerstand tegen
de oprukkende Farnese.
Het is uit de brief van Velpius niet op te maken over welk werk wordt gehandeld:
waarschijnlijk betreft het hier officiële stukken zoals edicten en plakkaten die door
Farnese werden uitgevaardigd. De hulp van ‘den Proost van S. Waltruijt’ werd
ingeroepen om de drukproeven te corrigeren. Met S. Waltruijt wordt de kerk van
Sainte-Waudru te Bergen bedoeld, een kerkelijke instelling die nauw samenwerkte
met de Sint-Pieterskerk te Leuven.
Een tweede document rechtstreeks uitgaande van Rutger Velpius bevindt zich
eveneens in Conseil Prive Espagnol, karton 1276. Het bewaarde manuscript bevat
teksten in drie verschillende handen. De randnota in de linkermarge is van de hand
van Richardot en besluit met de inwilliging van het verzoek met de formule:
‘Permission pour imprimer ce traitté auecq la deffense icy requise pour vng an. faict
à bruxelles le 7. de Novembre 1604.’ Een totnogtoe onbekende scriba heeft het
rekwest van Velpius voorbereid voor Richardot, terwijl de kennelijk in het handschrift
van Velpius gestelde tekst luidt (de ondertekening zelf komt niet voor): ‘A leurs
Altezes Sérénissimes, Remonstre très humblement Rutger Velpius Imprimeur juré
de ceste Vostre Court Archiducal, comme l'on a mis entre ses mains les Articles de
la paix d'Angleterre: et comme les mesmes sont imprimez ès autres paijs estranges,
et aussi en Hollande (selon l'opinion d'aucuns) et peult, estre, [sic] falsifiés en diuerses
endroictz: Supplie pourtant, que voz Altezes soyen seruies, de luy vouloir accorder,
qu'il puisse sans aucunement offencer, imprimer les Articles susdictz, auec deffence,
que nul autre imprimeur les puisse imprimer vendre ny contrefaire, en ces pays bas
et jurisdiction de voz Altezes Sérénissimes. Quoy faisant, etc. + pour le terme d'vn
an.’
Hier wordt nogmaals duidelijk dat Velpius zich geroepen voelde om allerlei
officiële teksten te drukken voor de bewindvoerders van onze gewesten, de
Aartshertogen Albert en Isabella, waarvan de vertegenwoordigers onder leiding van
Richardot Londen in augustus 1604 hadden bezocht om het verdrag van Londen te
ondertekenen, verdrag dat een einde zou stellen aan de reeds jaren aanslepende oorlog
tussen Spanje en Engeland.6

6

Over dit verdrag zie J. CUVELIER, Les préliminaires du traité de Londres (29 août 1604), in:
Revue belge de philologie et d'histoire, II (1923), p. 279-304 en 485-508.
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Summary
An autograph letter of Rutger Velpius
Velpius, who from 1580 to about 1614 was the most important government printer
during a particularly turbulent period in the history of the Southern Netherlands,
addressed the letter here reproduced to Jean Richardot in the year 1582. The
significance of this letter is not in its contents, but derives from the fact that through
its association with Jean Richardot, a key figure in the administrative machinery of
the country, it becomes possible to throw light on the genesis of a book by Richardot.
His work Le Renart Découvert, a book with a decidely political slant, was printed
by Velpius in Mons in 1580 and the book was a covert attack on William of Orange.
When in 1604 Velpius had to print the Articles of the Treaty of London, Velpius must
again have been in touch with Richardot, for it was this diplomat who was then the
chief negotiator for the Archdukes Albert and Isabella, the governors to whom Velpius
addressed his request (which was granted on 17 November 1604).
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Poems, pictures and the press
Observations on some Abraham Verhoeven newsletters (1620-3621)
by Anna E.C. Simoni
(Teddington - Groot-Brittannië)
Old newspapers make fascinating reading, none more so than the very characteristic
small quarto, usually only four-leaf pamphlets published by Abraham Verhoeven at
Antwerp in the first half of the seventeenth century. The controversies over definition
and origin of these and other early news reports have themselves bccome a matter
of history. Why, for example, should only dated or numbered and dated issues of
Verhoeven's publications, and not also the undated and unnumbered ones be included
in the composite variously known as his Tijdingen, Nieuwe tijdingen or Gazette?
Tidiness makes life easier for the bibliographer, but in a survey of such important
historical material the restriction it imposes is really unjustifiable. It is also arbitrary,
for Verhoeven had published copiously before he adopted the habit of precisely
dating and later of numbering his issues. As far as I am aware no complete set of all
known Verhoeven newsletters exists in any single library to allow a truly
comprehensive description to be made in one and the same place. The nearest
approach to a full bibliography is the detailed list of dated and numbered-and-dated
issues only which the Bibliotheca Belgica1 provides under the heading Verhoeven
(vol. V. pp. 476-670), followed by an anonymous article (pp. 671-680) which refutes
the views of Alphonse Goovaerts2. The writer, who was also the compiler of the
bibliographical list, has been identified

1
2

Bibliotheca Belgica. Fondée par Ferdinand van der Haeghen. Rééditée sous la direction de
MARIE-THÉRÈSE LENGER, Bruxelles, 1964-1975.
ALPHONSE GOOVAERTS, Origine des gazettes et nouvelles périodiques. Abraham Verhoeven
d'Anvers, Anvers, 1880, ID., Oorsprong der gazetten en periodieke nieuwstijdingen Abraham
Verhoeven van Antwerpen, Antwerpen, 1881. The Dutch édition is not a straightforward
translation of the original French, but in certain respects a revised edition of it.
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by F. Jos. vanden Branden3 as Theodoor Arnold who has of course done an enormous
amount of work. Where Goovaerts's enthusiasm had run away with him in claiming
too much for Verhoeven, Arnold seems however to err in the other direction and to
deny Verhoeven sume of the merits he undoubtedly possessed. I am too grateful for
the valuable results of their labours to argue with earlier bibliographers. All I wish
to do here is to add some random observations arising front leafmg through issues
between late 1620 and niid-1621 in the British Library4.

I. General-remarks.
It is noticeable that the tille of any particular Verhoeven issue is no more indicative
of its contents than is the headline of a modern newspaper. Humdrum events in
London or Madrid may be read about in issues promising the purchaser only
sensational news of battles or earthquakes. Ideally, a full bibliography of these
newsletters would therefore present not only the titles of them all, as the Bibliotheca
Belgica does so admirably for so many of them with an added short title in French
as appropriate5, but it would also have an index of subject matter, places and persons
which occur in them with or without mention on titlepages and which are otherwise
extremely hard to find, Another feature of these publications, small though they are,
is that they do not only report news: of battles, treaties, the death of kings, the arrival
of troops or ships, and so on, but at finies contain short biographical sketches of
public figures, reflect on causes and conséquences of certain situations, or just give
free rein to invective whether expressed in long tirades or just the occasional snide
aside. This dichotomy between ‘straight’ news and comment has been remarked
upon by earlier writers,

3
4

5

F. JOS VANDEN BRANDEN, Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen. Abraham Verhoeven,
Antwerpen, 1902.
The British Library possesses many individual newsletters trom the Verhoeven press, scattered
throughout the General Catalogue according to the old absurd rules for the cataloguing of
anonymous works. One larger assembly of issues front 1619-1622 has been brought together
under Periodical Publications, Antwerp, Gazette of Antwerp (shelfmark P.P.3444(af)). The
catalogue of seventeenth century Netherlands books in the British Library now in preparation
for the period 1601-1621 will, it is hoped, make it possible one day to trace all the Verhoeven
editions available there.
i.e. unless the title itself is in French already.
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especially by Maurits Sabbe6 who is then elaborated by Rombauts7 and Vermaseren8,
but I cannot agree with them in dividing the lot into two distinct series according to
this characterisation. True, many issues will fall wholly into the une or the other
category; hut quite often what appears to be a plain report of events is interrupted
or, more frequently, supplemented by comment: the sting in the tail. And this, as
often as not, is in verse as are many complete issues.
Is it poetry? Well, yes and no. Some verses are clumsy, others have the dash and
polish of a more experienced author. Few could aspire to rank with the glories of
Southern Netherlands literature, nor, of course, were they ever imended to do so.
They are part of what would now be called journalism, written for the moment, and
the vitality of some of them is an unexpected bonus. I could not even hazard a guess
at the effect such verse journalism might have had at the time. Had it been quite
unsuccessful I doubt whether Verhoeven or his backer would have persisted in
printing so much of it. Then there are the illustrations. It is true they are on the whole
of poor quality, are repeated over and over again which does not improve their
appearance. Many are used indiscriminately for anything even remotely comparable
or not related at all to the subject matter of their issue. But it is unfair to dismiss them
all as not so much as deserving the name of illustrations as Arnold has done9. They
are more than decorative clements, a purpose for which Verhoeven has his store of
printers’ flowers, borders and the like: at the lowest level they would have attracted
(he potential reader's attention with an immediate appeal to the eye informing hun
that there has been another battle, another earthquake, an execution, an escape from
prison in a travelling trunk (such an illustration graces the titlepage of the issue
describing the escape from Loevestein of Grotius in what was actually a bookchest)10,
and in this

6

7
8
9
10

I have not been able to consult MAURITS SABBE in: Rubens en zijne eeuw, Antwerpen, 1927,
referred to by Vermaseren (see below, note 8). His expressions regarding the same matter
in his Brabant in 't verweer, Antwerpen, 1933, p.67, are much less sharp-cut although he
does not make it clear either that the two types of communication can be combined.
EDWARD ROMBAUTS, Richard Verstegen, Brussel, 1933, pp. 197, 198, does not allow for
any mixture of the two genres. He must have missed the relevant issues.
B.A. VERMASEREN, De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVe en XVIe eeuw
over den opstand, Maastricht, 1941, p. 180, relies on his predecessors in this judgement.
see Bibliotheca Belgica, V, pp. 676, 677.
Verhoeven 1621, no. 52, 1 April 1621.
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way the titlepage woodcuts would have helped sales, At other times they are highly
original and effective works of art on a small scale, In some instances these can be
related to engravings of which they are usually copies. Perhaps most of the better
ones could be so identified: they await exploration.
It is only to be expected that Verhoeven's news reports should be strongly partisan.
Firm adherence to Roman Catholicism could be taken for granted; support for the
Spanish crown was an equal necessity lor survival in the Antwerp of the time. All
the issues had tobe approved by the censor and are duly signed to that effect.
Verhoeven and his authors are also fervent admirent of the Emperor whose claims
are always represented as just, without any shadow of doubt. As the Twelve Years'
Truce draws to its dose, enmity towards the United Provinces is often sharply
expressed and there is a complacent tone of ‘Schadenfreude’ in news of the religious
divisions and conflicts, especially when they lead to violence, there, contrasted with
the peaceful unity prevailing in tbc Spanish Provinces - whose imposition under
Philip II is so aptly defined by Schiller as Die Ruhe eines Friedhofs. Political or
religious dissent was completely suppressed in the South; intellectually though,
fortunately not all was dead. As the Bohemian troubles develop and lead into the
Thirty Years' War the princes and generals on the Emperor's side are of course shown
in Verhoeven's newsletters as unblemished heroes, while Frederick, Elector Palatine
and King of Bohemia, and his allies are seen as villains, their religion abhorrent,
their deeds ever dictated by ambition, greed and sheer bloodlust. Often this was true
enough and was matched only and at times surpassed by the deeds of those whiter
than white defenders of the established order. Frederick was defeated in the battle
of the White Mountain outside Prague on 8 November 1620, losing that city and all
Bohemia and thus his crown. This event opened the floodgates to satirists in word
and image all over Catholic Europe and Verhoeven's press is full of their work.
Hymns of praise for the victory, epigrams un the virtues of the victors and the
depravity of the vanquished, cartoons and mockery, especially of Frederick himself,
continue for many months. It is possible to trace a number of exchanges across
frontiers and language barriers, and many more than are known so far are no doubt
awaiting recognition, Such cross fertilisation went on between the Verhoeven
newsletters and German broadsides and pamphlets in both directions.
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II. Remarks on separate issues.
1. An example of only verbal ‘comment’, joined to more sober reporting, can be
found in number 98 of the year 1621, published on 30 June. The writer from the
United Provinces has a personal manner of writing shrewdly, briskly, with an
admixture of malicious wit which one begins to recognise, and in this letter he has
his longue in his cheek as he tells, amid general factual matters, that Frederick, who
had by then taken refuge in Holland, was having tents made with Bohemian materials.
These are however hard to obtain because the Bohemian peasants are poor and need
money before they can produce the goods. But Frederick has no means himself and
thus there can he no tents: ‘Fratello manquo quatrino manquo favori’, moralises the
correspondent. Earlier, in number 92 of 17 June, he had written of Frederick: ‘Hy
beghint te stincken in Hollandt, Engelandt, &c. Si nihil attuleris, ibis hornere foras,
‘Tempora si fuerint nubila, solus eris’ (He is beginning to stink in Holland, England,
etc. Without cash you go out head first, when times are bad you're on your own). On
the oppression suffered by the Remonstrants at the hands of the strict Calvinist
Contra-Remonstrants the same letter contains the verse reflection: ‘Is dat nv hier
vrydom van conscientie? De Duyvel haelt de pestilentie’ (Can conscience thus in
freedom dwell? The Devil take the plague to hell). A straightforward transfer from
engraved broadside to titlepage woodcut, both with the same poem, is to be seen in
the piece entitled Beclach gedaen vanden Praechschen hoff-kock, vande Wintermaent
des Jaers, ouer den verdreuen Coninck van Bohemen (Lament uttered by the court
chef of Prague, in November this year, about the expelled King of Bohemia). The
Atlas van Stolk11, no. 1487, describes the single sheet issue as an engraving surrounded
by text, and it is the satne copy as the one described in Muller's Historieplaten12,
S1431 C. The engraving is the work of Verhoeven's plate press. The quarto pamphlet
issue, dated 1621 but hearing no precise date or number, shows an unusually good
and large woodeut on the titfepage. It has heen reproduced by Goovaerts in his
Origine, but not in his Oorsprong, and it is not discussed in the text of either. The
pamphlet is fully described

11
12

Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland,
verzameld door A. VAN STOLK. Beschreven door G. VAN RIJN, Amsterdam, 1895-1923.
FREDERIK MULLER, De Nederlandsche geschiedenis in platen, Amsterdam, 1863-1882.
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in the Bibliotheca Belgica, but separately from the Verhoeven entry, under the heading
Beclach (no. B303)13. All I should like to add to that account, apart from pointing
out the related engraving, is that the poem is as forceful as the image, the whole
making a brilliant satire. A corresponding Germait engraving is entitled Pragischer
Hofe-Koch, vom Wintermonat, im Jahr 162014, also surrounded by a satirical poem.
Several variants are known of this German piece which have been published by
Wolkan15 and described by Coupe16, without reference to the Antwerp publications.
The late date of the Beclach in newsletter form suggests that the Verhoeven edition
is derived from one of the German engraved sheets which are likely to have been
issued in November, the Wintermonth, shortly after Frederick's defeat and flight from
Prague. The idea of the cook who, unaware of the recent disaster, is left with the
elaborate dishes prepared for his master and his friends who have just departed in a
hurry, was certainly successful: it was used again in 1632, this time by the victorious
Protestants against the vanquished Catholics. The parody Coquus Pragensis redux.
Der widerkommende Pragische Koch is reproduced by Coupe17: the engraving with
it is a close copy of that of 1620 and the poem is also modelled on its prodecessor.
Though probably derived from a German source, the Beclach is no literal translation
and can perfectly well stand on its own. If this chef was as good at his trade as he is
at expressing himself, at any rate in the Dutch version, Frederick would have done
better to take him with him into exile rather than leave him to lament his fate in
Prague, driven to invite the Bavarians to eat rather than to see his good efforts wasted.
3. While the poems are usually anonymous, there is one famous instance of a motto
suplied for one of a series of poems published on 5 December 1620 in celebration
of the victory of the White Mountain which had

13
14

15

16
17

see also MULLER, Historieplaten, S1431C where the date of this plate is given as 1621.
A copy of this broadside in the collection of the British Library is cropped at the bottom.
There is no trace of an imprint or date, the General Catalogue guess is Nuremberg, 1620 for
which no proof is adduced.
RUDOLF WOLKAN, Deutsche Lieder auf den Winterkönig, Prag, 1898, Wolkan and other
19th century German compilers of ephemeral literature have often unnecessarily modernised
the spelling of the original publications, an error still committed by some more recent scholars.
Their transcripts are therefore never free from a suspicion of unauthenticity, but they are
better than nothing.
WILLIAM A. COUPE, The German illustrated broadsheet in the seventeenth century,
Baden-Baden, 1966, 1973.
ib., II. pl. 144, describcd I. p. 217.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

359
previously been reported in the issues of 26 and 27 November, with the rejoicings
caused by the news in various Catholic cities reported on the 28th. The news had
come to Antwerp on the 23rd of November, the eve, as it happened, of the day
dedicated to St. Albert. It was therefore easy for the people of the Southern
Netherlands to discover the hand of providence in this connection with their ruler,
the Archduke Albert. The poems are grouped together in the Dutch language issue
under the title Aen Zijn Hoocheyt and under A Son Alteze in the French language
issue of the same date. Their respective signatures are Ff for the Dutch and Hh for
the French, separated by a list on signature Gg of German princes who had rallied
to the winning side both before and after the victory. These issues are all described
in the Bibliotheca Belgica. There are differences between the two versions of the
poems: the Dutch one has seven epigrams addressed to different individuals, mainly
the leaders of the Catholic forces, but two are exhortations to Frederick. Of these the
French version contains what are near enough the same epigrams to the five victors
and the second of the two to the loser. After these shorter pieces the French version
prints a Latin inscription taken from a monument that must have been erected voor
den Tapessiers pant, i.e. outside the Tapestry Weavers' hall, in honour of the Emperor.
The Dutch version has instead the text of a sonnet and its envoi, entitled Op de Groote
Merkt te Antwerpen. Ecce Gratia, Olyf-Tack, which has been correctly explained as
the offering of the Chamber of Rhetoric ‘The Olive Branch’. Maurits Sabbe18 believes
that it was recited by the Chamber on the Market Square on the occasion of the
victory celebrations, which may very well be so. Sabbe does not say whether he
thinks that the other poems were also recited then and there and that they too were
the work of members of the Chamber which I consider to be very likely. The same
recitation would also have included the poems in French. Another possibility could
be that the poems, in both languages, were inscribed on banners or posters and
displayed on the Market Square or perhaps along the route of the procession which
in that case would also have passed the ‘monument’ with the Latin inscription. The
sonnet and envoi are signed with the motto Liefde doet hopen, long recognised as
that of the Chamber's ‘factor’, or general dogsbody, Jan Ysermans. Strangely enough,
no one seems to have been able to find the same poem in Yser-

18

SABBE, Brabant, pp. 80, 81. Sabbe suggests that the Chamber performed a play on the victory
and supplies evidence for this.
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mans's collected verse published in 1628 at Antwerp with the title Triumphus
Cupidinis. Nor has Lode Baekelmans19 in his fascinating study of the life and works
of the poet and servant of this Chamber, Jan Ysermans, facteur van de Olijftack,
1590-1631 paid any attention to this piece and its earlier appearance in print. In the
Triumphus Cupidinis the sonnet is found on pp.331-334 with a new title: Sonet. Ter
eeren den Hoogh-gheboren, wijsen, Aldermachtichsten, Victorieusten, ende
Doorluchtichsten Prince Fardinandus van Oostenryck, onsen Alder-ghenadichsten
Keyser, Ouer de Victorie van den velt-slach en in-nemen der wijt-beroemste Stadt
van Prage (Sonnet. In honour of the high-born, wise, all-powerful, most victorious,
and most illustrious Prince Ferdinand of Austria, our most gracious Emperor, on the
victory in the battle and conquest of the far-famed city of Prague). Thus it is no longer
inscribed to the Archduke who had died in 1621, but to Ferdinand himself. But the
text is still the same, barring some improvements in spelling, and it is still followed
by its envoi in which the image of the olive and its oil is used for the simile of virtue
asserting itself by rising to the top: from the kitchen to politics, with a pun on the
name of the Chamber thrown in for good measure.
4. Parallel issues in two languages such as the poems Aen Zijn Hoocheyt/A Son
Alteze are rare, but this one is not unique. Famous for its eventual wide currency and
deserving also to be appreciated for its effective, if somewhat coarse wit is the satire
of the Postillon. Mirjam Bohatcová20 has called it perhaps the most popular of all the
Frederick ballads of which she reproduces three in her Irrgarten der Schicksale21:
two German versions and one Dutch which she assumes to be a derivative of the
former. Sabbe argues for the primogeniture of a French version although he admits
to some doubt22. In fact, the version which he reprints, taken from the copy in the
Royal Library, The Hague, Knuttel23 1341, is itself an adaptation of an earlier French
edition which states in so many words that it is ‘Traduict de Flameng’, just as at least
one of the German versions, entitled Extra

19
20
21
22
23

LODE BAEKELMANS, Jan Ysermans, etc., in: Vlaamsche arbeid, XIII, 1923, pp.400-424. I owe
this reference to Mrs. Elly Cockx-Indestege to whom I express my thanks.
MIRJAM BOHATCOVÁ, Irrgarten der Schicksale, Praha, 1966.
ib., pl. 72-74, description pp. 44, 45.
SABBE, Brabant, p. 71, Text pp. 69-73.
W.P.C. KNUTTEL, Catalogus der pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke
Bibliotheek, 's Gravenhage, 1889-1920.
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ordinari Postilion zu suchn den von Prag verlohrnen Palatin24, asserts ‘Erstlich
gedruckt zu Antorff, im Jahr M.DC.XXI’. Could the Dutch version therefore claim
the distinction of having fathered a large family of postilions? There can be no
certainty on this point and, if for no other reason, the timelag between Frederick's
defeat and the poem describing his disappearance from the scene in Dutch, dated
1621, makes it unlikely that this is the first of them all. There are several German
engraved versions and one or more of them could precede the first Dutch engraved
issue which then led to the further Dutch issue as newsletter, the French engraved
and newsletter issues and the German edition or editions which declare an Antwerp
parentage or have it without saying so. But who published the first Dutch version?
One Dutch language broadside was published at Antwerp without name of printer,
but with his address, the ‘Huyvetterstraet’, and has therefore been attributed to Jan
Boel25 who lived there. This version, Den Curieusen Postellioen uyt ghesonden by
de Frederijke Liefhebbers, om te soecken den opghevvorpen Coninck van Bohemen,
nu onlanckx veriacht voor Praghe, is reproduced by Bohatcová26. It has a fine and
detailed engraving of the rider with lantern and broom leaving the town and
encountering a citizen with a long staff who asks him, engraved in mirror writing,
‘Waer soo haestig?’ (Whither in such haste?). His answer is ‘Ick doorloop alle hoecken
den Palatyn te soecken’ (I search with all dispatch the Palatine to catch). The poem
below the engraving then tells the messenger's tale in the words ‘Ic moet alomme
gaen loopē soecken in alle canten, in alle hoecken’ (I have to rummage and to chase
in nooks and crannies all over the place). The last stanza begins ‘Ick ben moede van
soo te soecken, hoort ghy al die schuylt in hoecken...’ (I'm sick of searching thus far
and wide, listen all ye in holes that hide...). When the quarto newsletter of the Postilion
was published on 18 January 1621 it bore the title Postillioen vvtghesonden om te
soecken den veriaegdē Coninck van Praeghe.

24

25
26

Copy in British Library. See also PAUL HOHENEMSER, Flugschriftensammlung ‘Discursi
politici’, Frankfurt, 1930, p. 77; EMIL WELLER, Annalen der poetischen Nationalliteratur
der Deutschen im XVI. and XVII. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau, 1862, 1864.
MULLER, Historieplaten, S1431A, See also W.E. DRUGULIN, Historischer Atlas, Leipzig,
1867, no. 1540.
BOHATCOVÁ, Irrgarten, pl.74, description p. 45. See also Sabbe, Brabant, pp.413-417 for
the text of the Verhoeven newsletter edition. Atlas aan Stolk, 1485, records a second edition
of the engraving Den Curieusen Postellioen... Den tweeden druck ouersien in which the pun
contained in the word ‘Frederijke’ has been ‘corrected’ to the much tamer ‘Vrederijke’.
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The Bibliotheca Belgica description refers to a broadside which the writer believes
to be a revised and enlarged edition of this newsletter. It could as easily precede or
be a direct descendant of the plate attributed to Boel. It has the title Claere
afbeeldinghe van het groot vvijn-vadt tot Heydelberch and contains, in addition to
this picture, also Postillioen, vvtgesonden om te soecken den nieuwen
ghepretendeerden Coninck van Bohemen, nv onlanckx veriaecht voor Prage. It has
Abraham Verhoeven's imprint and the date 1621. Of this the British Library possesses
an edition with French text. The engraving is in two fields, the upper part shorter
and divided into three compartments. The largest, in the centre, shows a view of
Heidelberg, the enormous tun placed prominently in the foreground, beside it a finely
dressed couple, perhaps Frederick and Elizabeth in all their glory. The view is flanked
by portraits of Frederick and Bethlehem Gabor. The lower part shows a close-up of
the tun from which the ‘Postillion’ is galloping away at full speed. Inscriptions
engraved in both parts are partly Dutch, partly German in the upper, Dutch only in
the lower, a sure sign that the Dutch edition preceded the French text which has in
any case been printed separately and pasted on to the lower edge of the engraving.
This text has again been divided into a top and a bottom field. The larger part, on
top, has four columns. The first three have the title Postillion, depesché du Conte de
Bucquoy pour chercher le Palatin Roy de Boheme. Traduict de Flameng en François
l'an M.DC.XXL. The fourth column contains a separate poem, Le Catechisme du
Palatin. The text in the lower field is entitled Claire & vraye pourtraicture du grand
tonneau a vin de Heydelberch, faict faire par le Palatin auec le pourtraict de
Fredericus Palatin & de son compagnon Bethlehem Gabor. The imprint reads ‘A
Anuers, chez Abraham Verhoeuen, demeurant sur la Lombaerde Veste, au Soleil
d'Or, 1621’ and is followed by tbe censor's signature: ‘V.C.D.W.A.’, i.e. Vidit Cornelis
de Witte Archidiaconus. The postilion poem begins ‘Ie suis le grand Postillion, Qui
en boste, & esperon, Est despeché de Bucquoy, Pour chercher le nouueau Roy’, and
the last stanza is ‘Ie suis las de tant chercher Tant randir & tant crier, Ie me trouue
hors d'haleine, Pour Dieu, soulagez ma peine, Monstré moy doncq le gallant, Vous
en aurez les blancq gandts, Dictes, n'aues vous pas veu, Le Palatin, qui est perdu?’
The French small two-leaf quarto pamphlet at the Royal Library in The Hague is
obviously a reprint of this. There are some slight changes in words and spelling:
‘Postillon pour chercher le Roy dechassé de Prague. Ie suis le grand Postillon qui en
boste & esperon Est depeché toutes les foy Pour chercher le nouueau Roy... Ie suis
las de tant cercher, Tant randir & tant
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crier, Ie me trouue hors d'aleine, Pour Dieu soulagez ma peine: Monstre moy donques
le galan, vous en aurez le blan guan, etc.’ The Verhoeven address in the colophon,
printed in roman, after the Iouxte la copie in italics, is intentionally ambiguous as if
it were a Verhoeven reprint itself. But this is most improbable; the whole style of
the pamphlet is completely unlike a Verhoeven publication27. Among the various
German versions the one called PostBott28 is dated 1621 and therefore also no nearer
the date of Frederick's flight from Prague than the Antwerp editions. Another is called
Den Curier Postellion welcher aussreitt den verlornen Konig Palatein zu suchen29.
They vary also among themselves in words, spelling, length and style of illustration
which moves from a strip cartoon showing the messenger meeting ail the different
persons whorn he asks whether they have seen Frederick, to a fine view of the rider
in a landscape, a horseman and dog and a carriage drawn by two horses with two
passengere in it and the coachman flicking his whip to make a highly decorative
flourish. The idea of mocking a defeated and fugitive opponent by sending out a
messenger to look for him everywhere, even among the down-and-outs in dosshouses
and police cells, survived the events which had provoked it: the Postilion was adapted
for later use and is found in several versions in 1631, 1632 looking for Tilly30.
5. Another piece with similar ramifications is represented in Verhoeven's
newsletters by the pamphlet Coninck Feest, published as number 8 in January 1621,
perhaps to coincide with the feast of the Epiphany. A German broadside, Newes
Ko nig Fest, dated 1621, shows a stage-like setting of a reception room in a palace
with a row of important persons in a semicircle within it. They are numbered as are
the verses put into their mouths printed below31. The whole has the form of a tableau
vivant in which

27
28

29

30
31

Text reprinted in SABBE, Brabant, pp. 417-420.
Reproduced BOHATCOVÁ, Irrgarten, pl. 72, description pp. 44, 45. See also E.A. BELLER,
Caricatures of the ‘Winter King’ of Bohemia, London, 1928, pl. VII; WOLFGANG HARMS,
Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Bd. 2. Die Sammlung der
Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, München, 1980, pp. 328, 329; DRUGULIN,
Historischer Atlas, 1540.
DRUGULIN, 1541; FRANZ WILHELM FREIHERR VON DITFURTH, Die historisch-politischen
Volkslieder des Dreissigjährigen Krieges, Heidelberg, 1882, pp. 313-317 (a version with the
nice touch in the last stanza ‘Ich muss herumb gehen lauffen suchen, In alle Winckel nit
sonder fluchen’). See also BOHATCOVÁ, pl. 73 for the version ‘Abgesandter Postbott’.
BOHATCOVÁ, pl.45; COUPE, I, p. 220.
Copy in British Library; see also DITFURTH, pp. 39-41; Atlas van Stolk, 1492; J. SCHEIBLE,
Die fliegenden Blätter des XVI und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart, 1850, pp. 245-249, induding
a rather poor reproduction.
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each character says his four lines in turn without any resultant action. Frederick is
in the centre of the row, at his sides are both supporters and enemies, each named
and given his function together with his verses such as secretary, counsellor, doctor
(this is the King of Spain), father confessor (the Emperor), cook (Prince Maurice of
Orange), and so on. The last one, number 17, is the fool (Bethlehem Gabor), seen
coming in from the right. The verses are in no way distinguished, but perhaps it was
the manner, occasionally found in other satirical poems, encouraging a little play
acting in recitation, which made it so popular. There are several German versions of
it besides the Newes Ko nig Fest, one of which, entitled Palatini Kho nigreich in
der Fassnacht32, again declares ‘Erstlich gedruckt zu Antorff im Jahr 1621’. Was
there an Antwerp engraved edition? It looks decidedly probable. The Bibliotheca
Belgica records the second edition of the text under the title Coninc-brief33, consisting
of an engraving which is unfortunately not described, and an enlarged version of the
Coninck Feest poon. Only one copy bas been recorded, and this at the Provincial
Library of Zealand at Middelburg which was very badly damaged in the last war. Its
description in the Middelburg pamphlet catalogue survives34, but gives no more
details than are found in the Bibliotheca Belgica. It certainly bore Verhoeven's imprint
and the date 1621 and described itself as ‘Den tweeden druck, verbetert ende
vermeerdert’, but its relationship with the Newes Ko nigFest remains a mystery.
The German pamphlet's own very poor woodcut illustration of the head of Frederick
with only the cap of the crown, adorned with a long feather, left on top, while the
crown is seen tumbling down, is clearly derived from the much better woodcut of
the same subject found on Verhoeven's newsletter which names the person ‘Coninck
Lap’ (King Patch, i.e. Harlequin). It begins with the ex-king speaking: ‘Coninck
Lappeken van corte rijcken, Ben ick ghevallen in Boheemsche lant, Aen mijne staet
(eylaes) cant claerlijck blijcken, Want men mij ras wederom helpt van cant’ (King
Harlequinnekin of short duration, I came a cropper in Bohemian land, It's clear to
sec, alas, what is my station Now that they've given me the push with helping hand).
It ends with the fool, Behtlehem Gabor, saying: ‘Als den
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Copy in the British Library. See also HOHENEMSER, Discursus politici, p. 75; E. WELLER,
Annalen, no. 621.
Bibliotheca Belgica, C650, vol. I, p. 690.
J. BROEKEMA, Catalogus van de pamfletten aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van
Zeeland, Middelburg, 1892, no. 511.
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sot zijn marot heeft verloren, Dan is al zijn vreughde seer naer ghcdaen: Dan en
comender gheen boetsen meer te voren, Maer moet dan weder cot-waerts druypen
gaen’ (When the fool has lost his staff Then all his happiness is shed, No longer will
he touch and chaff, But staggers home and hangs his head).
A German version of this dramatised satire with the title Ko nigliche Hoffhaltung
von Bo haimb Muth, Welche gefu hrt hat, eine kleine zeit der Haidelbergischer
Churfu rst, vnd geraten in Armut, darumb man nicht allzeit sol folgen thun: In
Reimweiss zuersehen, was jhme dem gewesenen Ko nig gegeben worden ist fu r
ein Lohn, Gedruckt im Jahr 162135, begins ‘Ko nig gewesener Churfu rst von
Haidlberg. Jn Bo haimb war ich zum Ko nig gemacht, Solches mainer Gemahlen
vil grosser Frewd bracht, Aber man halff vns wider bald daruon, Darumb wir jetzt,
das gespo tt zum schaden han’. The reference to Frederick's queen, Princess Elizabeth
of England, expresses a widely held belief that it was her ambition which had
persuaded a reluctant Frederick to accept the crown of Bohemia36. A French version
also exists of this piece, but unlikely to have been printed by Verhoeven, although
he may have printed one which has so far escaped me. A copy in the Royal Library,
The Hague, Knuttel 3053, with the title Iqyeux billets et rhimes pour creer le Roy,
makes the king say: ‘En mon Royaume ay faict l'entrée, Mais il n'a eu longue durée:
A mon estat on peut bien veoir Qu'ils ne me vueillent plus avoir’. Bethlehem Gabor's
verse is: ‘Quand le Fol a perdu sa marotte Il perd ioye & reputation, Et qu'apres luy
plus on ne trotte Il se tient dans son chapperon’. No date or place of publication is
given, but the pamphlet appears similar to the Postilion reprint and could well have
come from the same press. In all languages the verses are pretty uninspired, but
Maurits Sabbe evidently enjoyed them37.
6. Occasionally Verhoeven reveals the source of his own publication. He does so
with number 16 of 1621, publisbed in February. It has the title T'samen-sprekinghe
tusschen dry princen, gehouden tot Worms. Vanden Tegenvvoordigen staet des
Landts. Ouerghesedt vvt den Latyne in onse Nederlantsche sprake. Its
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Copy in the British Library. Text in WOLKAN, op.cit., no. 126, pp. 141-144.
See COUPE, II, pl. 102, 102a, descriptum I. p. 178; BOHATCOVÁ, pl. 70, 77, 86. The prose
text to pl. 70 begins: ‘Inderxeit ward der Pfaltzgraf gefu hrt in die Caluinische wu sste
von dem hoffertigen Geist [i.e. Scultetus], auff dass er von seinem Weib versucht wu rde’.
The other prints show her as Eve tempting Frederick as Adam.
SABBE, Brabant, p. 77 calls it ‘dit aardige gedicht’ and admires its ‘frissche volkstoon en
het rake van de scherts’.
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woodcut is related only insofar to the text as it shows three persons in an arcaded
hall, one of whom is a Mohammedan holding a book, possibly the Koran, the other
two, wearing long garments and bearing heraldic shields, have been interpreted by
the Bibliotheca Belgica (vol. V. p. 501) as the Emperor and Empress. it is a much
used and crude piece of work. The Bibliotheca Belgica does not identify the original
from which it has been translated. This has in fact been published in a bilingual Latin
and German pamphlet, Colloquium trium principum Wormatioe habitum de hodierno
eorum statu. Eylfertiger vnd scharpffwitziger Rathschluss Dreyer Fursten, wie sie
jhren bawfelligen Statum auss der Cassa der Bauren zwischen den Mauren
under[stu]tzen mochten. It exists in at least two editions38, one of which bears the
imprint ‘Getruckt zu Wormbs, bey Wolff Schneeberger39. Anno M.DC.XXI.’ The
other, differing only slightly in its German spelling, but also dated 1621, adds between
the Latin and German titles Ad calcem positus est Psalmus CXII. allegoricus ad
eosdem spectans Principes. This satire on the disarray among the members of the
Protestant Union after Frederick's defeat is much more spirited than the declamations
in the Coninck Feest, and the division of the piece into short narrative broken by
long direct speeches makes it at least as dramatic, with the added virtue of a clash
of personalities and views. The Latin version begins: ‘Tres principes Imperii Nuper
convenêre, In curia Wormatii, simul & dixêre: Spinola nos cogitat Armis subjugare.
Quis nos tanto audeat Bello extricare’. In the third stanza they tell how the tables
have been turned and the mockery they once practised is now practised against them:
‘Risimus Papiculas Ante hoc togatos, Illi nos ut lepores rident galeatos’, The German
parallel version has these passages like this: ‘Es seynd drey Fu rsten in dem Reich
Zu Wormbs zusammen kom en, Die hielten ein Gespra ch zugleich Vnd sagten
in einer Summen. Der Spinola wil vns durchauss Glcich all fu r Tode haben, Hilfft
man vns nit aus diesem Strauss, So gilt es vnsern Kragen... Wir trieben alle vorzumal
Das Gla chter auss den Pfaffen, Jetzt halten sie vns selber all Fu r Hasen vnd fu r
Affen’ The princes are not specified and only designated as Primus, Alter, Tertius.
The poem makes two of them counsel flight or submission to the Emperor to save
their skins. But the third is all for carrying on the war, accusing the ottiers of coward-
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All the editions discussed here are represented in the British Library.
This imprint is highly suspect; no such printer is known at Worms at this time. A few letters
on the titlepage of this copy have failed to print and have been supplied in my transcription
frorn the titlepage of the other edition.
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ice. He admits that it is only a pretence to say they are fighting for their religion,
since what they are really after is territorial aggrandisement. But that's what you tell
people to keep them quiet and make them pay; in fact, their own coffers are now
empty and they will have to get money from their subjects. Here a voice is heard
belonging to a citizen speaking for the people, He had been hiding behind the stove
and has heard it all. He now speaks out loudly that he and the likes of him have had
enough and will no longer support princes who cheat and oppress them. In the
imprindess edition the Psalmus allegoricus is printed, in Latin only, on the last page
of the pamphlet. It begins: ‘In exitu Spinolae de Brabantia Domus Burgundiae de
Hispania. Facta est Germania sanctificatio ejus. Anspach vidit & fugit: Wildenberg
conversus est retrorsum Electores exultaverunt ut arietes: Et Catholici sicut agni
ovium’. Later on come the lines: ‘Non Palatino; non Palatino: sed Caesari dedisti
victoriam’. In the Dutch translation the princes are actually named as their turn to
speak arises. The first is ‘Baden’, the second ‘Wirtenbergh’, the third ‘Anspach’. It
begins; ‘Dry princen van het Keyser-rijck Die zijn by een ghecomen, Binnen Worms
seer blijdelijck, Ende daer raet ghenomen: Spinola wilt ons lant en lien, Met wapenen
bedwinghen, hoe sullen wy sonder schand ontvlien Al dees oorlooghsche dinghen’.
And the third stanza goes; ‘De Paepen hebben wy begheckt Met haere lange rocken,
Als hasen met een helm bedeckt die ons nv oock bejocken’. It is nice to see the Dutch
following the Latin rhythmic scheme so faithfully and remaining closer to it also in
vocabulary than the German version. The Psalmus has not been translated. It can
therefore be assumed that it was the self-styled Worms edition, or one with the Latin
text only, which served as a model for Verhoeven's translator. The Latin text without
the Psalmus was reprinted in 1626 in a pamphlet published without an imprint, but
certainly in Germany, entitled Appendicula Cippus ad tumulum Unionis erectum,
etc, After the epitaph for this mock sepulchre there follows Colloquium trium
Principum Wormatioe habitum, de moderno rerum statu. Ad imitationem cantionis:
Duodecim presbyteri. The slight change in the title already indicates what the full
text confirms, namely that there are a few changes in the text, usually for the worse.
Is this a reprint from a different earlier edition, or are the changes due to the damaged
state of the copy used? For damaged it must have been because one of the stanzas
breaks off with a comma after the sixth line, without any attempt to supply the two
missing lines. The German version on its own exists also in another form, with the
title Ernstlich Gespra ch
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Dreyer Fu rsten, zu Wormbs newlich, von jetziger Zeit Wesen und Zustand, in
geheim gehalten. Trewlich vom Original abcopiert, Durch Johann Warmund, von
Wormbs. Faithfully copied, maybe, but not from the poem as it is printed in the
Latin-German edition, Its first verse is: ‘Drey Fu rsten im Ro mischen Reich, Seind
newlich zsammen kommen, Zu Wormbs auff dem Rhathauss zugleich, haben fu r
sich genommen, Zu sprachen vom schweren Zustand, Den Spinola hat erwecket, In
dem er vnser Leut vnd Land, Alles under sich stecket’. And the turned tables stanza
is here: ‘Wir haben dPfaffen aussgemacht, Da sie so friedlich waren, Itzt werden die
Hasen aussgelacht, Die im Harnisch sich befahren, etc.’ It is a much weaker and
clumsier poem than either the Latin or Dutch had been, Yet another German edition
has the title Ein Gesprech von drey Fursten dess Reichs zu Wormbs gehalten, den
jetzigen Standt so wol Jhr, als der Vnion betreffendt. Gesangsweiss gestellt. Im Thon,
Wilhelmus von Nassawe, etc. M. Poenitentiarum infine Tract, de immaturis, & seris
consilijs... Getruckt zu Rewlingen, im Jahr 1621. Its first stanza is: ‘Drey Fu rstn
dess Ro mischen Reichs, Seyndt kurtz zusamm kommen, Zu Wormbs eines Tags
zugleich, Von jhn man vernommen, Wie Spinola wer gewilt, Ihr Landt zu occupiern.
Durch was er mo cht abgestilt Werden, zu consultiren’. And the third: ‘Der Papistn
wir glachet han, Jn jhren langen Kappen: Sie vnser jetzt doch spottn thun Armirter
Hasn vnd Affen’. This seems to occupy a position closer to the Latin, but is weaker
than the German version accompanying it in the bilingual edition. I am at a loss to
imagine how this last German version can be made to fit the tune of the Wilhelmus.
7-9. I shall now give an account of three Verhoeven issues of February 1621 which
the Bibliotheca Belgica was unable to describe as there cannot have been any copies
of them in the libraries consulted by Theodoor Arnold who only prints question
marks with their numbers40, In fact, ont of them has since been mentioned by Maurits
Sabbe, but without placing it in its series, and another was found by the same author
in a later manuscript compilation in the Royal Library, Brussels, to which he refers
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M. STIJNS, Abraham Verhoeren en de pers, in: De Vlaamsche Gids, 1958, reports on a set
of Verhoeven issues of the years 1618-1622 which was sold at auction and finally acquired
by King Baudouin of Belgium. The author does not identify the issues said to have been
previously unrecorded in Belgium, nor is it clear whether this set was added to the Royal
Library, Brussels. It is therefore quite possible, though by no means certain, that the issues
here described are by now also accessible in that library.
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as the Chronyck van Nederlant (1535-1636)41. But Sabbe seems to have been unaware
that this piece had come into print in the Verhoeven series. All three issues, numbers
19, 20 and 21 of 1621, have long been in the collection of the British Library (formerly
British Museum), but their entries in the General Catalogue would have prevented
their discovery by any scholar, however hard he tried; and I have long been sadly
convinced that in former times, before the 1939-45 war, continental scholars tended
to ignore the British Museum's holdings of their national literatures and therefore
did not even try. They would have been found, as I found them, when examining the
volumes containing consecutive issues of what the General Catalogue calls the
Gazette of Antwerp.
The interesting aspect of this little group of issues and the one which serves me
as an excuse for repcating to some extent what Sabbe has already said, is that they
are the product of one particular author who, though not divulging his name, describes
himself in words that can only apply to one and the same person.
7. The poem published as number 19 of 1621 has a rhyming couplet printed in
four lines as title: Dat s' Pals-graven dvvaesheydt niet en is te verschoonen Sullen
vvy den vromē Leser int cort gaen verthoonen. This is the title quoted by Sabbe from
the manuscript chronicle. His transcript does not go on, as does the printed pamphlet,
to explain the author of the piece: ‘Ghemaect door eenen Lief-hebber Godt wil hem
verblijen; Hy soeckt de bekeering van die gheen Die de waerheydt bestrijen’ (How
the Palatine's folly is doubted in vain Quite briefly, dear reader, we shall now explain.
Composed by a Lover, may God give him joy, To convert the truth's enemies is his
employ) ‘Eerst ghedruckt in Februarius, 1621’ Then follows the regular formula:
‘T'Hantwerpen, by Abraham Verhoeven, op de Lombaerde veste, inde gulde Sonne’.
There is a rather crude titlepage woodcut showing two dogs pursuing a fox who is
carrying what may be a lamb. The pamphlet is in the usual quarto format, consists
of four leaves, with the text pages, beginning on the titlepage verso, numbered 2-8
and hearing the signature A. The poem addresses Frederick, reproaching him for
treason: he has brought his own misfortunes upon himself by being the ally of Turks
and atheists. His only hope is repentance and return to the Catholic faith, This is
followed by the Aesopian fable of the dog who lost what he had by snatching for
more as he crossed a bridge and saw his reflect-
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ion in the water with what he believed to be a bigger pieee of meat. The titlepage
woodcut was perhaps chosen for its suggestion of a dog fable. In an envoi the poet
warns the Protestant princes of the wrath of God in store for them unless they
gratefully accept his words of advice. All this takes us halfway through page six.
The remainder contains another Liedeken without special title, but with a tune
provided: ‘Quant sera ce ma maitresse’. It celebrates the victory of the White
Mountain in seven stanzas and an envoi, all with the same refrain: let us sing Te
Deum and not fear the enemy. The censor's signature is P.C.C.A., i.e. Petrus Coens
Censor Antverpiensis.
8. Number 20, also headed Februarius 1621, has the four-line verse title Godt ter
eeren, en den Marquis Spinola vaillant, Moer tot blaem van de lastreuse Ketters
piquant, Die Godt en al sijn Heylighen blasphemeren, De Printen lastren, en de
werelt turberen, followed by the authorship lines as before: ‘Ghemaect door eenen
Lief-hebber Godt wil hem verblijen; Hy soect debekeering’ van die gheen Die de
waerheyt bestrijen’ ( To the honour of God and of Marquis Spinola victorious, But
shame to the slanderous heretics uproarious, Who God and all his saints go
blaspheming, Their miers defy, the World trouble with scheming. Composed by a
Lover, etc.). ‘Eerst ghedruckt in Februarius 1621 T'Hantwerpen, by Abraham
Verhoeven, op de Lombaerde veste inde guide Sonne’. The titlepage woodcut shows
a portrait of Spinola in armour holding a baton, bareheaded, with his helmet beside
him, a portrait Verhoeven uses whenever he has an opportunity. The format is quarto,
four leaves, signature A, the titlepage verso is blank and the text pages are numbered
3-7, the last page being again blank. The censor's signature is V.P.C.C.A., i.e. Vidit
Petrus Coens Censor Antverpiensis. The poem addresses the Protestants in the usual
rhetorical manner, mixing abuse, scriptural examples as warnings of dire disasters
to come, and a final exhortation to repent and join the Catholic church. There is a
refrain: ‘Viue Marquis Spinola die Godt wil geuen lanck leuen’ (Long live Marquis
Spinola whom God give long life) at the end of each of the six stanzas, the last of
which is an envoi.
9. Number 21 is also headed Februarius 1621. This is the piece which Sabbe saw
as a Verhoeven issue42 and which he described as dull, an opinion I do not share.
Once again, its title is a four-line verse: Een nieu Liedeken vande wilde vogelen strijt,
Die sy onder een hebben, maer singhen Godt lof
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altijt, Het gaet op de voys, willet wel onthouwen, Van der Kettren voorstaender,
Wilhelmus van Nassouwen. Ghemaect door eenen Lief-hebber Godt wil hem verblijen,
Hy soect de bekeering' van die gheen Die de waerheyt bestrijen (A pretty new song
of the wild birds' row Which they make and still warble God's praise. It goes to the
tune which will surely amaze Of the heretics' chief: Wilhelmus of Nassau. Composed
by a Lover, etc.), ‘Eerst ghedruckt in Februarius 1621 T'Hantwerpen, By Abraham
Verhoeuen, op de Lombaerde Veste, inde guide Sonne'. The censor's signature is
again V.P.C.C.A. The titlepage woodcut shows a marshy ground rich in flora in
which stands a stork in the typical emblematic attitude of keeping himself awake
and vigilant on one leg while holding a stone in the other, raised, foot. This same
stork was and still is the heraldic beast of the city of The Hague - and who was more
vigilant for freedom than the people of Holland? But here it is used against the
Calvinists and it is unusually well executed, in its modest way, compared with the
general run uf Verhoeven woodcuts without immediately conveying a sense of satire.
The pamphlet is the usual quarto of four leaves, signed A, the text-pages numbered
2-8, beginning with the titlepage verso as did number 19. The title poem, truly in the
rhythm of the Wilhelmus, tells the allegorical story of the birds rebelling agains their
emperor, the eagle, all glory to him, who will defeat them. The gulls, fearing a storm
on the Rhine and desirous to protect Holland have al as persuaded the young stork,
Frederick, to take the Bohemian rebels' side. He has left his own nest in order to be
elected King by these treacherous birds who will yet leave him in the lurch one day.
However naive, it makes an ornithologist's field-day. Woodpecker and night owl,
raven and rooks no longer hide under the eagle's wings, the cuckoo thinks highly ol
the Union, the bittern booms loudly frorn the clump of irises in the marsh to summon
assistance for the stork who is now very much frightened (how many bitterns, one
wonders, could an Antwerp poet nowadays observe in his neighbourhood?). But the
cocks forespell bad weather and decide to wait and see, the little songbirds are
perplexed and call to have the stork driven out before he swallows them all. And so
it goes on until the sparrowhawks and falcons arrive to fight for the eagle. Not only
does the crane remain loyal to his oath to serve the empire, but the ostrich of noble
lineage refuses as well to commit perjury. From the exotic the poet proceeds to the
mythical: the gryphon flies to Germany, well rnay the stork tremble and shake with
fear. With such enemies the stork doesn't stand a chance. He is driven out from his
nest
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and his eggs are cast out. His allies too are at the mercy of the eagle's warriors. In
short, ye birds, stop your quarrel then, the eagle is bound to triumph and therefore,
says the poet, abandon the stork to his fate and join the eagle's ranks. Now, just in
case any one has failed to understand the allegory, there follows a six-line stanza in
different metre to make it all abundantly clear. The only thing that distinguishes the
rebellions birds from rebellious men is that they at least do not blaspheme.
To my mind the Nieu liedeken is the most original and the most amusing of the
three poetic issues here described, although, like the other two, it conforms to the
formula of abuse follovved by earnest exhortation and the injunction that the
opponents should repent their ways and return to the fold of the Catholic church.
10. I have not found any other poems by the ‘Lief-hebber Godt wil hem verblijen’.
It is just possible that he may be the same as the plain ‘Lief-hebber’ who wrote
number 4 of 1621, published on 15 January and entitled Een cort verhael van eenen
nieuwen draeck ende afgoden van Hollant... Ende oock van diegroote Victorie...
Ghestelt in Rijme seer ghenuechlijck om te lesen. Ghemaeckt door eenen Lief-hebber,
etc. (sic) (A short relation of a new dragon and idol of Holland... and also of the great
victory... Put into rhyme very pleasing to read. Gornposed by a Lover, etc.). The
First part of this issue deals with the religions differences in Holland to which also
the woodcut refers which shows the dragon wilh seven necks, but only six heads,
who is the God of the Calvinists. The seventh head has been cut off and lies on the
ground next to a crown, which identifies him as Frederick. The woodcut and its
engraved model have been sufficiently explained in the lilerature43. Here the parts of
the design bearing letters for identification have lheir definitions printed above the
woodcut itself in the space which might otherwise have been used to print the full
authorship descriptive lines: ‘Godt wil hem verblijen’ and so on, hcre possibly implied
in the ‘etc.’, Perhaps a literary historian's investigation could come to a conclusion
one way or the other; the bibliographer can only point out this possibility. The same
poet may even be responsible for other Verhoeven poems and who knows, he may
one day be identified. His particular zeal for the conversion of

43

ib., pp. 85-86, also illustration of a related broadside on p. 76 with the text of the Lofdicht
ter eeren van dat edele huys van Oostenryck accompanying it printed on pp. 427-429. See
also Bibliotheca Belgica, V, p. 499 and MULLER, Historieplaten, S1431D, wherc this plate,
so much less well executed than the Postellioen, is also tentatively attributed to the press of
Jan Boel.
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heretics reminds me of Joannes Hemelarius of whom Sabbe44 tells in connection with
the circle of humanists at Antwerp around Aubert Le Mire, himself a Verhoeven
author45. This Hemelarius was a recent convert to Catholicism, having been brought
up as a Calvinist by his father, and according to Sabbe he made it his special purpose
in life to convert as many other Calvinists as he could. This zeal would make him
eligible for the position of the ‘Lief-hebber’ who characterises himself as obsessed
by the same desire. If the ‘Lief-hebber’ is not Hemelarius he is some one of very
similar attitude.
I wish to express my thanks to my colleague Mr. David L. Paisey for his invaluable
advice on the literature concerning German publications mentioned in this essay.

44

45

M. SABBE, De Moretussen en hun kring, Antwerpen, 1928. p. 128; also the same author's
De Antwerpse vriendenkring van Anna Roemers Visscher, in: Verslagen en mededelingen
van de Vlaamche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1925, pp. 758, 759 and VERMASEREN,
op. cit., p. 181.
See also E. ROMBAUTS, Richard Verstegen, p. 197 and VERMASEREN, op. cit., pp. 178-181.
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Samenvatting
Dit opstel behandelt enkele aspekten der Tijdingen uitgegeven door Abraham
Verhoeven te Antwerpen in de jaren 1620-1621. Na algemene bemerkingen over de
hele reeks worden diverse uitgaven individueel besproken. De belangstelling is hier
uitgegaan naar het leggen van verbanden: tussen nieuws en satire, gravures en
houtsneden, teksten in verschillende talen, tussen de uitgaven van Verhoeven en
andere Nederlandse of buitenlandse stukken van dezelfde aard. Een groepje tot nu
toe onvolledig of niet beschreven spotgedichten word aan een en dezelfde aureur
Joannes Hemelarius?) toegeschreven.
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Enkele filologische beschouwingen bij het eerste te Antwerpen
gedrukte boek
door Dr. Ludo Simons
(Antwerpen)
De lectuur van Leon Voets bijdrage over De typografische bedrijvigheid te Antwerpen
in de 16e eeuw, verschenen in het door het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis
uitgegeven verzamelwerk Antwerpen in de XVIde eeuw (Antwerpen, Mercurius,
1975), maakte ons erop attent dat in 1981 herdacht zou moeten worden dat de
typografie vijf eeuwen vroeger haar intrede had gedaan in de Scheldestad.
Het oudste te Antwerpen gedrukte boek is inderdaad, voor zover ons bekend, het
Boexken van der officien ofte dienst der missen, dat op 8 juni 1481 van de pers van
Mathias van der Goes kwam. Van dit boek, thans nog in één exemplaar bewaard in
de Hessische Landes- und Hochschulbibliothek te Darmstadt, verscheen in 1982
door de zorgen van de Photogravure De Schutter n.v. een anastatische herdruk,
ingeleid door H.D.L. Vervliet, E. Cockx-Indestege en J. Andriessen; naar hun
bijdragen zij verwezen voor het tijdskader, de bio- en bibliografische gegevens m.b.t.
de drukker, de bijzonderheden van de druk en van het bewaarde exemplaar, de
religieuze en liturgische inhoud van het werk.
Bij het transcriberen van de tekst zelf bleek ons dat een aantal zinnen kennelijk defect
waren. Had Van der Goes deze lacunes in zijn herdruk van het werk, verschenen in
1484, hersteld? Een vluchtige blik in het exemplaar van deze druk, bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel, leerde ons dat dit niet het geval was.
De allereerste druk van het devotieboek dateerde van 1479 en was het werk van
Geraert Leeu te Gouda. Het enige bekende exemplaar daarvan, voorheen in de
Arenbergcollectie en thans in de Library of Congress, bleek ‘too fragile’ om
gemicrofilmd te worden. Te elfder ure dook echter een microfilm van het exemplaar
op uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage. Voor de
reconstructie van de corrupte passages
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leverde de lectuur ervan evenwel niets op: de tekst van Leeu uit 1479 vertoonde
dezelfde gebreken als de beide latere drukken van Van der Goes uit 1481 resp. 1484.
Leeu had het echter bij deze ene Goudse quartodruk niet gelaten. In de jaren
1480/82 (datering Hellinga) had hij te Gouda ook nog een octavodruk van het werk
vervaardigd, en nadat hij naar Antwerpen was verhuisd, kwam in 1488 in de
Scheldestad nogmaals een nieuwe editie van zijn pers. Deze beide drukken hebben,
in tegenstelling met de eerder genoemde, een veel kortere proloog, waarin overigens
de auteur van het werk wordt genoemd, namelijk Simon van Venlo. In dit opzicht
komen zij overeen met het enige bekende handschrift, bewaard in het
Catharijneconvent te Utrecht. Met behulp van déze Leeu-drukken bleken de defecte
passages in de Van der Goes-editie van 1481 te kunnen worden aangevuld; het
handschrift had daartoe, blijkens een steekproef door mevr. Elly Cockx-Indestege,
eveneens dienstig kunnen zijn. Omdat onze transcriptie geenszins het karakter van
een wetenschappelijke tekstuitgave had en de beschikbare tijd gering was, werd
alleen de Antwerpse druk van 1488 voor de emendatie gebruikt; hij was voor ons
het makkelijkst bereikbaar (exemplaren in Theol. Faculteit Leuven en KB Brussel)
en vertoont slechts geringe afwijkingen t.o.v. de druk van 1480/82 (exemplaar in UB
Utrecht). Deze ongedateerde druk gaat vermoedelijk op zijn beurt terug op het
eveneens te Utrecht, maar dan in het Catharijneconvent, bewaarde manuscript uit
het laatste kwart van de 15de eeuw, dat in dat geval nauwkeuriger gedateerd zou
kunnen worden circa 1475-1480.
Als onze hypothese juist is - maar nader onderzoek kan tot gewijzigde inzichten
leiden - zijn er dus twee tradities aan te wijzen:
1. hs. Catharijneconvent → Leeu (Gouda) 1480/82 → Leeu (Antwerpen) 1488
2. onbekend hs. → Leeu (Gouda) 1479 → Van der Goes 1481 → id. 1484.

***
De beide vroege drukken van Leeu (1479 resp. 1480/82) verschillen echter niet alleen
door hun formaat, de volledigheid van de tekst en de uitvoerigheid van de proloog:
zij vertonen ook, in de overeenstemmende gedeelten, opmerkelijke verschillen wat
taal en spelling betreft. De druk van 1479 onderscheidt zich door een groot aantal
zgn. Hollandse kenmerken (vgl. A. van Loey, Middelnederlandse Spraakkunst, II.
Klankleer, 19685,
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p. 126) en andere eigenaardigheden, die in de druk van 1480/82 in mindere mate of
zelfs in het geheel niet voorkomen: sel/selt/sellen tgo. sal/sult/sullen, vuyerig tgo.
vierig of vurig, cruus tgo. cruys, bruut tgo. bruyt, warpen tgo. worpen, of tgo. af,
ofslach tgo. afslach, meister tgo. meester, harderen tgo. herderen, kativicheit tgo.
ketivicheit, geboerten tgo. ghebuerten, ghegroet tgo. ghegruet, vroechden tgo.
vruechden, doechden tgo. duechden, werden tgo. worden, worpen tgo. werpen,
verlacht tgo. verlicht. De Antwerpse druk van Mathias van der Goes uit 1481 volgt
hier vrijwel getrouw de typisch ‘Hollandse’ druk van 1479, terwijl zijn nieuwe druk
van 1484 een aantal (Brabantse?) aanpassingen vertoont: sal naast sel, vuerigh, cruys,
bruyt, ghegruet... De Antwerpse Leeudruk van 1488 gaat ook in dezen duidelijk op
diens Goudse editie van 1480/82 terug, al zijn ook hier weer nieuwe (Brabantse?)
wijzigingen te bespeuren, zoals cracht voor craft, haer voor hoer, haren voor horen...
Naast deze soms moeilijk te duiden klank- en spellingvarianten (is uy alleen een
teken voor de lange uu of wijst ze op een begin van diftongering?) vallen ook in de
woordenschat enkele subtiele nuances te noteren. Leeu 1479 en Van der Goes 1481
(aldaar f.o 13ro) hebben verweent, waar Leeu 1480/82 en id. 1488 voedet hebben;
Leeu 1479 en Van der Goes 1481 (aldaar fo. 24ro) hebben oetmoedigh, waar Leeu
1480/82 en id. 1488 onnosel hebben; Leeu 1479 en Van der Goes 1481 (aldaar fo.
35vo) hebben bescriven resp. biscriven, waar Leeu 1480/82 en id. 1488 besecermen
hebben. (Van der Goes 1484 is hier telkens identiek aan 1481, met de variant
bescriven). Dit alles pleit voor ons ontwerp van stemma, evenals de (ook voor de
identificatie van de auteur) interessante passage: Ende wi broeders die gheen scoenen
en dragen, die bij Van der Goes 1481 (fo. 8ro) en 1484 gelijkluidend is met de tekst
bij Leeu 1479, terwijl de Leeu-drukken 1480/82 en 1488 hier de ontpersoonlijkte
lezing Ende die ghene schoenen en drag(h)en hebben. Maar daarnaast heeft Leeu in
1488 ook weer geïnnoveerd t.o.v. zijn vermoedelijke legger van 1480/82, op plaatsen
waar deze overeenkomt zowel met zijn eigen druk van 1479 als met de (daaruit
voortkomende) Van der Goesedities van 1481 en 1484: waar de eerdere vier drukken
haest hebben (Van der Goes 1481 op fo, 16vo), schrijft Leeu 1488 saen, en waar ze
alle vier vlus of vlues hebben (Van der Goes 1481 op fo. 39vo), schrijft hij terstont.
Dat schrijft hij overigens ook, waar hijzelf in 1480/82 vlus heeft, maar in 1479 (zoals
Van der Goes in 1481, fo. 21ro) nog iets anders had, namelijk te hant. Zijn saen en
terstont dus ‘Brabantse’ aanpassingen, geschied ten behoeve van het tussen 1481 en
1486 langzaam gegroeide Antwerpse lezerspubliek? Dan zou ook quade dat kunnen
zijn, dat bij Leeu in 1488
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verschijnt, waar alle vier eerdere drukken (cfr Van der Goes 1481 op fo. 23vo) boese
of bose hebben.
Maar dergelijke conclusies zijn voorbarig bij het slechts rudimentair doorgevoerde
onderzoek en ook bij de nog vrij gebrekkige informatie die wc over de
(laat-)middeleeuwse taalgeografie bezitten. Slechts één zekerheid houden we over,
namelijk dat Van der Goes, die via het noorden naar Antwerpen kwam, het in 1481
niet nodig oordeelde de ‘Hollandse’ tekst van zijn Goudse legger aan zijn ‘Brabants’
publiek aan te passen, terwijl hij drie jaar later, om welke redenen dan ook, een
enigszins andere schrijftraditie ging volgen (met name uy spelde voor uu). Deze
schrijftraditie kwam op sommige punten meer overeen met die welke Leeu in zijn
ongedateerde Goudse editie van 1480/82 had gevolgd en die hij in 1488, intussen
naar Antwerpen verhuisd zijnde, weer op enkele punten vrij systematisch aanpaste,
met name in de pronomina haer/haren tgo. hoer/horen. De wetmatigheden en/of de
motieven die dit alles zouden kunnen verklaren, ontgaan ons evenwel vooralsnog.
Deze enkele marginalia bij een simpele transcriptie konden uit de aard der zaak geen
plaats vinden in de summiere verantwoording die wij op onze tekstuitgave van Simon
van Venlo's Boexken lieten volgen. Het moge collega Voet, die historicus is, niet
onaangenaam zijn bij wijze van huldegroet een filologische cocktail aangeboden te
krijgen, die voor sommigen meer weg kan hebben van een heksendrank. Waren de
ingrediënten ervan - inderdaad - misschien niet geheel zuiver, onze intenties waren
het in elk geval wèl.
Zomer 1982
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Philologisches zum ältesten in antwerpen gedruckten buch
Das älteste in Antwerpen gedruckte Buch ist das Boexken van der officien ofte dienst
der missen, das 1481 bei Mathias van der Goes erschien. Das einzige erhaltene
Exemplar dieser Inkunabel befindet sich in der Hessischen Landes- und
Hochschulbibliothek in Darmstadt; eine Faksimileausgabe wurde 1982 in Antwerpen
veröffentlicht. Der Text weist ziemlich viel Lücken auf; diese Lücken, die im zweiten
Van der Goes-Druck (1484) nicht beseitigt wurden, kommen schon im ältesten Druck
vor, den Geraert Leeu 1479 in Gouda veröffentlichte. Diese hat also offenbar als
Vorlage für die Van der Goes-Ausgaben gedient. Eine andere Goudaer Leeu-Ausgabe
aus den Jahren 1480/82 (Datierung nach Hellinga) hat diese Lücken nicht, ebenso
wenig wie die spätere Antwerpener Leeu-Ausgabe aus dem Jahre 1488; sie setzen
die Tradition der einzigen erhaltenen Handschrift (Catharijneconvent, Utrecht) fort.
Sprachliche Merkmale erhärten diese zweisträngige Überlieferungshypothese, deren
Niederschlag in Sprachform und Orthographie zu einer gründlicheren Behandlung
im Rahmen der spätmittelniederländischen Sprach- und Schriftgeographie einlädt.
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Een onbekende druk met een onbekend adres van Henrick
Pieterszoon die Lettersnider in Antwerpen
door Gerard van Thienen
('s- Gravenhage)
De Rotterdammer Henrick Pieterszoon die Lettersnider1 drukte 28 augustus 1496 ‘In
die camerstraet naest den gulden eenhoren in Antwerpen’ Wapene Martijn2 van Jacob
van Maerlant; dit is zijn enig bekende druk uit de 15de eeuw met een volledige
colofon. Dat hij uit Rotterdam afkomstig was en zijn vader Pieter heette blijkt uit
een van de andere schaars overgeleverde uitgaven van zijn pers: Die gulden litanie3,
waar ook een ander Antwerps adres van hem gegeven wordt: ‘int groen dal’. In de
Inventaris van incunabelen gedrukt te Antwerpen4 worden negen drukken van hem
genoemd. Hiervan zijn er drie niet met zekerheid aan hem toe te schrijven: Inventaris
nr. 391, 396, 397, respectievelijk CA 12715, CA 649, CA 648. Inventaris nr. 398 is
recentelijk aan het licht gekomen bij het materiaal verzamelen voor Incunabula in
Dutch libraries6. De bibliografische beschrijving ervan is:

1

2
3
4
5
6

Zie over hem ANNE ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et
XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975, p.
174-175. Hier wordt ook de vroegere literatuur over Lettersnider gegeven.
CA 1026, CA = M.F.A.G. CAMPBELL, Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle,
La Haye, 1874-1890, 1 vol. + 4 suppl.
KC I 1173a. KC = M.E. KRONENBERG, Campbell's Annales de la typographie néerlandaise
au XVe siècle contributions to a new edition, The Hague 1956.
Inventaris van incunabelen gedrukt te Antwerpen 1481-1500, Antwerpen, 1982, p. 97, nrs.
390-398.
Er bevindt zich van CA 1271 ook een exemplaar in een Nederlandse particuliere bibliotheek.
Incunabula in Dutch libraries, a census of fifteenth-century printed books in Dutch public
collections (afgekort IDL), Nieuwkoop, 1983, 2 vols.
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WOORDEN. Seer minnelijke woerden die Jesus had met sijn gebenedijde moeder,
Antwerpen, Henrick Pieterszoon die Lettersnider, z.j.
8o. a8b8. 16 bl. a2recto: 19 regels. Type 1: 98G (HPT7 plate 261), lombarden. bl.
al ontbreekt.
a2recto:

[5] Es mae daechs na palm || dach also
als die iode o son || lieue heere
hadde ontfan || gen opde palmdach
met || groter eere en ...

b1recto:

Daer om bid ic v doet v ontfermher ||
ticheit op mij | ghi heht [sic] so menighen
|| me sche...

b8recto,

r.16. Die ons v len wil sy ||eewich
leuen [A]MEN. || §[G] hepre dt
tha twerpe bi die nieu || we brug Bi
Henric die Lettersnider. Zie afbeelding.

b8verso:

blanco.

Voorlopig bibliografisch referentienommer CA (XII) 1785a, in IDL nr. 4728,
Nijmegen Berchmanianum8 6000 PB 18: 2, bl. a7 foutief gebonden na bl. a8.
De colofon geeft het adres ‘bi die nieuwe brug’, een derde adres van Lettersnider,
of een andere benaming voor één van de hierboven genoemde adressen?9
Behalve de Wapene Martijn van 1496 zijn er geen gedateerde Antwerpse drukken
van Lettersnider. Mogelijk heeft hij al vóór 1496 gedrukt, en het volgende vaststaande
feit is dat hij in 1504 in Rotterdam gevestigd was10. Het lettertype en de gebruikte
lombarden laten geen nadere datering van Seer minnelijke woerden toe. Een
chronologische ordening van de Antwerpse Lettersnider-drukken uitgaande van het
gebruikte papier, zal zeer bemoeilijkt worden door de kleine produktie van
Lettersnider en het geringe aantal overgeleverde exemplaren. Ik heb geen poging
gedaan.

7
8
9

10

WYTZE AND LOTTE HELLINGA, The fifteenth-century printing types of the Low Countries,
Amsterdam, 1966, 2 vols.
Mijn hartelijke dank aan de bibliothecaris Dr. N. Appel en zijn medewerkster mevrouw W.
Domen voor de informatie over de incunabelcollectie van het BERCHMANIANUM.
In de Table des adresses in ROUZET, cfr noot 1, komt in Antwerpen voor geen enkele drukker
een adres voor met ‘Nieuwe brug’. Ook in de voor mij direkt bereikbare literatuur over
Antwerpen, zoals F. PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, 1927-1949, en F. MERTENS EN
K. TORF, Geschiedenis van Antwerpen 1845-1953, ben ik er niet in geslaagd een verwijzing
naar de ‘Nieuwe brug’ te vinden, maar mogelijk behoort deze plaatsaanduiding voor de
jubilaris en andere Antwerpenvorsers tot de parate kennis.
ROUZET, p. 174.
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Van Seer minnelijke woerden zijn in de Nederlanden in de 15de eeuw nog vier andere
edities gedrukt, waarvan één gedateerd 1494. Het zijn:
CA 1782

Leiden, Kers, 12 april 1494. 8o. 16 bll.
19 regels. 's-Gravenhage, KB 150 G 18,
bl. 1 ontbreekt, enig bekende exemplaar.
IDL 4730.

CA 1783

Antwerpen, Bac, (1493-). 8o. 16 bll. 19
regels.
's-Gravenhage, KB 150 F 30, enig
bekende exemplaar. IDL 4729.

CA 1784

(Antwerpen, Bar eind 15de eeuw?). 8o.
16 bll. 20 regels. Campbell heeft een
exemplaar beschreven, dat in 1873
geveild is; huidige vindplaats onbekend,
geen ander exemplaar bekend.

CA 1785

(Antwerpen), Van den Dorpe,
(1496-1500). 8o. 16 bll. Bl. a2 recto: 20
regels, overige tekstpagina's: 19 regels.
Haarlem, SB 56 D 6: 2, enig bekende
exemplaar. Fotokopie aanwezig in
's-Gravenhage, KB. IDL 4731.

Ik herhaal hier nog een keer dezelfde soort gegevens van de Lettersniderdruk:
CA (XII)

1785a Antwerpen, Henrick die
Lettersnider, (z.j.). 8o. 16 bll. 19 regels.
Nijmegen, Berchmanianum 6000 PB 18:
2. Fotokopie aanwezig in 's-Gravenhage,
KB. IDL 4728.

De dateringen van CA 1783 en CA 1785 zijn ontleend aan HPT. Dankzij de
beschrijving door Campbell kan worden vastgcsteld, dat CA 1784 als druk nogal
afwijkt van de vier andere edities. Omdat de pagina's van CA 1784 20 regels en niet
19 regels tellen, volgen er na de laatste regel op 15 verso, vermeld door Campbell,
nog maar drie regels op 16 recto, terwijl in CA 1782, 1783 en 1785 de tekst pas op
16 verso eindigt, en in CA (XII) 1785a met regel 17 van 16 recto.
Om tot een eventueel nadere datering van de Lettersnider-druk te komen, heb ik
geprobeerd de chronologische volgorde vast te stellen van de vier overgeleverde
edities. Drie edities, CA 1782, 1783 en 1785, volgen elkaar wat de verdeling van de
tekst per pagina betreft, zeer getrouw. Vanaf het begin van de tekst op a2recto tot en
met b8recto, de laatste pagina in de drie edities is niet vol, zijn er 17 van de 29
pagina-eindes gelijk. De geringe afwijkingen bij de 12 andere pagina-eindes worden
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CA 1782
a2recto haer

CA 1783

CA 1785

3 verso

ge

ge

4 recto

boren

boren

7recto

en

en

8verso

die

b1 recto

en

2verso van lieue

5verso dicht

3verso

sulle

4verso

ma

5 recto

der dz

7verso

se lieue

Het is duidelijk dat deze drie drukken òf nadrukken van elkaar zijn, òf alle drie
nadrukken zijn van een eerdere druk. Bij deze weinig omvangrijke tekst, is op grond
van het geringe aantal, bovendien kleine verschillen aan het eind van de pagina's,
geen conclusie te trekken over wie, wie nadrukte.
De pagina-eindes van CA (XII) 1785a komen niet overeen met die van de andere
drie drukken, dezelfde tekst beslaat hier één pagina minder. De vier edities vertonen
tekstuele varianten, niet alleen talrijke spellingsverschillen, maar ook verdergaande.
Van de ruim 40 genoteerde, er zijn er meer, variante plaatsen in de vier edities, komt
in 35 gevallen CA 1782 overeen met CA 1785; CA 1783 komt in 34 gevallen overeen
met CA (XII) 1785a. In 28 gevallen hebben CA 1782 en 1785 een op
spellingsverschillen na gelijke lezing, die afwijkt van de ook weer op
spellingsverschillen na gelijke lezing van CA 1783 en 1785a. Ik geef enkele sprekende
voorbeelden:
CA 1782/1785
a2verso r. 18 nemen

CA 1783/1785a
a2verso r. 16 ontfangen

a7verso r. 1 verletten

a7recto r. 13 beletten

b1recto r. 1 die stede mach

a8verso r. 12 die mach

b2recto r. 11 den sone gods

b2recto r. 2 den gods sone

b3recto r. 5 minnaers

b2verso r. 15 leraers

b6recto r. 2 een cleyn bede

b5verso r. 8 een bede

b8verso r. 12 Ihesum cristum

b8recto r. 15 Ihesu cristo
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In de linkerkolom wordt met a2verso r. 18 enz. de plaatsen aangegeven in CA 1782;
omdat CA 1785 en CA 1783 bijna regel voor regel met CA 1782 gelijk opgaan, zijn
met deze aanduidingen ook de betreffende plaatsen in CA 1785 en CA 1783 te vinden.
In de rechterkolom geeft a2verso r. 16 enz, de plaatsen in CA (XII) 1785a.
De tekstuele varianten splitsen de vier edities in twee groepen van twee: CA 1782
en 1785, en CA 1783 en 1785a. Door de gelijke tekstverdeling over de pagina's is
er een sterke relatie tussen CA 1782, 1783 en 1785. CA (XII) 1785a heeft 34 varianten
gemeen met CA 1783. De tekst van CA 1785a en 1783 is, op enkele varianten na,
gelijk, maar CA 1785a is gecomprimeerder gedrukt, hij eindigt op b8 recto onderaan,
terwijl CA 1783 nog 14 tekstregels heeft op b8 verso. CA 1785a heeft zeven varianten,
die in geen van de drie andere drukken voorkomen, CA (XII) 1785a moet dus een
nadruk zijn van CA 1783.
CA 1785 heeft op a2recto een bijzondere tekstuele variant, een uitbreiding, die
ook typografisch gevolg heeft. Deze pagina is de enige in de vier edities die 20 regels
heeft i.p.v. 19. De pagina eindigt wel gelijk met CA 1783 en op haer na (zie
hierboven) gelijk met CA 1782. Op grond van deze uitbreiding en de typografische
afwijking van één regel meer, en omdat CA 1785 35 varianten gemeen heeft met CA
1782 moet CA 1785 een nadruk zijn van CA 1782 of zijn ze beiden nagedrukt van
een vroegere druk.
CA 1782 bevat vier varianten, waarbij de drie andere edities een
gemeenschappelijke andere lezing hebben.
CA 1782
a2recto r. 19 sorgen

CA 1785, 1783, 1785a
a2recto r. 18 duchten

a2verso r. 16 ter stont so

a2verso r. 14 doe

a5recto r. 6 seech

a5 recto r. 1 lach

a6verso r. 8 mijn lyeue kint

a6verso r. 2 wel lieue kynt

In de tweede kolom worden weerde plaatsen in CA 1785a gegeven, de
overeenkomstige plaatsen in CA 1785 en 1783 volgen de plaatsaanduidingen van
CA 1782.
CA 1785 kan geen nadruk zijn van CA 1782, want dan is het niet te verklaren, dat
CA 1785 de varianten duchten, doe, lach en wel lieue kint met CA 1783 en 1785a
gemeen heeft. Omdat CA 1782 en CA 1785 35 varianten gemeen hebben, en een
bijna identieke tekstverdeling over de pagina's
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hebben, moeten zij beide op een vroegere druk teruggaan, CA 1783 kan geen nadruk
zijn van CA 1785, omdat CA 1783 niet de uitbreiding op a2recto heeft van CA 1785.
CA 1783 kan geen nadruk zijn van CA 1782, omdat dan weer niet te verklaren is dat
CA 1783 de vier eigen varianten van CA 1782 op gelijke wijze zou veranderen als
CA 1785, terwijl CA 1785 en CA 1783 verder 28 verschillen vertonen. CA 1782,
1785 en 1783 komen in hun tekstverdeling per pagina zeer overeen, maar verschillen
qua tekstvarianten, daarom moeten zij alle drie teruggaan op een vroegere druk. Bij
het nadrukken hiervan hebben CA 1782 en 1785, die 35 varianten gemeen hebben,
hun voorbeeld getrouwer gevolgd dan CA 1783, die 28 varianten ten opzichte van
CA 1782 en 1785 vertoont.
Conclusie: CA 1782, 1783 en 1785 gaan terug op een niet overgeleverde vroegere
druk. CA (XII) 1785a is een nadruk van CA 1783, die op grond van zijn type
gedateerd is (1493-). Een nadere datering van de Lettersniderdruk is na vaststelling
van de onderlinge verhouding van de edities niet mogelijk11.

11

Ik dank mijn collega Clemens de Wolf, die, toen het mij duizelde van de varianten, deze
systematisch met mij heeft besproken.
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Ill. 1: ‘Seer minnelijke woerden’ Antwerpen, Henrick Pieterszoon die Lettersnider, z.j, bl. b 8 recto
(CA (XII) 1785a Nijmegen Berchmanianum 6000 PB 18: 2).
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Résumé
La bibliothèque du Berchmanianum à Nimègue détient une impression anversoise,
sans date, issue de la presse du fondeur en caractères et imprimeur d'incunables
néerlandais Henrick die Letteranider. Le colophon de cette édition, qui est décrite
ici pour la première fois, donne une adresse à Anvers du Lettersnider que l'on ne lui
connaissait pas jusqu'ici: bi die nieuwe brug (au pont neuf).
Par la voie d'une étude des variantes apparaissant dans les éditions du quinzième
siècle de Seer minnelijke woerden qui nous sont transmises - au nombre de cinq à
l'heure actuelle, dont l'une porte la date de 1494 -, il est tenté de localiser
chronologiquement l'impression du Lettersnider. Il a paru possible d'établir la relation
existant entre les cinq éditions, dont il ressort que celle du Lettersnider remonte à
une impression non datée de Govaert Bac, L'édition du Lettersnider ne peut être
située avec plus de précision qu'entre 1496 et 1504; 1496, l'année du seul produit
daté de sa presse anversoise, 1504, l'année qu'il se trouva établi à Rotterdam.
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Antwerpen en Deventer. het lot van twee drukwerken (1566/7) van
Simon Steenbergen te deventer bestemd voor Antwerpen
door Dr. B.A. Vermaseren
(Breda)
Terwijl men te Utrecht na de aanhouding van de gelegenheidsbockhandelaar Gilles
van Bathman uit Zwolle bezig was de vangst te inventariseren1, werd een andere
zending onderschept. Op 21 januari 1567 nl. gaven de schout en de magistraat van
Utrecht aan de landvoogdes Margaretha van Parma te kennen dat zij hadden in beslag
genomen ‘een pacquet van dusent catechismus met die ondersoeck, comende van
eenen Lambert Meppis vuyt Deventer om voirts bestelt te worden aen Peter van
Horn, boeckvercoper voortstaende by Onser Liever Vrouwe kercke tot Antwerpen,
wairvan wy U.H. van elcx een exemplaer hier by gevoecht overseynden’2 Die
bijgevoegde geschriften waren de Heidelbergse Catechismus en Een korte
ondersoeckinghe des Gheloofs, alletwee gedrukt door Simon Steenbergen te Deventer3.
De Korte Ondersoeckinghe is van de hand van Maarten Mikron (Micronius, de
Kleine, Kleyn), die in 1523 te Gent was geboren. Hij was een hervormd theoloog en
prediker met een enigszins eigen signatuur. Men kan hem niet rekenen tot de
calvinisten in engere zin, want hij voelde zich nauw verbonden met de beide Zwitserse
hervormers Huldrych Zwingli en diens voornaamste volgeling Heinrich Bullinger,
zonder echter in elk

1

2
3

De inventaris werd getekend op 23 januari 1567. Zie B.A. VERMASEREN, An unknown
bookbinder and bookseller of Zwolle: Gelis van Bathman (c. 1567), in: Quaerendo A quarterly
Journal from the Low Countries devoted to Manuscripts and printed Books, 10(1980), p.
113-152, 179-210.
Zie de brief in de BIJLAGE hierachter.
Brussel, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, Aud., nr. 331, fos 25-72; fo 72 vo is blanco. Deze boekjes
zijn niet vermeld door L. MEES O.F.M., Oude drukken in Belgische Rijksarchieven, in:
Archief- en Bibliotheekwezen in België, 43(1972), p. 20-26; 44(1973), p. 144-169.
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opzicht een zwingliaan te zijn4. Toen zijn geboorteland ten gevolge van de plakkaten
van Karel V hem te heet onder de voeten werd, week hij uit naar Londen, waar sinds
1550 een gemeente van ‘nederduitse’ vluchtelingen bestond. Hier werd Mikron
predikant. Ten behoeve van zijn gemeente stelde hij een kort onderzoek samen in
de vorm van vragen en antwoorden om na te gaan of diegene die lid zou willen
worden het woord van Christus in zich had5.
Volgens Micronius' levensbeschrijver Gerretsen werd het boekje in 1553 voor het
eerst gedrukt, doch er is geen enkel exemplaar bekend6. In ditzelfde jaar week Mikron
uit voor de vervolging van Mary Tudor, eerst naar Emden, dan naar Norden, waar
hij in 1559 overleed. Zo is te verklaren dat in 1555 te Emden een druk verscheen,
waarvan slechts één exemplaar bestaat. Gerretsen noemt nog drukken van 1555 en
1556 te Londen en in 1558 te Emden, terwijl ook in 1561 te Londen weer een druk
verscheen7.
Een afzonderlijke uitgave van het Kort Onderzoek zag daarna pas het licht met
het jaartal 1566, maar zonder enige andere aanduiding; zij was afkomstig van Gillis
van der Erven te Emden. Op het titelblad staat vermeld dat zij is ‘gestelt door de
Dienaaren van Godts Woordt’; daarnaast wordt een soortgelijke editie vermeld,
waarop dan te lezen is: Corte Ondersoekinge des Geloofs, der gheene, die haer tot
de Chisten Ghemeynte in dese Nederlanden begeven willen8. Het is praktisch wel
zeker dat deze gegevens een en dezelfde druk betreffen, mogelijk besteld uit
Antwerpen: daaraan doet het enkelvoudige ‘de Christen Ghemeynte in dese
Nederlanden’ denken, waarin het Antwerps calvinisme immers de leidende rol
speelde.

4

5

6
7
8

W.F. DANKBAAR, De Christelycke Ordinancien der Nederlantscher ghemeinten te Londen
(1554) door Martin Micron, 's-Gravenhage, 1956, p. 18. Een monografie over hem door J.H.
GERRETSEN, Micronius. Zijn leven, zijn geschriften, zijn geestesrichting, Nijmegen, 1895;
F.S. KNIPSCHEER, in NNBW, 9(1933), c. 678-679.
De tekst is in facsimile uitgegeven volgens de uitgave van 1555 door D. NAUTA, Twee
geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland, (Amsterdam, 1974)
met een inleiding over betekenis en doel.
GERRETSEN, t.a.p., p. 74.
NAUTA, t.a.p., p. 15. GERRETSEN, t.a.p., p. 74. De editie van 1561 is aanwezig te Londen,
BRITISH LIBRARY, s.v. Onderzoeking.
Zie F. PIJPER, Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken, Leiden, 1883, p. 227. Enig exemplaar
hiervan mij niet bekend. Men lette er op dat het hier gaat om exemplaren die gebonden zijn
bij andere werken, waarmee zij derhalve geen organisch geheel uitmaken.
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Hiernaast bestaat nog een andere druk uit 1566, vermoedelijk eveneens afkomstig
uit Emden, maar met een van de zojuist genoemde uitgave afwijkende titel9.
En ten slotte is er dan de nu te voorschijn gekomen druk10. De titel wijkt licht
hiervan af en toont bovendien Steenbergens vignet met een omschrift. Vergelijking
van deze twee exemplaren leerde dat de spelling door Steenbergen is gewijzigd.
Theologen zullen moeten uitmaken of ook aan de inhoud zelf het een of ander is
veranderd.
Het vignet is interessant. Het is niet alleen een toespeling op de naam van de
drukker, maar ook op de politieke en godsdienstige toestand van de tijd. Blijkens het
omschrift worden twee teksten uit de Schriftuur met elkaar in verband gebracht.
Allereerst de hoeksteen, die Christus is, en door de bouwlieden wordt verworpen;
op wien deze steen valt, dien zal hij vergruizelen (Malth. 21, 42-44; Ps. 118 [117],
22-23). Vervolgens is er een verwijzing naar de bekende droom van de babylonische
koning Nabuchodonosor (Nebukadnezar), welke door de profeet Daniël werd
verklaard: een enorm staand beeld op lemen voeten, dat verbrijzeld werd door een
steen die op onverklaarbare wijze van een berg was losgeraakt; het beeld werd een
hoop puin dat ‘als kaf op een dorsvloer in de zomer was’; de wind joeg alles weg
zodat er geen spoor van overbleef. ‘De steen die het beeld had getroffen, werd een
geweldige berg, die de gehele aarde besloeg’ (Daniël, II, 31-35). In de 12de eeuw
zag Honorius van Autun in de steen Christus en in de berg, waaruit de steen zich
losmaakte, de maagd Maria. Ook in het vignet betekent de steen Christus: zijn naam
staat er trouwens op11. De koning met zijn staf houden wij voor Filips II omdat hij
een keten draagt die doet denken aan het Gulden Vlies; hij heerste immers, net als
de Babyloniërs, over een wereldrijk. De Spaanse koning is dus zijn ‘opvolger’. Filips
II zal door de volle breedte van de steen getroffen worden. Rechts bovenaan ziet men
een blazende kop, de Wind12.

9

10
11

12

Zie afbeelding 1 ('s-Gravenhage, KON. BIBL., nr. 1712 G 252). Misschien hetzelfde exemplaar
wordt genoemd door J.I. DOEDES, De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren
1563-1567. Historische en bibliografische nalezing met zes en twintig fac-similes, Utrecht,
1867, p. 118-119.
Afbeelding 2.
J.J.M. TIMMERS, Symboliek en iconographie der Christelijke kunst, Roermond-Maaseik,
1947, nr. 1006. Aan dr. P.J. Gumbert dank ik de lezing van hetgeen op de steen staat: χ ισ σ,
de gebruikelijke ligaturen voor χ ιστ ς.
TIMMERS, t.a.p., nr. 1720.
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Ill. 1: Titelblad van M. Mikron. Uitgave: Emden, W. Gailliart, 1566 (Aanwezig: 's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek)

Het is duidelijk dat in het vignet met de steen de ware, gereformeerde religie wordt
bedoeld; het plaatje was dus wel geheel in de gedachtengang van de tegenstanders
der oude Kerk. En de steen die een berg wordt, is tevens een duidelijke toespeling
op de naam van de drukker.
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Ill. 2: Titelblad van M. Mikron. Uitgave: Deventer, S. Steenbergen, 1567 (Aanwezig: Brussel,
Algemeen Rijksarchief, Aud. 331, f. 25)

Wij kunnen dus vaststellen dat het nu gevonden exemplaar van Mikrons Korte
ondersoeckinghe, gedrukt door Steenbergen te Deventer met het jaartal 1567 het tot
heden enig bekende specimen van deze uitgave is. Tevens is gebleken dat men hier
te doen heeft met een nadruk van een Emdense editie van 1566. De oorzaak van de
uiterste zeldzaamheid is gelegen in het feit dat de Utrechtse schout de oplage, recht
van de pers, met de nog vochtige drukinkt als het ware, aan de vlammen prijsgaf.
Steenbergens uitgave van een vertaling van de Heidelbergse Catechismus is tot
heden bekend in één exemplaar, aanwezig in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit
te Utrecht. De zorg van de bovengenoemde schout leverde nu een tweede, hieraan
volkomen identiek exemplaar op.
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Deze catechismus dankt zijn ontstaan aan Frederik III de Vrome, keurvorst van de
Palts (1559-1576). Aanvankelijk was de vorst het lutheranisme toegedaan, doch
naderhand kwam hij door persoonlijke studie van de Bijbel tot het calvinisme. Met
grote energie ging hij dit in zijn land invoeren. Daarom het hij in 1563 voor
schoolonderricht een samenvatting van de door hem gepropageerde nieuwe leer in
vraag- en antwoordvorm opstellen. Er verschenen in dat jaar niet minder dan drie
verschillende Duitse uitgaven en een Latijnse versie.
Nog in 1563 begonnen vertalingen in het Nederlands te verschijnen. De bibliografie
daarvan is vrij ingewikkeld. Een handige en mooie lijst is samengesteld door prof.
dr. D. Nauta, nadat in de vorige eeuw de Utrechtse hoogleraar J.I. Doedes de stoot
tot nader onderzoek had gegeven13. Voor ons is van belang de tekst die door hem de
‘gemengde’ wordt genoemd.
In 1563 had nl. de streng-calvinistische Gillis van der Erven te Emden de eerste
nederlandse vertaling uitgegeven volgens de tweede Duitse uitgave14. In hetzelfde
jaar zag te Heidelberg eveneens een vertaling het licht van de hand van de bekende
Petrus Dathenus, die hiervoor de derde Duitse uitgave van 1563 samen met de Latijnse
tekst van dat jaar had gebruikt15. In 1565 gaf Van der Erven een bewerking uit van
de beide Nederlandse vertalingen. Op het titelblad kon men, evenals in 1563, lezen
dat de catechismus ‘wt de Hoochduydtsche sprake, in Nederduytsch getrouwelick
overgeset’ was16. Van der Erven stierf echter vóór 10 juni 1566 aan de pest. Zijn felle
concurrent te Emden, Willem Gailliart,

13

14
15
16

J.I. DOEDES, De Heidelbergsche Catechismus... (n. 9); Nieuwe bibliographisch-historische
ontdekkingen, Utrecht, 1876; Acht uitgaven der gemengde tekstrecensie van den
Heidelbergschen Catechismus in het Nederlandsch, in Archief voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis, 2 (1887), p. 113-118; Eene derde, tot heden geheel onbekende, uitgaaf
van den tot voor korten tijd ook geheel onbekenden, gemengden tekst van den Heidelbergschen
Catechismus in het Nederlandsch, uit de tweede helft der zestiende eeuw, in: Stemmen voor
Waarheid en Vrede. Evangelisch Tijdschrift voorde Protestantsche Kerken, 8(1871) p.
1143-1149. D. NAUTA, Die Verbreitung des Katechismus, Übersetzung tn andere Sprachen,
moderne Bearbeitungen, in; LOTHAR COENEN, Handbuch zum Heidelberger Katechismus,
Neukirchen, 1963, p. 39 vlg.
NAUTA, Verbreitung, nr. 6.
T.a.p., nr. 7.
T.a.p., nr. 9. Zie ook nr. 13, dat volgens DOEDES, Zes verschillende uitgaven, in zijn; Nieuwe...
ontdekkingen, p. 56-57, 59, ‘niet onwaarschijnlijk’ eveneens uit de drukkerij van Van der
Erven afkomstig is.
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afkomstig uit Brugge, nam toen zijn drukkerij over17. Ook hij gaf nog in hetzelfde
jaar een vertaling uit18. Dit is de zgn. ‘gemengde tekst’, door Doedes zo genoemd
omdat hij bestaat uit de vereniging van de beide genoemde Nederlandse teksten,
terwijl de onbekende bewerker bovendien soms geheel zelfstandig te werk ging19.
De aanduiding van het getrouwe overzetten komt ook hier voor. Een bijzonder
onderzoek naar de verschillen en dus naar de strekking van deze uitgave is, na alles
wat Doedes hieraan gedaan heeft, nog nodig omdat Gailliart, zoals Wijnman heeft
aangetoond, een libertijn was die herhaaldelijk botste met de calvinistische kerkeraad
te Emden. Doedes vindt dat wij hier niet ‘eene vertaling in den eigenlijken zin des
woords hebben... veeleer eene hollandsche Catechismus-redactie waarbij de twee
genoemde vertalingen, over het geheel genomen, beurtelings worden gevolgd’. Er
is zelfs zoveel vreemds gebeurd, bv. in sommige antwoorden, dat men het recht zou
hebben, om van een vervalste Heidelbergschen Catechismus te spreken, ‘Indien
werkelijk kwade trouw en boos opzet in het spel was geweest’, hetgeen hij echter
niet kan aannemen. ‘Een duitsche tekst waarmede deze hollandsche overeen komt,
heeft nooit bestaan’. Doedes acht dan ook de aanduiding betreffende de getrouwheid
der overzetting geheel ten onrechte. ‘Men moet een ruim geweten hebben om zoo
iets te kunnen verklaren. Eigenlijk is ook de geheele titel moeilijk te rechtvaardigen’20.
Het is deze tekst, door Gailliart te Emden uitgegeven, die Simon Steenbergen
opnieuw ter perse legde, voorzien zelfs van twee vignetten, een op de titel en een op
de keerzijde van de laatste bladzijde21. In deze editie van Steenbergen waren opnieuw
heel wat verschillen aangebracht, zodat ook zijn catechismus niet getrouw is. De
afwijkingen van de tekst van Gailliart acht Doedes ‘niet toevallig’. Wie deze uitgave
heeft verzorgd, is onbe

17

18
19
20
21

Over de Gailliarts, vader Johan en zoon Willem, zie men H.F. WIJNMAN, Grepen uit de
geschiedenis van de nederlandse emigrantendrukkerijen te Emden, in: Het Boek, 36(1964),
p. 148-152; 157; 163-167, Over de toestand op godsdienstig gebied te Emden W. VAN'T
SPIJKER, Stromingen onder de reformatorisch gezinden te Emden, in: D. NAUTA e.a., De
Synode te Emden, oktober 1571. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de
vierhonderd-jange herdenking. Kampen, 1971, p. 50-74.
Titelblad met enige pagina's in DOEDES, Catechismus; NAUTA, Verbreitung, nr. 12.
DOEDES, Catechismus, p, 102-111.
DOEDES, Catechismus, p. 104-105; 110-111. Acht uitgaven (n. 13), p. 113-114.
Afbeelding 4. Het titelblad toont hetzelfde vignet als Mikron. Over de catechismus zelf:
DOEDES, Catechismus, p. 112-121. NAUTA, Verbreitung, nr. 16: ‘nur mit wenigen
Unterschieden’
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kend. Op de titel is nu te lezen dat de catechismus ‘wt hochduytsch, tot heyl ende
profyt der selver Nederlandischer Ghemeente seer vlitichlick overgheset’ is, Doedes
weet met deze uitgave, en ook met deze uitdrukking, geen weg evenmin als met de
vraag wat Steenbergen te Deventer tot deze uitgave mag bewogen hebben. Daarom
wagen wij hier de vraag of deze editie in verband zou kunnen staan met de
toenaderingspogingen tussen lutheranen en calvinisten in november-december 1566
te Antwerpen en dan ook van daar uit besteld is22, De catechismus werd immers
daarheen gestuurd en moet op zijn laatst in december gereed zijn geweest (ondanks
het jaar ‘1567’) gezien het feit dat de oplage in de eerste helft van januari in beslag
genomen werd. In verband daarmee is het te betreuren dat Doedes' onderzoek naar
de tekstwijzigingen niet diep genoeg gegaan is23. Zijn in Steenbergens editie misschien
lutherse tendenzen aan te wijzen? Doedes zelf bespreekt de bestrijding aan lutherse
zijde van Frederiks catechismus24.
In dit verband moet de aandacht ook gaan naar het tweede vignet. De zinsnede
die rond de afbeelding staat, is essentieel voor het begrip daarvan: niets of niemand
zal de mens kunnen weerhouden van Gods Liefde. Deze wordt voorgesteld door de
hand uit de wolken, die een brandend hart, symbool van deze Liefde, omvat. Ook
de mens of gelovige, voorgesteld als reiziger, houdt het hart vast, m.a.w. de Liefde
is wederkerig. Deze liefde ‘Is in Christo Jesu onsen Heere’, hetgeen wordt uitgebeeld
door de handdruk tussen de mens en Christus. De tekst boven de afbeelding is een
zin uit de toespraak, die Paulus te Milete hield voor de ouderen van de gemeente van
Ephese. De onderste tekst is ontleend aan wat Christus zei bij zijn verschijning aan
Saulus, die Paulus werd. Beide teksten

22

23

24

Zie B.A. VERMASEREN. Geschiedenis en bibliografie. De te Vianen gedrukte ‘Concordantie’
tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (dec. 1566), dat t.z.t. in De Gulden Passer
zal verschijnen.
Na alles wat Doedes eerst opmerkte over de zgn. ‘gemengde tekst’ van Gailliart en de nadruk
daarvan door Steenbergen, doet het als een tegenspraak legen zichzelf aan, wanneer hij
schrijft: ‘Nu, het is Simon Steenbergen, of wie hem geholpen heeft, van ganscher harte
vergeven, dat hij een weinig willekeurig is te werk gegaan, en den Heidelberger niet zuiver
terug gegeven heeft. Hij heeft hem althans niet verwaterd, en de Keurvorst zou dezen
Catechismus om de bijvoeging in het 80e antwoord ook wel niet vervolgd hebben’ (DOEDES,
Catechismus, p. 118). Met name over vraag 80 betreffende het onderscheid tussen Avondmaal
en Mis gingen de pogingen om lutheranen en gematigde calvinisten te Antwerpen onder één
noemer te brengen.
DOEDES, Catechismus, p. 132-144.
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Ill. 3: Titelblad van de Heidelbergse Catechismus, Uitgave: Deventer, S. Steenbergen, 1567. (Aanw.:
Brussel, Algemeen Rijksarchief, Aud. 331, f. 33. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit)

kunnen in hun samenhang gelden voor de leiders der hervormde gemeenten, zowel
van lutheranen als van calvinisten afzonderlijk als voor beide samen (‘geheele kudde’).
Voor hen moet de Liefde Gods leidinggevend zijn.
Het is hier niet de plaats in den brede na te gaan wie Steenbergen als uitgever
eigenlijk was. Daarvoor verwijzen wij naar elders25.
Steenbergen was een drukker die telkens profiteerde van de voortdurende
wisselende toestanden op godsdienstig gebied te Deventer. In de maanden september
1566 tot juni 1567 was daar het lutheranisme offi-

25

Zie B.A. VERMASEREN, A Study of the printer Simon Steenbergen († 1596) of Deventer, in.
Quaerendo 13 (1983), p. 5-37.
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Ill. 4: Vignet van S. Steenbergen, na het register in zijn uitgave van de Heidelbergse Catechismus,
1567.
(Aanwezig: Brussel, Algemeen Rijksarchief, Aud, 331, f. 72, Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit)

cieel toe gestaan naast het katholicisme. Steenbergen drukte toen behalve de hier
besproken werkjes onk het psalmboek van Dathenus met muzieknoten. Daarna hield
hij zich bezig met schoolboekjes voor het onderricht in het Latijn. Eind 1578 werd
de stad ten gevolge van de verovering door de Staten-Generaal calvinistisch:
Steenbergen drukte direct een klein ABC-boekje met protestantse gebeden voor
kinderen, het eerste van die aard in de Noordelijke Nederlanden. Maar in 1588, toen
het katholicisme weer aan de macht was en een Spaans garnizoen van Walen en
Duitsers in de stad kwam, gaf hij een Spaanse vertaling uit van de Boetpsalmen met
een typisch Spaanse litanie van Alle Heiligen, de eerste en enige uitgave dezer
psalmen in het Noorden. Mo gelijk ging het hier om een opdracht
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ten behoeve van de zielzorg onder de Spanjaarden die in het Oosten der opkomende
Republiek streden. Nadien gaf Steenbergen - de stad werd in 1591 weer officieel
calvinistisch - nog almanakken en nieuwsberichten uit. De verreweg belangrijkste
drukker in de Oostelijke Nederlanden overleed in oktober 1596.
Nog dient hier aandacht geschonken te worden aan de weg waarlangs de leverantie
liep.
Lambert Meppis, die vermoedelijk verwant was aan de echtgenote van Steenbergen,
zond de boekjes naar ‘enen Johann Rede bastert toe Utrecht omme voerts nae
Antwerpen geschycket’ te wordenden26 afgeleverd bij de boekhandelaar Peter van
Horn, zoals men de schout heeft horen zeggen. Meppis was als rentmeester in dienst
bij enige leden der uitgebreide Overijsselse familie Van Reede, met name van Goddert
van Reede, heer van Amerongen (prov. Utrecht). Deze Goddert, tevens heer van
Saesveld (prov. Overijssel) was van 1555 tot in 1564 hoofdschout van Utrecht. Hij
deed toen vrijwillig afstand van zijn ambt ten behoeve van Dirck van Zuylen van
der Haer, de schout die de zending van Meppis aanhield. Meppis werd naar aanleiding
van een brief van zijn hand die bij het pakket boeken was gevoegd met nieuwtjes
over de ‘christenvervolging’ door de stadhouders van Overijssel en Gelderland, welke
brief uit Utrecht ogenblikkelijk naar Deventer werd doorgezonden, op 30 januari
1567 uit de stad verbannen. In zijn nog bewaarde requesten aan de magistraat betoogt
hij zijn onschuld op een weinig overtuigende manier. De leer van de verzonden
catechismus - zo schrijft hij - wordt in de landen van de koning op vele plaatsen
binnen en buiten de steden onderwezen, en in het bijzonder daar, waarheen hij van
plan was geweest ‘myne Catechismos’ te sturen ‘by provysye unnd tolactynghe’
gepredikt; de leraars en toehoorders worden daar ook door de overheid geduld.
Daarom hoopt hij ‘onstraffelyck’ te zijn voor het feit ‘dat yck my gerne rnyt
verkoepynghe deer Catechismos ernheren [in mijn onderhoud voorzien]’, temeer
ook omdat de Deventer magistraat de uitoefening der Augsburgse Confessie had
toegestaan en ook omdat in alle steden ‘Duytscher naetyon’ dergelijke boeken zonder
enige straf worden gedruckt, verkocht en gelezen, ofschoon die steden ‘der Romscher
kerkenn’ zijn toegedaan. Bovendien had het

26

J. DE HULLU, Bijzonderheden uit de hervormingsgeschiedenis van Overijsel. V: De afschaffing
der openbare protestantsche godsdienstoefening te Deventer, in: Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis, N.S. 2(1903), p. 321-358; over Meppis: p, 326-328.
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Deventer stadsbestuur nooit ofte nimmer vreemden gestraft wanneer zij zulke
geschriften ten verkoop aanboden! Aldus Meppis. Met de laatste opmerking had hij
gelijk; te Deventer stelde het toezicht op drukken en verhandelen vrijwel niets voor,
ondanks de overal geldende plakkaten.
Het is niet bekend hoe het Meppis verder verging. Hij overleed in de loop van
1569. Hij is gebleken slechts een gelegenheidshandelaar te zijn geweest. Maar
belangrijk is wel dat ofwel hijzelf ofwel Johan van Reede in verbinding stond met
Peter van Hora te Antwerpen, Deze was daar sinds 1563 als boekhandelaar en uitgever
bekend. Van 1564 tot in 1584 komt zi jn naam voor in de rekeningen van Plantin.
Eerst in mei 1570 werd hij voorgoed verbannen omdat hij gedurende de troebelen
een kind had laten dopen ‘par les ministres sectaires’ en verschillende verboden
boeken had verkocht27. Nu ziet men dat hij met die handel al in 1566 en 1567 bezig
was en zelfs verbindingen met Utrecht en Deventer had. Misschien was hij ook de
man naar wie Gelis van Bathman uit Zwolle in januari 1567 op weg was.
Overigens mag men in dit verband niet over het hoofd zien dat Plantin in 1566
boeken aan Steenbergen leverde. Niet veel, want de totale waarde bedroeg 36 gld en
19 ¾ stuivers28.
Het lijkt waarschijnlijk dat de verboden boeken die Steenbergen uitgaf, waaronder
een herdruk van de psalmvertaling van Dathenus met muzieknoten, door Van Hom
besteld zijn. Zulks blijkt indirekt uit het feit dat Meppis héél goed wist hoe de situatie
in Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden was en wederkerig een brief met nieuws
betreffende de vervolging der andersdenkenden in Overijssel en Gelderland schreef.
Zo blijkt de toevallige vondst van de brief van het Utrechtse stadsbestuur aan
Margaretha van Parma en van de daarbij meegezonden boekjes niet alleen van belang
te zijn voor de bibliografen, maar ook voor de niet vermoede betrekkingen tussen
Antwerpen en Deventer inzake het drukken van verboden lektuur. In dit verband
voegt zich nu Deventer naast Emden, Vianen, Wesel en Keulen.

27
28

ANNE ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe
siècles, Nieuwkoop, 1975, 97-98.
L. VOET, The Golden Compasses, II, Amsterdam-London-New York, 1972, p. 475.
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Summary
In the Archives Générales du Royaume in Brussels is a letter of the magistrale and
the sheriff of Utrecht, d.d. jan. 27, 1567 (n.s.), to the governess Margaret of Parma,
which mentions the seizure of a consignment of a thousand copies of banned reading
matter from Deventer. The two booklets mentioned were enclosed. They were a
translation of the Heidelberg Cathechism and Een korte ondersoeckinghe des Geloofs
(A short Investigation of the Faith) by the reformed clergyman. Maarten Mikron or
Micronius.
Both booklets had been printed at Deventer at the end of December 1566 by Simon
Steenbergen and bear the date 1567; they were quick reprints of editions from Emden.
They had been sent by the Deventer citizen Lambert Meppis, possibly related to
Gertrude Paffrar(d)t, Steenbergen's wife, Because the Deventer magisirate, warned
by Utrecht, tried - unsuccessfully - to arrest Meppis immediately, the accused
addressed two petitions to it, From them it can be deduced that he was sending the
impression to a man in Utrecht, called Johan van Reede, probably related to Godert
van Reede, the predecessor of the Utrecht sheriff who had opened the parcel of books.
In it a letter of Meppis' had been found, revealing its destination, viz. the reformed
bookseller Peter van Horn at Antwerp.
Steenbergen, who died in October, 1596, was a prinler of minor work, of only
local importance, but, comparatively speaking the most important printer East of
Utrecht. As power at Deventer frequently changed hands, with Catholics and
Protestant alternately predominant, he printed Reformed and Catholic Works as
required. He is mainly known for his animal editions of almanacs and
‘prognostications’. He also published textbooks for schools and newspapers.
Financially his position was not strong.
The discovery of the above-mentioned letter is important, because it brings to light
the existence of ties between Antwerp Calvinists and Deventer, and because it
identifies the persons, linked by the ties, It is indeed possible that the books were
ordered form Antwerp, and are connected with the attempts, made especially in
November/December, 1566, at rapprochement between Lutherans and moderate
Calvinists at Antwerp. Hence the question whether the two books were not somewhat
‘adapted’, in view of these attempts. Probably Peter van Horn, who was not accused
of Calvinism until 1568, was also the man whom Gelis van Bathman was on his way
to see, when he was arrested a few days before at Utrecht in January, 1567.
From a bibliographical point of view the find is important, because of the discovery
of an unknown edition of Micronius’ booklet and a second copy of the Heidelberg
Cathecism.
At the same time the seizure explains the rarity of the two works.
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Bijlage
Schout en stadsmagistraat van Utrecht aan Margaretha van Parma, 21
januari 1567
Duerluchtige hoichgeboren genadichste Vrouwe,
Wy hebben ontfangen die missive van Uwe Hoicheyt, gedateert den XIIJen deser
maent januarij, ons by den inhouden der selver bevelende dat wy scherp opsicht doen
nemen zouden om, indien wy zekere boucken alhier vonden inhoudende de
concordantie van de confessie van Ausburch ende van de religie van Calvinus die
wy verstaen hebben tot Vianen in grote menichte gedruckt te zyn, dselve terstont
zouden doen verbarnen, ende de ghene by welcken sy bevonden worden corrigeren
ende straffen nair behoren.
Wair op wy Uwe Hoicheyt in alre oitmoedicheyt ende onderdanicheyt vueghen
over voor antwoort dat wy nyet laten en sullen alle onss vuyterlicke debvoir ende
neersticheyt te doen om dselve Uwe Hoicheyt bevelen tachtervolgen ende teffectueren;
als wy oick onlancx geleden diergelycke pernicieuse ende schandaleuse boecken,
liedekens ende contrefeytselen alhier openbairlick doen verbranden hebben ende die
vercopers van dien vuyt deser stadt ende vryheyt van diere gebannen hebben.
Insgelycks op eergisteren voir de receptie van Uwe H. missive alhier angehailt
een pacquet van dusent catechismus met die ondersoeck, comende van eenen Lambert
Meppis vuyt Deventer om voirts bestelt te worden aen Peter van Horn, boeckvercoper
voortstaende by Onser Liever Vrouwe kercke tot Antwerpen, wair van wy U.H. van
elcx een exemplaar hier by gevoecht overseynden.
Al twelck wy mede op gisteren morghen met eenen expressen bode geschreven
hebben aen myn heer die Grave van Arenberghe als wesende stadtholder van
Overyssel, ten eynde zyne Genade dair inne wilde remedieren zulex dselve bevynden
soude te behoiren.
Duerluchtige hoichgeboren genadichste Vrouwe, ons hier mede zoe oitmoedelick
ende onderdanichlick als wy aldermeest mogen in de goede gratie van U.H.
gebiedende, bidden God almachtich dselve U.H. te gesparen in saligen ende
voirspoedigen regimente.
Gescreven den xxjen Januarij anno XVcLxvij stilo communi.
Uwer Hoicheyt onderdanige
Schout, Burgermeestern ende Schepenen
der Stad van Utrecht.
[Onderaan in andere hand:] Soit escript à ceulx d'Utrecht de la reception de ces
lettres, les louant de debvoir et exhortant d'y extinuer, les admonestant que la paine
de bannissement selon les circonstances polroit sambler trop petitte. Et seroit bien à
la première occasion en advertir le seigneur de Hoochstrate pour Pierre van Horne
et le seigneur d'Arenberghe pour Lambert Meppis.
BRUSSEL, ALG. RIJKSARCHIEF, Aud. 331, fo. 24ro.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

403

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

405

Hoofdstuk IV:
Uit de 16 en 17 eeuwse geleerdenwereld rond
Christoffel Plantijn en de Moretussen
de_

de_

Een kaart van het Antwerpse door Pieter Verbist. Een voorbeeld
van lokale cartografie en historische actualiteit in de 17de eeuw
door Lisette Danckaert
(Brussel)
In een in de Gulden Passer van 1929 verschenen artikel1 bestudeert Van Ortroy de
Antwerpse graveurs en cartografen Verbist of Verbiest. Niettegenstaande haar
ouderdom en een nogal moeilijke lay-out blijft deze studie de beste die aan deze,
feitelijk weinig bekende, familie werd gewijd. Onder nr. 18 vermeldt de auteur een
kaart van de Oost- en Westerschelde, in het bezit van het Algemeen Rijksarchief,
waarvan er ook exemplaren in de Koninklijke Bibliotheek en in het Stadsarchief van
Antwerpen bewaard worden. Wat Van Ortroy echter niet opgevallen is, waarschijnlijk
omdat hij de kaarten nooit tegelijkertijd kon zien, is dat het niet om éénzelfde uitgave
gaat.
In de afdeling Kaarten en Plans van de Koninklijke Bibliotheek Albert I bestaat
er, buiten het in 1929 vermelde exemplaar, nog een ander. Vermits sinds enkele jaren
een deel van de gedrukte kaarten van het Rijksarchief in de afdeling werden
gedeponeerd, zijn er dus drie tezamen, en

1

VAN ORTROY, F., Les Verbist, enlumineurs et cartographes anversois, in: De Gulden Passer,
VII, 1929, 1, p. 1-31.
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een vergelijking brengt een wel wat verrassend resultaat aan Het licht: ze zijn alle
drie verschillend! Het oudste document dateert van 1631, de andere twee van 1638,
maar zelfs deze vertonen niet dezelfde toestand. Het was gebruikelijk voor Verbist,
zoals trouwens voor alle cartografen, van kaarten bij te werken of te verbeteren, en
bij Van Ortroy's lijst kunnen heel wat varianten worden toegevoegd, vooral wat de
datum betreft, maar hier gebeurde er iets belangrijkers; er werd nl. rekening gehouden
met historische gebeurtenissen die ingrijpende gevolgen hadden voor het landschap.
Immers, op 21 juni 1638 behaalde Kardinaal-infant Ferdinand (1609-1641) een
overwinning op de Noord-Nederlanders bij Kallo, en het is deze slag, waarbij de
jonge Maurits-Frederik van Nassau (1621-1638), zoon van Frederik Hendriks
veldmaarschalk Willem van Nassau-Siegen, gedood werd, die de heruitgave teweeg
bracht2.
De kaart vertoont liet Scheldegebied bij Antwerpen, begrepen tussen Bergen op
Zoom, Hulst, het hand van Waas, Wilrijk, Kapellen en Putte. De titel ervan luidt:
NIEUWE CAERT // Vande Ghelegentheijt vande Oost // en Wesler Schelde
vertoonende ock de // verdroncken ouerwaterde Landẽ nieu // aengewassen Schoren,
eẽ de kreeckẽ oft // killen in en door de selve tusschñ; Bergen // en Antwerpen soo
het nu is. 1631. 't Antwerpen bij Peter ver Bist op de Lombaerde Vest inde nieu
Werrelt. Tussen titel en adres staan twee schalen: van 1000 Brabantse roeden van
20 voeten - 101 mm en van 2 Brabantse mijlen = 153 mm, wat ongeveer 1/57000
geeft. Deze schaal is natuurlijk, zoals op alle oude kaarten, niet constant in alle
richtingen, en de onderlinge afstand van plaatsen kan wel sterk variëren. De
eenvoudige cartouche in de linkerbenedenhoek is aan de rechterzijde versierd met
de afbeelding van een landmeter met een passer, en met wapens, kanon, trompet en
vaandel, spade en werktuigen. In de rechterbovenhoek staat gegraveerd: ‘Peter ver
Bist // Antwerpiensii // fecit et excud.’ Deze algemene dispositie geldt voor de drie
exemplaren; het enig verschil is de datum die 1638 wordt, en het kader dat aan de
bovenrand herstoken werd, zodat een zeer

2

DE SEYN, E., Dictionnaire historique et géographique des communes belges, Bruxelles, I,
1933, p. 207-208. Grote Winkler Prins Encyclopedie in twintig delen, Amsterdam-Brussd,
XIII, 1975, p. 676. GUILLAUME, Gal, Ferdinand d'Autriche dit le Cardinal Infant, in:
Biographie nationale, Bruxelles, VII, 1880, col. 30-33. Mémoires de Frédéric Henri prince
d'Omnge... Enrichis du portrait du prince et de figures... par BERNARD PICART, Amsterdam,
1733, XXXV-375 p. (sub p. 222-231). NEMERY, P., Histoire militaire de la zone d'action
des redoutes du nord d'Anvers de 1584 à 1830, in: Revue de l'armée belge, XXI, 1896-97,
1 & 5; XXII, 1897-98, 1, telkens p. 5-22, kaarten.
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smal strookje van het kaartbeeld erbuiten valt. De afmetingen bedragen 534 mm ×
393 mm, met een speling van enkele mm voor de latere staten. Een windroos in het
verdronken land ten zuiden van Hulst geeft als oriëntatie N1/4W. De respectieve
signaturen van de documenten zijn: voor de losse kaart nr. 1: A.G.R., Cartes et plans
gravés, no 216; voor nr. 2, in een verzamelband: II 16781 D, Fo 11; voor nr. 3, los:
IV B Spéc. Escaut inférieur 1638 Verbist III 8789. Alle drie zijn in de Afdeling
Kaarten en plans te raadplegen3.
De afgebeelde streek toont de ettelijke verbindingen tussen Oost- en Westerschelde,
polders met hun drainering, moerassen langs de Schelde en in het noordwesten,
heidegrond met duinen in het noordoosten; arceringen werden aan de oevers
aangebracht. De steden liggen in hun omwalling, met aanduiding van hun belangrijkste
kerken; de dorpen staan afgebeeld als een kerktoren met enkele huisjes. Een brede
waaier van lettertekens werd gebruikt; in heel grote kopletters lopen door de kaart:
BRA//BANT//IAE//PA//RS//en FLAN//DRIAE//PARS//; DEN HONTofte Wester
SCHELDE is ook benadrukt.
Wat nu de verscheidene staten aangaat, het verschil valt onmiddellijk op. Op nr.
1 is Antwerpen een ‘blanco’ stad, waar enkel kerken getekend zijn; een smalle
heuvelrug loopt vanaf Borcht (Burcht)4 naar het noordwesten, dan westwaarts tot
aan de linkerrand bij Steken. Deze rug klopt nogal goed met de grens van het
Houtland, en mag er misschien wel mee geïdentificeerd worden5; het reliëfverschil
is gering, maar het uitzicht van het landschap, zeer verschillend, zodat deze
hoogte-aanduiding de cartograaf waarschijnlijk de beste oplossing leek om de
polderstreck goed af te zonderen. Dit gebeurde trouwens ook zo op Blaeu's Caerte
van de Ambachten. Onder de naam Hulster Ambacht staat De // Cleynge; een fort is
opgetrokken bij Saeftingen en een dito, de Peerle, in de moerasgronden aan de Schelde
benoorden Callo. Op de Schelde varen zowat vijf schepen, waarvan één bij de brug
tegenover Antwerpen.

3

4

5

In zijn Description des cartes de la province d'Anvers et des plans de la ville (Anvers. 1862)
noteert A. DEJARDIN onder nr. 27 slechts de eerste uitgave, bewaard in het Rijksarchief; in
de supplementen bleven de andere hem ook onbekend.
Spelling van de kaart wordt bewaard voor de plaatsnamen en de versterkingen; de moderne
naam wordt slechts gegeven wanneer er twijfel kan ontstaan over de identificatie. Hoewel
er dikwijls twee punten op de letter y staan, werd deze schrijfwijze behouden, behalve in de
zeldzame gevallen waar het duidelijk om ij gaat.
Ter vergelijking kan de eerste uitgave van de topografische kaart van België op 1/20.000,
blad 15/1-2-3 (1866-1868), ingekeken worden.
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Ill. 1: Pieter Verbist, Schclddand, 1e staat, 1631. Copyright Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel,
Kaarten en plans.
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Ill. 2: Pieter Verbist, Schelddand, 4de (?) staat, 1638, met aanval op Kallo. Copyright Koninklijke
Bibliotheek Albert I, Brussel, Kaarten en plans.
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Nr. 2 geeft een totaal ander beeld. De Couwesteynschen dyck vanaf de Kruys Schans
naar het fort van S. Jacob en het Peckgat werd op twee plaatsen doorgestoken, en
heel het gebied werd overstroomd, wat door een brede zigzagtekening weergegeven
wordt. Doorheen deze arceringen is te lezen Den Polder van // Wilmerdonc en //
Orderen. Wilmerdonck (Wilmarsdonk) en Ordre (Oorderen) staan als eilanden
afgebeeld en de waterlopen vloeien anders. Ook bij Ordam (Oordam) is de oever
doorgebroken, en de vorm van het vasteland en van de geul onderging wijzigingen.
Verscheidene namen werden toegevoegd: Boeregat, t' Melckhuys, t fort Piementel;
waar een sluis bij Oosterwecl was is er nu een fort, en de sluis staat meer
stroomafwaarts; de kerktorens werden opnieuw gegraveerd en het symbool voor
moerassen bedekt een grotere oppervlakte. Antwerpen zelf is merkwaardig veranderd
door het aanbrengen van een wel zeer conventioneel en weinig juist stratennet met
huizen, met bewaring van de meeste kerken, maar bijna totale opslorpmg van de
door Van Schoonbeke aangelegde ruien. De citadel is versterkt met twee uitlopers
aan de bastions en een fort Perryra werd gebouwd bij Dambrug in het noordoosten
van de stad.
Het meest drastische ingrijpen is echter de ontscheping van de Staatse troepen bij
Callo en Verrebroeck, waar het krioelt van voet- en paardevolk, figuurtjes die
doorwaden, vechten, enz. Talloze schepen varen op de Schelde, ook bezuiden
Antwerpen, alsook in de geulen in het verdronken land bezuiden Saeftingen; kanonnen
van de forten schieten op de aanvallers om het dramatisch effect te verhogen. De
tegenaaval wordt uitvoerig beschreven, met de namen van de Spaanse aanvoerders
en het opschrift: Hier Langs quamen //het Staten volck eerst // ouer op den dyck //bij
de Cruys dyck juist waar een veldschans stond op de eerste prent. Deze dijk ligt
tussen de Polder van Beveren en het verdronken land waar de gewapende soldaten
moeizaam doorwaden. Bij Melsen (Melsele) zijn twee ‘quartieren’ van troepen
opgesteld, telkens achter een vesterkingsmuur: de bestaande molen werd geschrapt,
maar twee nieuwe opgetrokken. Het kasteel van Beveren is belangrijker en de Dreve
er naar toe, verkort. De Verrebroeckschen Dyck kreeg zijn naam, waar het dito fort
het verloor bij het oorlogsgeweld; Steenlant vult nu de redout van Callo aan, en de
namen van de polders zijn bijgegraveerd voor Melsenbroeck en Zwyndrechtbroeck,
terwijl Ketenes sterker mgedijkt is; de aanduidingen van moerassen zijn hier in de
Scheldebocht verminderd.
In het zuidwesten werden verscheidene veranderingen aangebracht: het ombuigen
van de heuvelrug naar het noorden, met een Goukens berch,
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een stippellijn als Scheydinge tussen Hulster // Ambacht en t' Lant van Waes die een
blijvende internationale grens zal worden; ook nog de Vaert, Voorhoute met een fort,
Kemsick terecht als verbetering voor Steken, vermits Kemseke inderdaad meer
oostelijk dan het andere dorp ligt, en de Clinge met een molen als plaatsnaam i.p.v.
de streeknaam De Cleinge. S. Jans steen verhuist naar de linkeroever, met een geultje,
verder werden Cappel, Den Ronden Moer, Absdale, Den Dullaert, Lams Weerde
bijgevoegd, en heel wat nieuwe polders met sterkere afwatering en namen in het hele
westen van het blad: Langen Dam, Grauwe, Speelmans, Middelpolde (sic); ook vele
forten en redouten, zoals het Fort S. Anna, met een sluis, aan het oosteinde van de
polder van Namen, waar het oude fort bij Saeftingen verdween. Eigenaardig is de
vermelding t' Vervallen Closter // vanden Grauwe //, met gebouwen die vergeten
werden in 1631. De heuveltjes op Santberg zijn vervaagd, maar hier ook werd een
fort aan ge bracht. De Hont werd ook gewijzigd door het aanduiden van een eiland
en drie slikken of schorren, met dezelfde stippels als het verdronken land, maar dan
middenin de stroom. Buiten de talrijke schepen zijn er geen veranderingen in het
noorden en aan de rechterzijde van de kaart.
Dat deze staat uitgegeven werd ter gelegenheid van de aanval is een hoogst
natuurlijk verschijnsel; het actualiseren van de prent van 1631 gaf zeker de
mogelijkheid tot een nieuwe verkoop, zoals dit voor vele veldslagen bij andere steden
gebeurde, en dit des te meer omdat er te Antwerpen grote triomffeesten in gericht
werden6. Maar meerdere van de opgesomde veranderingen zijn niet direkt gebonden
aan de alles overheersende krijgsverrichtingen. Dit geldt o.a. voor de afwatering en
indijking van polders, de schorren in de Schelde, de straten in Antwerpen, de
heuvelrug en, vooral, een verschil in het tracé van de polder bij Kallo. De Melck Ayer
(Ader) is nl. veel breder dan op de eerste staat, zodat de vorm van het land bij het
fort De Peerle totaal anders uitkomt, en de naam werd gegraveerd vóór de slag, zoals
blijkt uit de superpositie van de lijn van een schipzeil boven de streep van de M. Dit
doet de bedenking oprijzen dat er een tussenstaat zou bestaan, mèt de naam. Welnu,
niet alleen is er in een

6

Het is deze staat, ook voorhanden in het Stadsarchief te Antwerpen, die geciteerd wordt door
DE WILDE en VAN GERVEN in het deel Iconografie, p. 68, van het artikel van VAN GERVEN,
R., De slag bij Kallo, 1638, in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van
Waas, L, 1938, 1, p. 5-88. Daarentegen behoort het exemplaar van de Centrale Bibliotheek
van de R.U.G. (kaart nr. 511) tot de eerste druk, volgens inlichtingen verschaft door G.
Milis-Proost.
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Engelse privé-verzameling een exemplaar met datum 1636 voorhanden, maar de
Oesterreichische Nationalbibliothek bezit in haar kaartenverzamelingen, Alter Bestand
109(33), een staat van 16337. Hierop zijn de meeste aanvullingen en verbeteringen
reeds aangebracht. Inderdaad werd de Couwesteynschen dyck doorgestoken in 1632
door de Staatse troepen8, zodat het onderwaterlopen van de polder toen gebeurde, en
tal van forten werden ook dan opgetrokken. De staat van 1633 brengt aldus een
volledige verandering teweeg t.o.v. de eerste uit 1631, terwijl die van 1636 integendeel
heel weinig vernieuwt. Maar niet alle details concorderen met de latere staat, die van
de aanval. Zo blijft Antwerpen zonder stratennet, het fort bij Dambrug is naamloos,
de veldschansen op de Cruys dyck blijven bewaard, Melsen heeft maar één molen,
en er is geen dijk bij Swert van dorst in het Zwyndrechtbroeck. Benoorden 't Landt
vanden Doel is er geen fort Kessenbroet op t' Luijs, dat ook niet het volle opschrift
oft ouwen Doel // draagt. Er zijn wel vele schepen op de Schelde, echter geen in het
Verdronken land noch tegenover Liefkmshoeck. Een groot deel van de vloot is dus
gebonden aan de krijgsverrichtingen van 1632, de rest aan de latere aanval op Kallo.
In 1633 is de Scheldeoever bij Ordam niet doorgebroken, wel in 1636. Het is ook
vanaf deze staat dat de kaderlijn bovenaan verschoven werd. Dit zouden dan de twee
disparaten zijn, natuurlijk buiten de datum, tussen deze twee ‘tussenstaten’. Wat
echter op beide tegenvalt is het onbegrijpelijk uitblijven van de Melck Ayer. Wel is
de geul verbreed, met gewijzigde vertakkingen, en een inham van de Schelde is
dieper dan in 1631 hoewel toch minder dan in 1638, maar nergens valt de naam zelf
te bespeuren. Het is toch enigszins moeilijk te geloven dat deze twee woorden
gegraveerd werden om de aandacht te vestigen op een plek die een rol speelde bij
de aanval, maar dat ze dan onmiddellijk door schepen ‘weggemoffeld’werden. Zou
er dan nóg een staat bestaan tussen 1636 en 1638? Aangezien de koperen plaat slechts
zeer weinig geretoucheerd werd in 1636

7

8

Lord Wardington zorgde voor nuttige gegevens en diapositieven van de kaart van 1636. C.
Lemoine-Isabeau maakte ons attent op de vermelding door J. RUWET van de kaart van 1633,
p. 737, in zijn werk Les archives et bibliothèques de Vienne el l'histoire de Belgique, Bruxelles,
1956, XI-963p. Dr. F. Wawrik zond ons een fotocopie van de kaart, die de vergelijking met
de exemplaren in de Koninklijke Bibliotheek mogelijk maakte.
GUNS, P., De Antwerpse noorderpolders in de 16de en 17de eeuw, Borgcrhout-Antwerpen,
[1974?], ill. VI-121 P. Dit werk, uitgegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium
Ministerie Openbare Werken, werd door prof. Couvreur gesignaleerd.
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kan de hypothese van verdere minieme variaties niet helemaal uitgesloten worden.
Wat er ook van zij, de staat met de aanval van 1638 is ten minste de vierde in een
wel ietwat bewogen reeks.
De vijfde, of nummer drie bewaard in de Koninklijke Bibliotheek, draagt ook de
datum 1638 en had beslist tot doel de krijgsverrichtingen te doen verdwijnen uit
commerciële bekommernis. Aldus kon een moderner beeld van de streek bekomen
worden, echter op voorwaarde dat ook de datum veranderde, wat niet gebeurde. Dit
nieuwe raadsel doet dan ook denken aan het eventuele bestaan van een mogelijk
exemplaar met datumverbetering. Gezien de reeds aangetroffen opeenvolging zou
een onbekende staat best nog kunnen teruggevonden worden.
Welke zijn nu de veranderingen t.o.v. de vierde staat? Het wegschrappen van de
aanvallende troepen bracht het hersteken van details in het centrum van de plaat mee.
Het eiland waarin de naam van het fort De Peerle voorkomt is nu grover afgebeeld,
met andere afwatering, maar opnieuw zonder de naarn Melck Ader op de dito
wispelturige geul. De naam Cruys dyck staat boven de dijk, met redout en fort van
Verrebroec; de dijk is echter korter en reikt niet meer tot aan het fort S. Maria. De
verst zuidelijk gevaren schepen van de aanvalsvloot zijn verdwenen tot op het woord
Landt, en de kreek werd opnieuw gegraveerd. De Creeck van Kieldrecht werd
geretoucheerd, trouwens met altijd zo gelukkig, maar ook daar bleven de schepen
behouden. De nieuwe arceringen langs de soms wat eenvoudiger getekende oevers
zijn ook herkenbaar door hun zwaardere tracé. Het troepenquartier bij Melsen is
verdwenen, evenals de namen van de aanvoerders en een van de molens; de
overblijvende ligt echter niet op dezelfde plaats als op de eerste drie prenten. De
Steenlant redout, den Beverschen dyck, het fort Callo met de - niet genoemde kerktoren zijn natuurlijk ook nieuw. Wat opvalt is de aanleg van Den Nieuwen dyck
door 't Zwyndrecht broeck, vanaf de bestaande Scheldesluis tot een nieuw fort ten
oosten van Zwyndrecht; ook bij Borcht is een nieuw fort opgetrokken dicht bij het
oude. De schepen op de Schelde bleven bewaard, ook bij Liefkenshoeck, waarschijnlijk
omdat ze een, wel niet bestaande, havenactiviteit konden voorstellen, maar de
schietende kanonnen van het fort S. Philippe werden ook door de graveur over het
hoofd gezien. T' Boeregat werd nogmaals gegraveerd bij de dito sluis, zodat deze
naam nu tweemaal op de kaart prijkt. Samenvattend mag dus worden gezegd dat
nagenoeg alles wat aan de slag herinnerde werd verwijderd. En hiermee rijst de vraag
op of deze gravure
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Ill. 3: Pieter Verbist, Scheldeland, laatste (?) of 5de (?) staat, 1638, na wegschrapping. Copyright
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, Kaarten en plans.
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wellicht later gebruikt werd als illustratie voor een - niet-geïdentificeerd - historisch
werk waarin de Spaanse overwinning liefst niet al te sterk naar voren kwam, of voor
een meer algemeen boek met topografische prenten en kaarten. De nog tamelijk
slecht gekende kaarten van Pieter II Verbist vormen aldus een onderwerp voor een
nog uit te voeren grondige studie, mede door hun sterk gevarieerde factuur en door
hun relatieve zeldzaamheid. Wie weet welke vondsten de geschiedenis van de
Antwerpse cartografie nog zullen komen aanvullen.9

9

Heel toevallig werd eind 1983 in een verzamelband een exemplaar van 1631 opgemerkt,
waarop minstens één discrepant voorkomt t.o.v. de beschreven eerste staat. Er is nl. een
aanduiding van een dubbele dijkdoorbraak in de Couwesteynschen dyck, zonder inundatie
van de polder. Of er verder verschil is kon bij het zeer vluchtig inkijken van deze
chronologisch tweede gerangschikte staat niet worden gezien. Hoewel het werk in privé-bezit
bewaard is wordt er gehoopt, later vergelijkingen te kunnen verrichten met de kaarten van
1631 en van 1633. In elk geval zijn er nu dus al zes verschillende staten bekend.
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Résumé
La Bibliothèque royale Albert Ier possède trois exemplaires d'une carte de l'Escaut
près d'Anvers, par P Verbist. L'aspect général diffère fortement, de nombreuses
retouches ayant été apportées à l'original de 1631 pour représenter les combats de
1638. En outre, divers détails font penser à l'existence d'états intermédiaires, ce qui
s'est révélé exact. La plupart des changements sont gravés depuis 1633, comme le
montre une carte conservée à la Bibliothèque Nationale à Vienne, les modifications
d'un exemplaire anglais de 1636 étant, par contre, minimes.
D/1984/1867/1
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Abraham Ortelius en Bonaventura Vulcanius (1574-1598)
door Alfons Dewitte
(Varsenare)
Directe redenen tot contact tussen de koninklijke geograaf en numismaat Ortelius
en de Brugse filoloog B. Vulcanius (De Smet, 1538-1614) zijn niet voor de hand
liggend. Het duidelijke cosmopoliete karakter van Antwerpen enerzijds-100 op de
800 Bewaarde brieven van Vulcanius betreffen Antwerpse correspondenten, - een
toevallige vriendschap met Arnold Mijl anderzijds waren de toegang tot een
vriendschap die veelbelovend begon in 1574 met zacht- cn zoetheid in het Album
Amicorum van Pembroke College1. Pas in 1581 zou de te controleren vriendschap
starten, waarvan tot op vandaag een 40-tal brieven, op vier na ongepubliceerd,
overbleven en die duidelijk aantonen hoe belangrijk de diverse disciplines reeds in
de 16de eeuw aan mekaar tributair waren2.
Vulcanius eerste teksten omheen Ortelius betreffen de Index, in de Theatrum-editee
1570, aangelegd door Arnold Myl, waarin de Antiqua regionum, Insularum, Urbium,
Oppidorum, Montium... nomina waren opgenomen3. Dit zou, zoals voldoende bekend,
uitmonden in de Synonymia Geographica (Plantijn, 1578)4, de Nomenclator
Ptolemaicus (1584) en uiteindelijk de Thesaurus Geographicus (1587 en 1596), het
continu zorgenkind van Ortelius, een continue inspiratie voor vele zowel
ideeën-uitwisseling als uitwisseling van manuscripten onder gelijkgezinden. Het is
misschien niet zo wonderlijk dat Ortelius wachtte op uitgesproken samenwerking
tot Vulcanius in 1581 te Leiden hoogleraar werd.

1

Album Amicorum. Abraham Ortelius, ED. K. PU RAYE, Van Gendt & Co, Amsterdam 1969,

2
3
4

p. 52-53, fos 63vo 64.
Zie BIJLAGE I.
Theatrum orbis Terrarum, b11-o, met inleidingsbrief van A. MYL.
In brief 83 01 07 aan Vulcanius schreef Ortelius: ‘non exigui erat laboris omnia ex omnibus
scriptoribus locorum nomina in unum redigere volumen (UBL(EIDEN). Cod Vulc 105, III).
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Naast Arnold Myl was Vulcanius, ten laatste in 1575, een directe correspondent van
Fr. Hooghenberg geworden via Jan Palmerius (uit Bourges). Inderdaad werd een
concept van hem uit zijn Keulse tijd (1573-74) via 32 platen van de hand van
Hooghenberg, begeleid door telkens vierregelige hexameters, de Historia Psyches
ex Asino aureo van Apuleius uitbrengen, in 1575 gerealiseerd in die zin dat naast de
Latijnse teksten ook een Duitse omzetting het geheel beter op de markt bracht.
Zeventien van de 32 onderschriften waren van de hand van Vulcanius. Zijn vertrek
naar Genève, ideologisch ongepast, liet Jean Mellerus Palmenus de uitgave voltooien5.
Blijkt uit correspondentie met A. Myl dat de bereidheid tot samenwerking in de
zeventiger jaren vrijwel alleen theoretisch bleef, dan komt die in werkelijkheid op
gang in 1581. B. Vulcanius stuurt - midden de omsingeling van Antwerpen - een
handschrift door van Constantinus Porphyrogenneta mét noten betreffende
geographica quaedam en urbium nomina (het Hs. Cod Vulc 7 van de Leidse
Universiteitsbibliotheek), handschrift dat hijzelf pas in 1588 op de pers zou leggen.
De uitlening duurt vijf maand. Ook P. Diaconus, De Gestis Langobardorum, de
Polybii Historiae en teksten van Callimachus worden Ortelius toevertrouwd in 1584,
mét, in 1592, een zeer oude Ptolemaios6. Omgekeerd bevindt zich nu nog op de
Leidse Bibliotheek, Cod Vulc. 1, een 12de-eeuwse codex Isidori Hispalensis
Etymologiarum LL.XX (122 fol, gerubriceerd, met kleur opgehoogde initialen), een
codex die Ortelius in 1586 van de erven Theodoor Poelman kon afkopen nadat hij
die reeds in 1581 Vulcanius ter beschikking had kunnen stellen7.
Vormt Ortelius op die manier een introductie voor Vulcanius bij Antwerpse
vrienden als A. Schottus, A. Marcellinus, J. Vivianus, B. Moretus uiteraad e.a., dan
is het wel heel zonderling hoe Vulcanius i.p.v. rechtstreekse contacten met Jacob
Monavius aan te leggen vanaf 1581 eerder via Ortelius met hem in contact komt.
Een contact dat voor hem zeer belangrijk was, gezien hij via deze tussenpersoon
continu aandringt manuscripten uit de bibliotheek van Thomas Rehdiger Silesius te
Breslau ter inzage of ter vergelijking te krijgen. Dat Vulcanius de aangewezen per-

5
6
7

H. DE VRIES DE HEEKELINGEN, Correspondance de B. Vulcanius, 1573-1577, Den Haag
1923, p. 162, 168. UBL(EIDEN), Cod. Vulc. 93, fos 70-71vo.
Zie de briefwisseling 1584 (Inventaris nrs. 14-18) en 1592 (Inventaris nr. 22).
UBL(EIDEN),

Cod. Vulc. 1, fo 1; Inventaris nr. 3.
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soon is om vooreerst voldoende bericht van Plantijn, vanaf 1583 te Leiden
geïnstalleerd, te krijgen, vervolgens om aan reeksen laudatoria te komen zowel voor
eigen als voor vriendenprojecten, bewijzen de ontelbare vragen via Vulcanius aan
J. Lipsius, Dousa, J. Scaliger, J. Gruter, F. Van Raphelinghen, aanvragen die meestal
gepaard gaan met boekenschenkingen, wat dan ook voor Vulcanius niet onaardig is.
Tot zo ver deze korte introductie op voornamelijk de inventaris der briefwisseling
tussen beide gevoerd, wat Bijlage I van onze tekst uitmaakt. Bijlagen II en III zijn
lofdichten op Ortelius, het tweede met rechtstreekse verwijzing naar de
‘gemeenschappelijke’ vriend Monavius. Bijlage IV refereert naar de publicatie, oin
1601, door F. Sweerts van de Lacrymae over Ortelius, een litterair genre dat niet
alleen de overledene doch meestendeels de contribuanten kon laten schitteren.
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Bijlage I
Inventaris briefwisseling 1581-1598
1. 81 08 00
Vulcanius aan Ortelius
Ego tametsi loca disjuncti sumus
m UBL, Cod Vulc 36, fos 121v.
2. 81 08 10
Ortelius aan Vulcanius
Qui Ortelii tui eiusque studiorum etiam absens memineris
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
3. 81 09 03
Ortelius aan Vulcanius
Eu mitti librum Notitiarum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
4. 81 10 28
Ortelius aan Vulcanius
Nunc tandem ad binas tuas literas
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
5. 81 11 26
Ortelius aan Vulcanius
Remitto tibi Porphyrogennetam tuum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
6. 82 02 29
Ortelius aan Vulcanius
Librum Notitiarum meum recepi
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
7. 82 03 12
Ortelius aan Vulcanius
Remitto tibi per hunc meum amicum Semiamira (nu)m tuum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
8. 82 03 00
Ortelius aan Vulcanius
Redditum est mihi carmen tuum in Monavii Symbolum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
9. 82 06 05
Ortelius aan Vulcanius
Plenum bonae spei fecisti me tuis litteris
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
10. 82 08 28
Ortelius aan Vulcanius
Tui, neque tuorum erga me meritorum
o. UBL, Cod Vulc 105, 111.
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11. 82 09 18
Ortelius aan Vulcanius
Eu lacerata mea manu supplita
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
12. 82 10 03
Ortelius aan Vulcanius
Eu quem diu desiderasti
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
13. 83 01 07
Ortelius aan Vulcanius
Te bene valere, observandissime Vulcani, gaudeo
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
14. 83 12 17
Vulcanius aan Ortelius
J. HESSELS, Abr. Ortelii Epistulae, 1887, p. 305-307.
15. 84 02 18
Ortelius aan Vulcanius
Intelligo quid de Friseo scribas
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
16. 84 03 16
Ortelius aan Vulcanius
Heri accepi Etymologicum tuum
o: UBL, Cod Papenbr. 2.
17. 84 04 03
Ortelius aan Vulcanius
Litteras tuas et pretium librorum accepi
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
18. 84 05 07
Ortelius aan Vulcanius
Ante triduum accepi Islandiae tabulam
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
19. 84 08 18
Ortelius aan Vulcanius
Literas tuas quibus 12 Julii adscripseras
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
20. 84 12 31
Ortelius aan Vulcanius
Lugubrem pompam accepi
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
21. 89 05 00
Vulcanius aan Ortelius
De critico libello, cuius titulum
m: Cod Vulc 36, fo 115v.
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22. 92 08 25
Ortelius aan Vulcanius
Litteras tuas, doctissime Vulcani, accepi
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
23. 92 09 04
Vulcanius aan Ortelius
J. HESSELS, op. cit., p. 528-530.
24. 93 04 01
Ortelius aan Vulcanius
Suspicionem de animo meo erga te
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
25. 93 03 28
Ortelius aan Vulcanius
Litteras tuas cum adiunctis Agathiae foliis
o: UBL, Cod Vulc 105, 111
26. 93 05 04
Ortelius aan Vulcanius
Desiderare te Addimentum IV nostri Theatri
o: UBL, Cod Vulc 105, 111
27. 93 06 09
Ortelius aan Vulcanius
Eu particul(am) litterarum Monavii ad me
u: UBL, Cod Vulc 105, 111.
28. 94 08 24
Ortelius aan Vulcanius
Tuos ad me accepi
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
29. 94 10 10
Ortelius aan Vulcanius
Nova tua de reditu Batavorum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
30. 96 05 20
Ortelius aan Vulcanius
S.P., vir clarissime. A me item a Jacobo Monavio
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
31. 96 09 23
Ortelius aan Vulcanius
De libellulo a te misso
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
32. 96 10 08
Ortelius aan Vulcanius
Dum priores meas iam diu
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
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33. 96 12 31
Vulcanius aan Ortelius
J. HESSELS, op. cit., p. 709-710.
34. 97 01 08
Ortelius aan Vulcanius
Salve a me et item a nostro communi amico Monavio
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
35. 97 08 12
Ortelius aan Vulcanius
Eu litteras a communi nostro amico Jac. Monavio
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
36. 97 08 22
Ortelius aan Vulcanius
Α χανομιαν recepi item adiunctum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
37. 97 10 26
Ortelius aan Vulcanius
Lexicon a vibis desideratum iamdiu
o: UBL, Cod Vulc 106, 11.
38. 97 12 02
Ortelius aan Vulcanius
Ad mea interrogata responsum tuum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
39. 98 02 14
Vulcanius aan Ortelius
J. HESSELS, op. cit., p. 742-745.
40 98 04 26
Ortelius aan Vulcanius
Amicorum optime fasciculum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
41. 98 04 30
Ortelius aan Vulcanius
Thesauros narras MMSS. librorum
o: UBL, Cod Vulc 105, 111.
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Bijlage II
74 03 01 B. Vulcanius (antwerpen) aan A. Ortelius ubl, cod vulc. 97, fo 13
ABRAHAMO ORTELIO
Quod me in amicorum fido conscribier albo
Orteli cupis, et dulci dignans amore
Id mihi tam volupe est, ut laetae gaudia mentis
Exprimere aut calamo nequeam, aut interprete lingua.
Tante tua est virtus; rara8 dulcedine morum
Condita et, suavi ambrosia iicundior usus
Intima mirifico pertentans viscera9 gustu.
Nec metus admissi ne te fors daret amici
Ulla dies. Neque enim vastum si totius Orbis
Perlustres structum arte tua ingenioque Theatrum
Clarum opus et nullis unquam delebile seclis10
Invenies ullum, qui quam Vulcanius, arcto
Foedere se obstringens, mage te veneretur ametque
Ni faciam, ultrices occent mea stamina Parcae11.

8
9
10
11

Abraham Ortelius, Album Amicorum, ED. J. PURAYE, A.L. Van Gendt & Co, Amsterdam,
1969, fo 125: nivea i.p.v. rara.
Ibid: pectora i.p.v. viscera
In Album Amicorum volgt hierna een tussenregel; Enumeresque tuos passim longo ordine
amicos.
In Album amicorum gevolgd door B. VULC. B(rugensis). De titel van de opdracht is Aeternae
Amicitae Sacrum, met op fo 126, binnen cartouches: DNO ABRAHAMO ORTELIO
GEOGRAPHO REGIO BON. VULCANIUS BRUGEN (SIS) PERPET(UAE) AMICITIAE
PIGNUS POSUIT. ANTVERPIAE ANNO (I); I); LXXIV CAL(ENDAS) MART(IAS) en
de inscriptie: onder Deo iuvante livor officit nihil,/Et non iuvante proficit nihil labor. Grieks
boven, Θεου διδ ντος υδεν ιοχ ει φθ νος/ κα μ διδ ντος υδεν ιοχ ει π νος
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Bijlage III
82 06 23 Vulcanius aan Ortelius12 ubl, cod vulc 97, fo 65.
Ad Abrahamum Ortelium
Speraras doctus, cari tibi, Dousa Monavii
Asymbolus ne praeteriret symbolum.
Plurima quod paucis celat mysteria verbis,
ITER FACIET, magno piis solatto?
Haud metus, Orteli, est. Neque enim omnes inter amicos
Fidei datae Dousa ullus est tenacior.
Ingratum tibi sed, vice quod plus simplice, scripsi
Ipse faciet, parum ratis successibus.
At nunc non, FACIET, sed FECIT scribo Monavii ut
Perenne sit nomen, perenne symbolum.
Testantus numerí, queis quo: ornaverit ille
Numero beatum forma et astris inserit.
1582.23 Junii

12

Bijzondere reeks van allusies op het werk, in voorbereiding, van de belangrijke vriend van
Ortelius Jacob Monau (1545-1603): Jacobi Monavii Symbolum. Ipse faciet, variis variorum
auctorum carminibus expressum et decoratum, Gorlitz 1595. Het betrof een verzameling
Neo-Latijnse gedichten waarvan de aanleg blijkbaar een langdurige voorbereiding kende.
Precies die Jacob Monavius was, via Ortelius, de tussenpersoon bij de erven van Thomas
Rehdiger om Vulcanius' studie op de rijke verzameling handschriften, overgebracht naar
Breslau 1578, te kunnen verder zetten.
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Bijlage IV
99 08 10 Frans Sweerts (Antwerpen) aan B. Vulcanius (Leiden)13 ubl, cod
vulc 53
10 augustus 1599
Bonaventurae Vulcanio Franciscus Sweertius, S.P.
Jam aliquot dies sunt, mi Vulcani, quod tibi scripserim, literasque meas miserim
avunculo meo Theodoro Van Os, qui Amsterodami agit, quibus obnixe a te petii
quatenus digneris mihi transmittere prima data opportunitate Elegiam quandam aut
Epitaphium in Abrahami Ortelii mortem, tibi quondam amicissimi. Statui enim brevi
in lucem dare. Heri Brugis mihi misit Lernutius suum, qui salutem tibi adscribi voluit.
Monavius pollicetur aureos montes, atque hac de re scripsit Theodoro Bezae. Utinam
aliquid a Scaligero, Dousa, Raphelingio et Junio. Meruit hoc Ortelius ut celebretur
honorifice etiam post obitum a vivis victurisque, memor illius dicti: qui ossa non
amat, defuncti vivum non amabat. Lipsius, laus superis, Lovanii manet, non visurus
septem colles Urbis dominae. Qui sic inquies? Valetudo non permittit; veretur ne
sua arbor in via arescat. Novarum rerum nihil apud nos, magnus Bruxellis apparatus
in adventum Archiduc is Alberti et Isabellae Clarae Eugeniae. Utinam illi Belgis,
bellis jam fatigatis, PACEM, ferant. His valebis, amicissime Vulcani. Antverpiae,
X Augusti(I). I).IC. Hic habes Ortelii Epitaphium, quod brevis in D. Michaelis Abbatia
ex marmore apparebit. Judicium tuum expecto.
In Obitum Ortelii, Maximilianus Vrintius
Ex merito tibi qui componat, ABRAME, sepulchrum,
Mundi ocule, et Patriae sidus ABRAME, tuae
Is neque Pyramidum ductas ad sidera moles
Aemula Mausoli nec monumenta locet:
Non aras, non templa (licet templa aurea & aras
Ipse etiam ni tumulum promeruisse queas)
Solus TERRARUM tibi qui dabit omne THEATRUM
Hospitium merito par dabit ille tuo.

13

Tweede van een reeks van drie brieven (andere data 99 05 27 en 1600 02 09) waarbij
Vulcanius, die F. Sweerts helemaal niet bekend was, aangeschreven wordt om zijn Leidse
collegae Scaliger, Dousa, Raphelingen en Junius aan te zetten mét hem iets op te sturen voor
het herdenkingsalbum Insignum huius aeví poetarum Lacrymae, in obitum Cl. V Abraham
Ortelii Antwerpianii, 1601, door Sweerts vanaf de dood van Ortelius (1598) voorbereid.
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Summary
The aim of this article is to bring an idea how scientific collaboration could exist
during the sixteenth century.
The publication of the Index Nominum Antiquorum in the. Theatrum (1570) by
Ortelius caused at first curiosity, but soon real collaboration between Ortelius and
the Brugean philologist Bonaventura Vulcanius (1538-1614) in the redaction of the
Synonymia (1581) and the Thesaurus (1596). By his appointment as professor at the
university of Leiden (1581), Vulcanius realised an interesting link between the ‘viri
docti’ and the printers of Antwerp and Leiden. In his turn, Ortelius became the
mediator between Vulcanius and humanists as A. Schottus, J. Bochius, J. Lipsius
and even J. Monavius of Breslau, the latter helping Vulcanius in his search for the
manuscripts of Thomas Rehdiger.
The article ends in a letter from Fr. Sweerts (Antwerp, 1599), composing a
Poetarum Lacrimae (1601) in honour of the deceaded Ortelius. Here again, Vulcanius
was the intermediary for the redaction of this memorial volume with poems from f.i.
the Leidian Scaliger, Dousa, Raphelingen and Junius. The letter of Sweerts mentions
yet the text, maded by Max. Vriendt, of Ortelius' epitaphium in St. Michaels abbey,
Antwerp.
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De klassieke oudheid, propaedeuse van het christendom: het streven
van Justus Lipsius (1547-1606)
door Dr. J. Kluyskens
(Antwerpen)
De Zuidnederlands humanist Justus Lipsius wordt vaak verweten dat hij zijn denken
in vele richtingen kon buigen en zich naar de wisselende omstandigheden kun voegen
zonder wel omschreven gedragslijn(1). Als men instemt met het standpunt van de
gezaghebbende Professor Bouchery waar deze schreef: ‘de betwiste leerstellingen
van het katholicisme en protestantisme interesseerden hem niet, zoo ging hij
gemakkelijk van het eene naar het andere kamp over’2, dan blijft niettemin de boeiende
vraag naar de motivatie van dit ogenschijnlijk indifferentisme. Waarom heeft Lipsius,
behoudens wellicht m zijn laatste levensjaren, nooit een positieve geloofsbelijdenis
afgelegd3?
Wie in de veelzijdige gedachtenwereld van deze invloedrijke humanist naar een
leidraad zoekt, komt tot de vaststelling dat deze zich immer aan één denktucht hield:
het christendom te zien in de verlenging van de klassieke oudheid. Afgezien van
enkele niet onbelangrijke verschuivingen is het christendom, in Lipsius' optiek,
duidelijk voor een aanzienlijk deel geënt op de geesteswereld van de oudheid: deze
is een aanloop naar de christelijke visie. Bij het naspeuren derhalve van een gedragslijn
in de

(1) A. RASZ, Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften
dargestellt, III, Freiburg im Breisgau, 1866, p. 162; H.T. OBERMAN, Van Leiden naar Leuven;
de overgang van Justus Lipsius naar eene Roomsche universiteit, in: Nederlandsch Archief
vaar Kerkgeschiedenis, N.S., 5 (1908), 's-Gravenhage, 1908, p. 269-304.
2 H.F. BOUCHERY, Justus Lipsius, in: 100 Groote Vlamingen; Vlaanderens roem en grootheid
in zijn beroemde mannen, Antwerpen, 1941, p. 192.
3 H.F BOUCHERY, Waarom Justus Lipsius gevierd? in: Mededelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse
der Letteren, XI, nr. 8, Brussel, 1949, p. 35.
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gedachtenstroom van Lipsius ervaart men dat er voor hem geen breuk bestond tussen
beide: één lijn wordt doorgetrokken in beide levensvisies. In de oudheid zal hij
daarenboven een denkregel putten waarmee hij een sluitend geheel met deze richtingen
synthetisch weet op te bouwen, er steeds op bedacht door een verwijzing naar hun
gemeenschappelijk patrimonium de verloren eensgezindheid ten bate van de
uiteengroeiende confessies terug te vinden.
Zonder te moeten gewagen van de ‘paganiserende trek in het cultuurleven van de
humanist in de tijd der Renaissance’4, was voor deze de verleiding toch niet
denkbeeldig vast te lopen in de filosofie van de Oudheid. Op dit gevaar wees hem
de Antwerpse bisschop Laevinus Torrentius (1525-1595) in een brief van 5 april
1584 bij het ter perse komen van Lipsius' De Constantia. Zijn gedachtenwereld,
aldus zijn vriend Torrentius, mocht niet aanleggen op de ethiek van de Stoa, maar
moest zich verwijden tot een duidelijke verwijzing naar de christelijke leer5. Na het
verwijt van een te geringe aandacht voor de door het christendom aangebrachte
vernieuwing, wees de bisschop hem andermaal in een brief van 7 juli van hetzelfde
jaar op de dringende noodzakelijkheid van een terugkeer tot de bronnen, met name
naar de Schrift, want, vervolgde Torrentius, daar wordt de naakte waarheid
aangetroffen6.
Dat een dergelijke waarschuwing Lipsius ter harte ging of tot omzichtigheid
aanzette, bleek reeds uit zijn instemming in zijn antwoord van 6 mei: ‘Itaque, ut illuc
redeam, iure quaedam in scripto illo meo desideras, et praesertim magis expressam
pietatem. Quam ego, te hortatore et duce, non animo meo deinceps geram inclusam,
sed proferam et praeferam clare in scriptis’7. Van deze gedragslijn zal hij nimmer
afwijken, na

4
5

6

7

A. SIZOO, Het Oude Christendom in zijn verhouding tot de Antieke Cultuur, Amsterdam,
1952, p. 82.
M. DELCOURT & J. HOYOUX, Laevinus Torrentius. Correspondance, I, Parijs, 1950, p.
134-135: ‘... ne quaeso intra humanae sapientiae, nimium mehercule vanae atque incertae
limites consiste, sed ultra progredere, et quae divinitus nobis de coelo tradita sunt qua par
est diligentia ac sollicitudine perquire. Quid enim Stoicorum aut quorumcumque aliorum
placita ad Christi doctrinam comparata aliud sunt, quam ostentatio mera ac fallax studium
aurae popularis?’ (verder geciteerd als L. Torrentius. Corresp.).
Ibid., p. 179: ‘Nec quaeso id tibi difficile videatur: nulla enim uberior, nulla gratior
iucundiorque ad scribendum materia est, quam ea quae ex Sacrae Scripturae fontibus sumitur:
in his enim cana illa fides nudaque veritas continetur’.
Ibid., p. 139.
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aan zijn raadsman8 de verzekering te hebben gegeven dat hij zijn De Constantia had
uitgegeven reeds met de uitdrukkelijke bedoeling de christelijke leer bij de filosofie
van de oudheid te laten aanleunen: ‘Aptare enim veterem philosophiam ad Christianam
veritatem volui...’9.
Vervolgens schetste hij een overzichtelijk beeld van een groots systeem, waarin
de filologie in dienst staat van de filosofie om ten slotte de weg te banen naar de
ontdekking van de waarheid vertolkt in de christelijke leer. ‘Vias ad eam perveniendi,
expressas in Sacris litteris, nec haec externa omnia, et philologa sive philosphia,
aliud esse quam accessiones quasdam et ornamenta: folia inquam, non fructus’10. Het
is mogelijk dat door een dergelijke benadering de schaal nu dreigde uit te slaan naar
de kant van de apologie, daar beide disciplines, betoogde Lipsius, slechts inkleding,
benaderingen en bladeren, doch geen vruchten zijn. Hierdoor schaarde hij zich onder
het vaandel der humanisten als Cassander, Vives en More, die, opkomend voor een
filosofisch-irenische gedachtengang, zich tegen een verstarde scholastiek wensten
af te zetten op zoek naar een verjongdchristelijke verdedigingsleer11.
Van de Stoa ging op de humanisten van de zestiende eeuw, en niet in het minst
op de Lipsius, in de persoon van zijn vereerde Seneca een sterke aantrekkingskracht
uit. Het Neo-Stoïcisme in zijn De Constantia verwoord, is slechts één facet van zijn
streven naar een synthese van het antiekhumanistische rationalisme en van het
christelijk geloof om de morele ontreddering zijner tijdgenoten te keren12.
Onomwonden verwoordde hij zijn ondubbelzinnige waardering voor deze filosofische
richting: ‘At Senecam et Stoïcos admiratus sum... Spirat, nescio quis calor in Senecae
aut Epicteti scriptis...’, doch al gauw bracht hij, in de lijn van Torrentius'
waarschuwing, een omzichtig correctief aan op dit wellicht al te gewaagd eerbetoon:
‘Verae fidei et verae lucis fulcrum illud defuit...’13.
Het dualisme van zijn gehechtheid aan de filosofie van de oudheid én van zijn
samenhorigheid met het christelijke denken zal Lipsius doortrek-

8
9
10
11
12
13

Cfr J. KLUYSKENS, Laevinus Torrentius als humanist, wegwijzer van Justus Lipisus, in:
Bijdragen tot de Geschiedenis, 55 (1972), p. 77-88.
L. Torrentius. Corresp., I, p. 138.
Ibid.
D. KINNEY, More 's Letter to Dorp: Remapping the Trivium, in: Renaissance Quarterly,
XXXIV, 2, New York, 1981, p. 181.
T.M. VAN DE BILT, Lipsius' De Constantia en Seneca, Nijmegen, 1946, p. 33.
L. Torrentius. Corresp., I, p. 138-139.
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ken in zijn groot werk: Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, qui ad principatum
maxime spectant (1589): een voor de vorsten algemene handleiding om te regeren
naar de normen van de rechtvaardigheid. Voor Lipsius is de hoofdstelling deze: een
bekwaam vorst zal zich laten leiden door de Rede. Deze kerndeugd wordt immers
even goed door de voorzichtige Seneca als door de Schrift fel aangeprezen14. Zonder
een oordeelkundig inzicht immers in de gebeurtenissen, maar tevens zonder
evenwichtige Godsverering is gezagsuitoefening grove usurpatie, daar de
onderdanigheid van de vorst aan de godheid zijn gezagvol optreden wettigt15.
Dergelijke verering echter voedt zich aan een dubbele bron: vooreerst aan de Schrift,
vervolgens aan de klassieke oudheid16. Wijselijk wordt deze van de vorst gewenste
verering niet nader verklaard: duidelijk met de bedoeling, door Lipsius algemeen
gehouden17, om in een verscheurde christenheid niet te vervallen in even nutteloze
als uitzichtloze theologische controversen.
Getuige van de verdeeldheid tussen de verschillende confessies verlegt hij het
accent derhalve, om de kloof tussen de uiteenlopende strekkingen te overbruggen,
naar de noodzakelijkheid voor de christenen van een onberispelijk moreel bestaan.
Voor hem zijn disputen overbodig: hoofdzaak is hun zedelijk gedrag, maatstaf van
hun geloofsbelijdenis18. Ter bevestiging van deze stelregel wordt Lactantius' oordeel
ingeroepen, een voor Lipsius gezaghebbend getuige, voor wie geen tegenstelling
bestond tussen heidendom en christendom dat, echter in zijn ogen de filosofie van
de oudheid transcendeerde19. Uiterlijke praktijken en uitwendige vormgevingen

14

15
16

17
18
19

J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, Antwerpen, 1637, IV, p. 8: ‘Si delectamini sedibus et
sceptris o reges populi, diligite Sapientiam, ut in perpetuum regnetis (cfr Lib. Sapientiae,
VI, 22). Si vis tibi omnia subiicere, te subiice Rationi. Multos reges, si ratio te rexerit. Ab
illa disces, quid et quemadmodum aggredi debeas’ (cfr SENECA, Epist., 37, 4).
Ibid., p. 17b-18a: ‘Constat igitur tibi, unum esse regnatorem omnium deum’. Ita appello
‘Summum illud et aeternum, neque mutabile, neque interiturum’ (cfr TACITUS, Hist., V, 5).
Ibid., p. 17b: ‘Nosse ante omnia summum illud numen (quatenus homini datum) oportet: et
cognitum pie pureque venerari. Utrique rei vera lux a sacris litteris: sed et in profanis sparsas
quasdam scintillas video: quas colligam’.
Ibid., p. 19a: ‘Illa (pietas) est, Rectus de Deo sensus, Rectus in Deum cultus’.
Ibid., p. 19a: ‘Ad facta abi: quia Chistianorum omnis religio sine scelere et sine macula
vivere’ (cfr LACTANTIUS, Div. Inst., V, 9).
A.M. MALINGREY & J. FONTAINE, De Oud-christelijke Literatuur, Utrecht-Antwerpen, 1972,
p. 162-163.
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zijn derhalve bijkomstig, daar voor de christenen het inwendige als essentieel moet
worden gesteld. De innerlijke houding in het godsdienstige werd trouwens, vervolgde
Lipsius, door Cicero reeds als de belangrijkste gezien20.
Worstelend met de problemen van zijn tijd durfde Lipsius de toen aangevochten
stellingname van de gewetensvrijheid te poneren: de vrije wilsbeschikking zag hij
als het verzoeningsmiddel tussen de uiteengerukte confessies, als redmiddel om de
steeds hevigere twisten tussen de christenen te beslechten. Het geweten moet derhalve
voor eenieder gelden als laatste norm: niemand heeft het recht zich aan het
gewetensstandpunt van de medemens te vergrijpen21.
Deze grondhouding, die zichtbaar naar de dringende noodzaak van de tolerantie
verwijst, was in de zestiende eeuw een kernprobleem en een standaardpleidooi22.
Verdraagzaamheid was het middel om de religieuze harmonie, waar ontelbare
christenen naar verlangden, veilig te stellen23. In het bewustzijn dat het principe zelf
van de verdraagzaamheid bij kerkelijke even goed als bij wereldlijke gezagdragers
een fel omstreden vraag was, daar zij de weg baande naar godsdienstvrijheid waardoor
hun beider gezag kon worden aangevreten, beijverde Lipsius zich zijn gedurfde visie
te staven door verwijzingen naar de klassieke oudheid en tevens naar christelijke
schrijvers24.

20

21

22
23
24

J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, IV; p. 19a: ‘In cultu ipso, ad interna semper praevertere:
et cense:’ Cultum deorum esse optimum, eumdemque castissimum atque sanctissimum, ut
eos semper pura, integra, incorrupta et mente et voce venereris' (cfr CICERO, De Nat. deor.,
II, 28).
J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, IV, p. 20b-21a: ‘Nocte dicque tuum gestas in pectore
testem’; ‘Iam et Conscientia, ut dixi, Pietatis soboles est: et origo ei palam a radice Cultus.
Ubi enim ille floret et viget, haec pariter. Ubi arescit et languet, etiam ista’.
H. BONGER, De ontwikkeling van de idee der Tolerantie bij de ‘Stiefkinderen van het
Christendom’ in de 16e eeuw, in: Tolerantie in de 16e eeuw, Den Haag, 1966, p. 3.
H. KAMEN, Groeiende Verdraagzaamheid: Europa in de 16e en 17e eeuw, Amsterdam, 1967,
p. 28.
J. LIPSIUS, Politica, Opera Omia, IV, p. 20b: ‘Conscientiam a diis immortalibus accepimus,
quae divelli a nobis non potest’ (cfr CICERO, Pro Cluent., 58); ibid., p. 21a.: ‘O te miserum,
si contemnis hunc testem’ (cfr SENECA, Epist., XLIII. 5); J. LIPSIUS, Monita et exempla
politica, Opera Omnia, IV, p. 196: ‘Populo spectante fieri credam, quidquid me conscio
faciam’ (cfr SENECA, De vita beata, 20, 4) ibid. ‘Nihil hac luce clarius, nihil hoc gloriosius
testimonio, cum veritas in mente fulget, et mens in veritate se videt’ (cfr BERNARDUS, In
Cant. Serm.85).
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Het ernstige probleem van de Staat, in een wereld waar de gedachte aan tolerantie
werd verspreid, was immers het handhaven of het herstellen van rust en orde. Dit
leek maar op één manier mogelijk, nl. door een sterk gezag, daar macht alleen kon
instaan voor eenheid en vrede. Ook op religieus gebied was de eenheid geboden, nu
de godsdienstige toestanden zo nauw interfereerden met sociaai-cconomische en
politieke kwesties25. Begrijpelijk dan ook dat Lipsius in een gemeenschap met
dergelijke problematiek geconfronteerd, aan de vorst een aanzienlijke rol toewijst.
Hij sluit zich resoluut aan bij zijn tijdgenoot Jean Bodin (1530-1596), de grootste
politieke theoreticus van het zestiende-eeuwse Frankrijk, die als overtuigde
voorstander van het vorstelijke absolutisme, de veiligste waarborg voor de openbare
vrijheid en tevens de stevigste garantie voor de verdraagzaamheid in deze
gezagsuitoefening onderkende26. Zo het humanisme immers zi jn bloei in grote mate
aan de bescherming der gezagdragers te danken had, dan moesten dezen omgekeerd
de humanisten ontzien.
In de traditie van de Antwerpse humanistenkring van Plantin, Ortelius en Arias
Montano wilde Lipsius zich uit het strijdgewoel verwijderd houden, om in de geest
van Het Huis der Liefde in een geordende Staat de verdraagzaamheidsgedachte uit
te stralen27. Zijn weemoedig gevoel en afkeer van geweld drukte hij uit in een brief
van 3 december 1591 aan A. Ortelius; ‘Religio, religio, quam multos inducis vano
quodam fuco?’28. De nood aan veiligheid door een geordend staatsbestel, oordeelde
Lipsius, zal de vorst duidelijk worden: zijn geweten zal hem wijzen op zijn schoonste
verplichting, het naleven van de rechtvaardigheid, die, naar Cicero's en Augustinus'
getuigenis de steun en de draagkracht zijn van ieder ordelievende gemeenschap29.
De weloverwogen rechtvaardigheidszin

25
26

27
28
29

H. WANSINK, De Tolerantiegedachte in de Politiek, in: Tolerantie in de 16e eeuw, p. 33.
J. BODIN, Les six Livres de la République, Parijs, 1576, p. 2: ‘Puis-que la conservation des
Royaumes et Empires, et de tous peuples depend apres Dieu, des bons princes et sages
Gouverneurs, c'est bien raison Monseigneur (de Pibrac), que chascun leur assiste, soit à
maintenir leur puissance, soit à executer leurs sainctes loix, soit à ployer leurs sugets par dits
et par escrits, qui puissent reüssir au bien commun de tous en general, et de chacun en
particulier’. Cfr J. DELUMEAU, La Civilisation de la Renaissance, Parijs, 1967, p. 454.
Cfr L. VOET, De Gouden Eeuw van Antwerpen, Antwerpen, 1973, p. 406-409; A. HAMILTON,
The Family of Love, Cambridge, 1981, p. 98-102.
J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii... et virorum eruditorum... epistolae, I, Cambridge, 1887,
p. 492.
J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, IV, p. 30b: 'Oratoris hoc verius: ‘Ius et aequitas, vincula
civitatum’ (cfr CICERO, Par., IV). ‘Item illud divini viri: Remota Iustitia, quid sunt regna,
nisi magna latrocinia’ (cfr AUGUSTINUS, De Civit. Dei, IV, 41).
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van ccn vorst zal uitgroeien tot het besef de waarachtige en onbetwiste dienaar te
zijn van zijn medeburgers. Klassieke schrijvers en de Schrift zijn hierover in
eenklank30.
De voornaamste staatsplicht van een gezagdrager tegenover zijn onderdanen is
echter de zorg voor het godsdienstige, hem trouwens door de Schrift voor geschreven31.
Getuigde daarenboven Cicero niet dat de Romeinen niet zozeer door hun behendigheid
en hun overmacht de volkeren onderwierpen als wel door hun godsdienstzin?32. Ook
Lactantius, de christelijke apologeet, vervolgde Lipsius, was dezelfde mening
toegedaan, waar hij betoogde dat de godsdienst en de vreze Gods de zekerste
bindmiddellen van iedere gemeenschap zijn33.
Het kernprobleem van zijn tijd stond Lipsius constant voor ogen: het geschil in
de door godsdiensttwisten verscheurde christelijke wereld bij te leggen. In het zoeken
naar deze godsdienstvrede werd een belangrijk aandeel de vorsten toegewezen, die
zich als verzoeners moesten opwerpen om de zo gewenste eendracht te gewinnen.
De voornaamste redding echter bedacht hij in het aansluiten der gelederen bij het
verleden34. Met een terugkeer tot vroegere tijden beoogde Lipsius derhalve de sanering
van de eigentijdse impasse. Een juist inzicht immers in hun verleden zal de christenen
uit alle confessies aanzetten tot verdraagzaamheid35: verplichting waarop Augustinus
en Bernardus reeds hadden gewezen36, in navolging van de opdracht door de Stoa
aan het mensdom gegeven37.
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Ibid., p. 34b: ‘Persona’ enim ‘Principis non solum animis, sed etiam oculis servire debet
civium’ (cfr CICERO, Philip. VIII, 10); MONITA, ibid., p. 240a: ‘Divinatio in labiis Regis,
in iudicio non errabit os eius’ (cfr Lib. Priverb. 16, 10).
J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, IV, p. 46a: ‘Primum est, curatio rerum divinarum’.
Ibid.: ‘Ausus gloriari Tullius: Romanos, non calliditate aut robore, sed pietate ac religione
omnes gentes nationesque superavisse’ (cfr CICERO, De Arusp. respons., 9).
Ibid., p. 46a-46b: ‘Religio, et timor Dei solus est, qui custodit hominum inter se societatem’
(cfr LACTANTIUS, De ira, 12, 8).
Ibid., p. 46b: ‘Haec vera prudentia: et Principi qui sapit, religo et veneratio nulla alia, nisi
unius Dei tenenda est’ (cfr. LACTANTIUS, Div. Inst., I, 20). ‘Et tenenda es ritu veteri. Maiorum
instituta tueri, sacris caerimoniisque retinendis, sapientis est’ (cfr CICERO, De Divin., II, 72).
Ibid., p. 48a: ‘Quis emm imponat, mihi necessitatem vel credendi quod nolim, vel quod velim
non credendi?’ (cfr LACTANTIUS, Dis. Inst., 5, 14).
Ibid.: ‘Tolluntur haec talia quae sensibus insident, ‘docendo magis quam iubendo, monendo
quam minando’ (cfr AGUSTINUS, Epist., 65), ‘Fides suadenda est, non imperanda’ (cfr
Bernardus, in; CANT. CANT).
Ibid.: ‘Errantem per agros ignorantia viae, melius est ad rectum iter admonere, quam expellere’
(cfr SENECA, De ira, I, 14).
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Het woord van Tertullianus, schreef hij op 7 september 1586 aan zijn
Noordnederlandse vriend Dirk van Leeuwen, had derhalve zijn volledige instemming:
‘... verissimum illud Tertulliani censeo:’ Religionis non esse religionem coge re’38
In deze essentiële levenshouding zijn voor Lipsius antieke cultuur en kristelijke
traditie in eenklank, innig in elkaar geweven. De klassieke oudheid is de propaedeuse
van het christendom, dat nochtans, in zijn optiek, in navolging van Torrentius, een
transcendente verruiming heeft gebracht39, die echter door de twistzieke naijver der
verscheidene facties jammerlijk in discrediet gebracht werd. Dergelijke zinloze kloof
kon, maar zijn mening, slechts door het wederzijds besef van hun gemeenschappelijk
kristelijk patrimonium dat aansluiting in de klassieke oudheid had gezocht, worden
gedempt. Op het stuk der coëxistentie van de verschillende confessies in het vuur
der controversen van de zestiende eeuw komt Lipsius een ereplaats toe. Overpoosd
streefde hij naar een eensgezindheid op verdraagzaamheid gebouwd. Hij baande voor
de volgende generaties de weg naar vrijere gedachten en naar een tolerant
christendom, de aanbreng der groten uit de oudheid indachtig40.
Zonder uit het oog te verliezen dat de loop der geschiedenis aan de wet van de
evolutie gehoorzaamt, wilde Lipsius een terugkeer tot de oude, beproefde waarden,
bron van vernieuwing. Hij oordeelde dat in tegenstelling met de ingewikkeldheid
van zijn tijd er in de eerste eeuwen van het christendom eenvoud heerste. Deze rustige
eensgezindheid moest opnieuw worden veroverd door een symbiose van de klassieke
oudheid en van het kristelijk denken41, vooral in onze gewesten waar de jacht op
ketters slechts één aspect was van het beleid van Filips II en zijn medewerkers in
hun meedogenloos optreden tegen niet-katholieke of afvallige
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P. BURMAN, Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum, I, Leiden, 1727, p. 43 (cfr
Q. TERTULLIANUS, Ad Scap., 2, 2).
J. LIPSIUS, De Constantia, Opera Omnia, IV, p. 368: ‘Nam Philosophiam cur uberius verbis
laudem?... Pernosci autem sine Christiana veraque religione non potest, quam praelucentem
si tollis: fateor ecce et clamo, ludibrium illa, vanitas, delirium est’.
Ibid., p. 367: ‘At ego ex animo testor et respondeo, non aliam me viam salutis nosse, quan
hanc quae per unum illum limitem ducat: ad quem tamen percurrendum, humanas etiam
litteras laxamenti aliquid afferre censeam, imo adiumenti’
Ibid., p. 369: ‘Denique novitas etiam forsan illud commendaverit: quoniam, nisi fallor,
interclusam diu et spinis obsitam hana Sapientiae viam, sternere et munire aggredimur primi’.
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groeperingen42. Lipsius verwees naar een mensentype dat de oogst van de klassieke
oudheid mocht inhalen en de bloem kon laten ontluiken in de wasdom van een
verjongd christendom. In dit zoeken echter uit zich een stuk romantiek. Lipsius heeft
net als Erasmus een zeer geïdealiseerd beeld van de vroegere chris teneenheid43.
Tot aan de valavond van zijn leven, in zijn Leuvense periode (1592-1606), heeft
hij niet gezwegen. Zijn Manuductionis ad Stoïicam philosophiam libri III en zijn
Physiologia Stoïcorum libri III getuigen van dezelfde stroming. In deze werken blijft
Seneca ‘de grote onder de groten’44, zijn onbesproken leidsman.
In de lijn van Erasmus, voor wie dec filosoof van de Stoa de veiligste
verbindingsweg van de klassieke oudheid aanbracht naar de christelijke levensvisie45,
zal Lipsius in deze werken nauw bij Seneca aansluiten. Zelden heeft hij zijn
levenshouding zo aanschouwelijk gesteld als in het voorwoord van de Manuductio.
‘Hoc consilium nobis fuit: neque hercules suscitare, quod imperiti autument, veterem
et sepultam sectam, quam aevum aut ratio tulit, et nostra imprimis religio, cui fateor
hanc (quae autem vetus philosophia?) non undique concordem aut amicam. In multis
tamen et ipsa Manuductio hoc docebit’46. De Stoa aanzag hij derhalve als de wegwijzer
voor een terugkeer tot een oorspronkelijke Christendom, dat Reformatie en
Contrareformatie tot de gewenste verzoening kon brengen, onder de veilige
schutsmantel van de filosofische strekking: de verdraagzaamheid47. Vurig hoopte hij
dat beide partijen tot een akkoord zouden komen op enkele fundamentele punten. In
dergelijk vergelijk, oordeelde hij met Seneca, ligt de enige echte wijze houding48.
Lipsius bestudeerde de geschriften uit de klassieke oudheid niet meer als een
overblijfsel van een eerbiedwaardig patrimonium of met het opzet,
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Cfr G. PARKER, Flips II, 's-Gravenhage, 1981, p. 112; J. SCHREERDER, De Beeldenstorm,
De Haen-Bussum, 1974, p. 11-12.
C. AUGUSTIJN, Erasmus, Vernieuwer van kerk en theologie, Baarn, 1967, p. 66-67.
J. LIPSIUS, Manuductio, Opera Omnia, IV, p. 427a: ‘Annaeum Senecam agnoscis, magnum
inter magnos virum’.
P. MESNARD, L'essor de la Philosophie politique au XVIe siècle, Parijs, 1952, p. 129.
J. Lipsius, Manuductio, Opera Omnia, IV, p. 424.
C.J. DE VOGEL, Het Humanisme en zijn historische achtergrond, Assen, 1968, p. 212-213.
J. LIPSIUS, Manuductio, Opera Omnia, IV, p. 458a: ‘Quamdiu animus praeceptis his Sapientiae
nondum imbutus, quid nisi ‘simillimi pueris sumus'ait Seneca, quibus omne ludricum in
pretio est?’ (cfr SENECA, Epist., 115, 8).
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zoals de kerkvaders, deze te interpreteren in christelijke zin, maar in een bewuste
aansluiting bij de antieke traditie.
In zijn Leuvense periode bleef hij erasmiaans denken naar vorm en inhoud49 in de
verlenging van zijn Leidse tijd, trouw aan zijn verklaring van 5 januari 1584 aan de
curatoren der universiteit, de studenten in de waarden van de klassieke oudheid en
van de oorspronkelijke leer in te wijden50.
Onversaagd bleef hij tot het einde van zijn bewogen leven de vroeger ingenomen
standpunten handhaven: de positieve optie voorde gewetensvrijheid en de
onontkoombare noodzakelijkheid van de verdraagzaamheid in de diversiteit van
geloofsbenadenng51. Gewaagde stellingnamen, ter verdediging waarvan hij zich bij
voorkeur verschool achter Seneca's gezag. Deze omzichtigheid was trouwens de
censor G. Fabricius52 niet ontgaan. Hij formuleerde immers zijn instemming met
Lipsius' uitgave van de Physiologica als volgt: ‘Physiologica haec, in quibus multa
non Auctoris sed Stoico sensu asseita, ad lucem Senecae utiliter imprimentur’53.
In 1605 verscheen bij J. Moretus de Monita et exempla politica Libri duo, qui
virtutes et vitia Pnncipum spectant. Lipsius droeg dit werk op aan Aartshertog
Albrecht, waardoor hij zich een veilige bescherming verzekerde54 tegen mogelijke
bezwaren op het aangevochten thema van de gewetensvrijheid55.
Besluitend kunnen wij zeggen dat Lipsius' visie culmineert in een warm pleidooi
voor de Humanitas Christiana. Voor hem bleef de geloofskracht in
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M. MANN PHILIPS, The Adages of Erasmus. A Study with Translations, Cambridge, 1964,
p. 9.
J. LIPSIUS, Epistolarum (quae in Centuriis non extant) decades XIIX, Harderwijk, 1621, p.
30-31: ‘Scilicet multum est in his temporibus tenebris ac ruinis, lucem tamen aliquam priscae
et ingenuae doctrinae retinere: sine qua nec memoria rerum temporumque adservan, nec
mitescere iuveniles animi serio possint et ad humanitatem imbui ac virtutem’.
J. LIPSIUS, Politica, Opera Omnia, IV, p. 48a: ‘In fidibus siquid discrepat, non abrumpis
statim, sed paulatim reducis ad concentum: in Fide cur non idem fit?’.
Guilielmus Fabricius (Willem Smits), deken van de Sint-Pieterakerk te Leuven, rector der
universiteit in 1605 (cfr H. DE VOCHT, History of the Fundation and the Rise of the Collegium
Trilingue Lovaniense 1517-1550, IV, Leuven, 1955, p. 490, n. 4).
J. LIPSIUS, Physiologiae Stoicorum Libri III, Opera Omnia, IV, p. 624.
J. LIPSIUS, Monita, ibid., p. 171: ‘Ergo ad Te imus: et quo fine? Ut splendorem huk scriptioni
mutuemur, et tutelam’.
Cfr J. KLUYSKENS, Een bijdrage tot de benadering van een zelfde optiek: Erasmus en Lipsius
over christendom en verdraagzaamheid, in: Handelingen XXVII der Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1973, p, 199-201.
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de angstig en verwarde zestiende eeuw voorhoven, doch beroerd door een menselijke
toets, door nieuwe adelbrieven van de klassieke oudheid verrijkt. De levensbetpachting
van de Zuidnederlandse humanist loopt parallel met het streven van de
Noordnederlandse humanist Erasmus56. Beiden hebben hun beste krachten gewijd
aan een daadwerkelijke verzoening hunner tijdgenoten in een verscheurde
christenheid, aanleunend bij het erfdeel van de oudheid en de oorspronkelijke leer,
zich loswerkend uit een te streng dogmatisme ter oprichting van een nieuw heiligdom,
tegelijk Griekse tempel en christelijke kathedraal.

56

Cfr. A. GERLO, Erasmus in het kader van zijn tijd, in: Didactica Classica Gandensia, 8,
Gent, 1968, p. 53; C. AUGUSTIJN, The ecclesiology of Erasmus, in: Scrinium Erasmianum,
II, Leiden, 1969, p. 154.
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Resume
L'antiquite classique et christianisme l'approche de Juste Lipse
Le reproche adressé à Juste Lipse de n'avoir pas ou des idées bien arrêtées, de passer
d'une conviction à une autre, est sans fondement aucun. Quelle fut sa ligne de
conduite, tant à l'université d'Iéna et de Leiden, qu'à Louvain? Dans nombre de ses
écrits il s'inspira toujours d'une seule et même idée; le christianisme se situe, pour
une part non négligeable, dans le prolongement de l'antiquité classique. Un retour
aux sources démontre avec évidence que toutes les confessions s'inspirent des mêmes
origines. Cette conviction doit inciter les chrétiens à un esprit de tolérance mutuelle
et à l'acceptation de la diversité des croyances.
Ces deux attitudes, dont les princes aussi doivent s'inspirer dans le gouvernement
de leurs sujets, sont à ses yeux d'une importance capitale. Elles sont en plus le seul
remède efficace pour mettre fin aux disputes théologiques, qui sont aussi inutiles
qu'insensées.
Juste Lipse s'inscrit dans la lignée d'un Erasme, d'un Cassandre, d'un More pour
qui le Néo-Stoïcisme était pour une bonne part, la voie vers le renouveau d'un
christianisme au visage plus tolérant et, par conséquent, plus humain.
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Een antwerpse autografe brief van Petrus Kaerius over zijn
kaartboek van de nederlandse provincien 1617 Germania inferior
door Prof. Dr. Guido Persoons
(Antwerpen)
PETRUS KAERIUS alias Pictor Van den Keere (1571 - ca. 1646) stamde werkelijk uit
een geslacht van geografen, zowel kaartsnijders en atlasdrukkers als commentatoren.
Hijzelf was de zoon van de begaafde Gentse lettersnijder Hendrik van de Keere, die
voor het Plantijnse huis talrijke befaamde alfabetten sneed. Petrus Kaerius was de
schoonbroer van JODOCUS HONDIUS met wie hij santen onder meer de opzienbarende
gigantische kaart van Europa uitgaf, Nova totius Europae descriptio (1595), en
samenwerkte voor Hondius' Atlas minor (1628). De zuster van deze Jodocus Hondius
huwde op haar beurt PETRUS MONTANUS, die onder meer de commentaar schreef
bij Kaerius' hoofdwerk Germania inferior (1617). De tante van onze cartograaf was
de moeder van de kaartsnijder ABRAHAM GOOS, auteur van Het Nieuw Nederlandsch
Caertboeck, (1616). Petrus Kaerius week tijdens de troebelen ui de Zuidelijke
Nederlanden met zijn familie uit naar Engeland, waar zijn zuster in 1587 Jodocus
Hondius huwde. Hijzelf leerde daar ook Petrus Montanus kennen en sneed voor John
Nordon's Speculum Brittaniae (1593). Nadien vestigde hij zich in Amsterdam, waar
hij in 1599 huwde met Anna Bert, zuster van Petrus Bertius, de tekstschrijver van
Hondius' Tabularum geographicum. De familie Bert was aan Kaerius welbekend
vermits zijn moeder met hun vader was hertrouwd.
Hoewel Petrus Kaerius ook bekend bleef als auteur van losse landkaarten en als
medewerker aan andere Amsterdamse drukken, zoals Willem Blaeu's Licht der
Zeevaat (1608) of de uitgave in het Frans van Guicciardini's Description de touts les
Pais Bas (1613), blijft de atlas van de Nederlandse provinciën zijn hoofdwerk. Het
werk Germania inferior (1617), was
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ZIPA, of de polder van Zype in Noord-Holland.
Kaart nr. 16 uit Petrus Kaerius & Petrus Montanus, Germania inferior, Amsterdam, P. Kaerius, 1617
(exemplaar MPM Antwerpen, B 33).
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niet alleen nieuw door zijn uitgebreide omvang maar was ook de eerste atlas over
de Nederlanden in folioformaat. Het werk verscheen eind januari 1617 in het Latijn,
met een herdruk in 1622 en een Franse uitgave eveneens in 16221:
PETRI KAERII / GERMANIA / INFERIOR / id esi, / XVII provinciarum
ejus novae / et exactae Tabulae Geugra- / phicae, cum Luculentis Sin- /
gularum descriptionibus / additis. / à Petro Montano. / Amstelodami /
impensis Pet. / Kaerii. 1617. //
Petrus Kaerius Caelavit et Excudebat.//2
In het Antwerps Stadsarchief vonden wij de autografe brief van Petrus Kaerius waarin
hij bij verschijnen in 1617 dit kaartboek van de zeventien provinciën aanbiedt aan
de magistraat van Antwerpen. Hij werd hiervoor met vijfentwintig pond vereerd3
Aende Eerentfeste, Achtbare, Hoochwyse ende zeer Voorzienige Heeren,
myne Heeren de Burgemeesters der Stadt Antwerpen.
Myn Heeren, het is genoechsaem kennlick dat die GEOGRAPHIE van
soodanige aert is, dat sy nimmermeer tot volle perfectie gebracht en can
werden, ende dat door vele ende verscheydene redenen ende
verhinderingen, van welcke onder andere wel de voornaemste is dese, dat
het den mensche (eensdeels door de cortheyt syns levens, anderdeels oock
dat hy somtijts door oorloge, verscheydenheyt van natten ende sprake,
oock anderszins door straetschenders, wilde dieren, oock wilde onreysbare
wegen oft plaetsen, over al ende in allen oorden niet commen can)
onmogelick is, alle ende rechte gelegenheyt van landen ende plaetsen te
ondersoecken, uyt te vinden ende waer te nemen; hoewel nochtans nu in
onse tyden vele ende groote neersticheyt met uytnemende oncosten,
moeyten, ende onverdrietige couragie gedaen is ende noch dagelicx gedaen
wordt. Van welcke ick oock myn cleyn ontfangen talent te werck stellende
my verstout hebbe, in het licht te geven seker BOECK in folio waerinne
dat IN SEVENTHIEN DISTINCTE PLATEN OFTE CAERTEN seer
claerlick worden afgebeeldt DE SEVENTHIEN NEDERLANTSCHE
PROVINCIEN elck int bysondere (mitsgaders oock OOSTVRIESLANDt,
DE ZYP ende BEEMSTER) voor desen noyt tsy door Abrahamum Ortelium,
Gerardum Mercatorem, G. de Judaeis ofte eenige andere Geographisten
in sulcker form uytgege-

1
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Deze platen werden ten dele herbruikt door Claes Jansz. Visscher in Germania inferior,
(1634). Zie C. KOEMAN, Atlantes Neerlandici, Bibliography of terrestrial, maritime and
celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1890, II, Amsterdam,
1969, p. 216-220. Als aanvulling op dit artikel geldt dat ook Antwerpen exemplaren bezit:
het Museum Plantin-Moretus bezit ccn opgekleurd exemplaar van de eerste uitgave van 1617
(Kee 1); Stadsbibliotheek en ook Ruusbroecgenootschap (L.) de herdruk in het
Latijn/Nederlands van 1622 (Kee 2); Bibliotheek U.F.S.I.A,, de uitgave in het Frans van
1622. (Kee 3).
Deze atlas van Petrus Kaerius werd in 1966 anastatisch herdrukt te Amsterdam bij
Theatrum Orbis Terrarum, voorzien van een inleiding door C. KOEMAN.
STADSARCHIEF ANTWERPEN, Rek. 2062, Specificaties bij de stadsrekening 1617/3.
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ven ofte aent licht gebracht, waeraen ick in den tijt van meer als twee
iaeren dat ick daermede besich ben geweest, geenen moeyte, arbeyt, noch
costen gespaert en hebbe, om alle gelegenheyt der voors. Provincien op
het alder nauwste, perfecste ende volcomenste voor te stellen ende aen te
wysen. Ende also ick niet geweten hebbe, wien ick dit werck, nae dat ick
het aen Haere Hoocheden gedediceert hadde, bequamer als uedele Heeren
soude mogen voordragen, soo hebbe ick niet connen naertaten Uedelen
tselve hiermede reverentelick te presenteren, ootmoedichlick biddende,
Uedelen gelieven het selvige also in danck van my op ende aen te nemen,
ende so Uedelen elck een exemplaer believen gereet gemaect te hebben,
tselve sal met allen spoel ende neersticheyt geschieden.
Hiermede Eerentfeste, achtbare Heeren Uedelen der erdlicke genadige
protectie bevelende. Uedelen seer onderdanige ende bereytwillichste
dienaer
(get.) PETRUS KAERIUS
(Apostille vanwege het Schepencollege van Antwerpen, in margine:)
Myne heeren Borghemeesteren ende Schepenen ordonneren aende
Tresoriers ende Rentmeestere te vereeren ende beschencken den suppleant
met vyffentwintich gulden eens voor het CAERTBOECK in dese vermelt,
daer mede hy dese stadt heeft vereert ende beschonken. Actum 27 Aprilis
1627. (get.) J. Jacobeus 1617.4.27, Buc. // 25 gl.
In de stadsrekeningen van 1617 wordt op folio 502 de 25 pond als volgt ingeschreven:
Petrus Kaerius, de somme van vijfentwintich ponden artois, daermede
mijne heeren hem hebben vereert ende beschoncken voor sekeren
CAERTBOECK VAN DE NEDERLANTSCHE PROVINCIEN, daermede
hij de stadt heeft vereert ende beschoncken, volgende de requeste ende
apostille daeroppe gestelt, met ordonnantie ende quictantie... xxv L.4
Petrus Kaerius schrijft dat hij twee jaar aan het boek heeft gewerkt.
In deze autografe brief weegt de auteur niet alleen eigen werk af tegenover het
oeuvre van A. Ortelius, G. Mercator en G. de Judaeis, maar wijst hij ook op de totaal
nieuw opgetekende kaarten van Oostvrieslandt, de Zyp en Beemster. In Antwerpen
kende men deze gebieden vrij goed vermits vele nieuwe inpolderingen ten noorden
van Haarlem waren gefinancierd door de Antwerpse beurs5. De Antwerpse kooplieden
investeerden in de Zype
4
5

P. GÉNARD, Snipperingen van biographischen aard, Gent, Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal en Letterkunde, 1890, p. 16.
In de Zype werd Tielman Susato na zijn Antwerpse periode, in 1561 commissiebaljuw en
schout; in 1563 heemraad. Op 6 augustus 1563 maakten hij en zijn vrouw Elizabeth Peltz te
Alkmaar hun testament.
R.D. BAART DE LA FAILLE. De beurs van Antwerpen, de bedijking van de Zype in 1552 en
de schilder Jan van Scorel, Groningen, Handelingen van het elfde Nederlandse
Philologen-congres gehouden te Groningen, 1925, p. 43.
J. BELONJE, De polderregering van de Zijpe, in De navorscher, 1933, p. 43-68.
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voor vijfduizend morgen land van de 8400 die nieuw waren gewonnen op de zee.
Zo kocht bijvoorbeeld de Antwerpse muziekuitgever en latere baljuw Tylman Susato
op 15 maart 1553 met minder dan vijfhonderdentien. (!) morgen land inde Zype in
Holland... van Nicolas Nicolai, Guillemois en heer Janne van Schorel Canonick tot
Vuytrecht. Dit lezen wij in certificatie voor de Antwerpse schepenen van 24 april
1553. Daarin wordt ook geschreven dat Tylman Susato tweehonderd morgen van dit
land in de Zype borg stelt tegenover de juwelenkoopman Isaac Hoirnick van Breslau
ter saken vanden coope van eenen Juweele van goude wesende de figure ofte forme
van SCEPE, MET VEEL COSTELICKE GESTEENTEN ENDE PEERLEN met allen
den toebehoirten tghene hy inder maent van october 1550 van Janne van Oisten
gecocht heeft gehadt, ende dwelck de vrs. Hoirnick hem comparant vercocht ende
te dancke gelevert heeft6.
Op de 14de kaart van zijn Germania inferior toont Petrus Kaerius ons
AGRI/ZYPANI/Nova Descript. /Amsteloda. P. Kaerius Excud. /Anno 1617. De
ingedijkte polder, sinds 1552 nieuw veroverd op de Noordzee wordt van zuid naar
noord doorsneden door de hogerliggende Groote Sloot, die noordwaarts naar zee
afwatert via twee sluizen. Met energie geleverd door een schare windmolens wordt
hierin het water gepompt van de omliggende lagere polder, die keurig is
gecompartimenteerd in tien grote rechthoekige secties door Vaerten die oost-west
lopen. Een veelvoud van kleinere sloten wateren allen ai naar deze vaarten. Daardoor
verkrijgt het gehele landschap zijn herhaald geometrisch patroon als een lappedeken.
De huidige Gemeente Zype in de provincie Noord-Holland, halfweg tussen Den
Helder en Alkmaar, telt vandaag de dag nog tien zulke watermalers. Het zijn alle
achtkante, met riet bedekte poldermolens, in 1552 mede met Antwerps kapitaal
gefinancierd7.

K. K. FORNEY, Tielman Susato, sixteenth-century music printer: an archival and typographical
investigation, Kentucky, 1978, p. 53 vv.
6

7

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Cert. 15, fos, 282-283. Ook deze archieftekst wordt niet vermeld
in U. MEISSNER, Der Antwerpener Notendrucker Tylman Susato, Berlin, 1967, 2 vol. en
zelfs niet in K.K. Forney, o.c.
Zie ook: A. VIERLINGH, Tractaet van Dyckagie (c. 1579), 's Gravenhage 1920, p. 202, 292-305
en VALCOOCH. Chronyck van de Sijpe, Amsterdam, 1740.
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Une lettre inédite de Jacques de Pamele a l'imprimeur Jean Bogard
par Anne Rouzet
(Bruxelles)
La Réserve précieuse de la Bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles conserve un
exemplaire, en excellent état de conservation, des oeuvres de saint Prosper d'Aquitaine
en latin publiées à Lyon chez Sébastien Gryphius en 15391. Une note de provenance
manuscrite, du début du XVIIIe siècle, sur la page de titre indique que le volume fut
donné par Jacques de Pamcle au Collège des Jésuites de Bruges2. La Bibliothèque
royale acquit le livre en 1855 à la vente De Ram. Madame E. Cockx-Indestege, qui
avait eu le volume entre les mains, attira mon attention sur le feuillet de garde: on y
voit au recto une lettre autographe en latin, à la plume, datée de 1561, adressée par
le propriétaire du livre, Jacques de Pamele, à Jean Bogard, imprimeur, éditeur et
libraire à Louvain; à cette époque, le premier était à l'aube d'une brillante carrière
religieuse et le second débutait. En possession du volume en 1831, l'abbé P.F.X. De
Ram nota, sur la doublure de la couverture, que la lettre rendait compte des corrections
et notes marginales apportées à l'édition de Gryphius par Jacques de Pamele. Son
intérêt est bien plus large, car Pamele y soulève de subtils problèmes d'attribution et
prodigue des conseils à Bogard en vue d'une publication par celui-ci des oeuvres de
Prosper d'Aquitaine. C'est en 1565 que Bogard imprima à son tour les oeuvres
complètes de Prosper en latin,

1

DIVI PROSPERI AQUITANICI, episcopi Regiensis, Opera, accurata vetustarum exemplarium
collatione per viros eruditos recognita, Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1539, fo, front.,
[10]-499-[1] p., II 17006 C LP. C'est la première tentative d'impression des oeuvres complètes
de cet auteur sacré.

2

‘Collegii Societatis Jesu Brugis ex dono Rmi D. Jac. Pamelii’. ‘M.B.’.
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Ill. 1: Jacques de Pamele, lettre autographe à Jean Bogard, Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier,
II 17.006 C LP.
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sous la direction scientifique de Jean Soteaux, un ecclésiastique wallon3. On trouve
dans cette édition certains des remaniements indiqués à la plume par Pamele dans
les marges du volume4. J'ai transcrit5, puis traduit la lettre de Jacques de Pamele,
aidée dans cette tâche d'une manière particulièrement efficace par mes collègues Elly
Cockx et Pierre Durnon que je remercie vivement.
Pamele
μεταξυ του οοβον χαι ελττιδος
DAULTRUI NE TE PASMESLE.
Quid vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides
Math. 7.
Ioanni Boghardo Typographo,
Habes hoc codice omnia quae extant hactenus D. Prosperi opera, a me iam ante annos
aliquot castigata (si absque arrogantia dicere liceat) non sine iudicio ac labore. Usi
vero sumus exemplari manuscripto6 in libro De vita contemplativa, tum in libro
Contra Collatorem, in quo praeterea nos iuverunt tria exemplaria iam olim excusa,
ac postremo quae in suum librum ad marginem adnotarat D.M.N.7 Hessels. In reliquis
coniectu-

3

DIVI PROSPERI AQUITANICI, episcopi Regiensis, Opera, accurata vetustorum exemplarium
collatione per viros eruditos à mendi pene innumeris repurgata..., Lovanii, ex officina
typographica Joannis Bogardi, bibliop. iurat., sub Bibliis Aureis, 1565, 4o, [4]-326-[15] f
Bogard en fit à Louvain en 1566 une réédition En 1577, il publia à Douai, toujours en latin
et cette fois avec l'assistance scientifique de joannes Olivarius, un Gantois, les Oeuvres
complètes de saint Prosper d'Aquitaine: DIVI PROSPERI AQUITANICI, episcopi Rhegiensis,
Opera, accurata vetustorum exemplarium collatione à mendis pene innumeris repurgata...,

4
5

6
7

Duaci, ex officina Joannis Bogardi, Typograp. iurat sub Bibliis Aureis, 1577, 8o, [6]-368-[25]
f. Bogard, comme Gryphiui et d'autres éditeurs des XVIe et XVIIe siècles se fiant à des
manuscrits anciens, confère à tort à Prosper d'Aquitaine le titre d'évêque de ‘Reggio’ (Riez
dans les Basses-Alpes, ‘Rhegum’ en Lombardie).
Les notes, antérieures à la rédaction de la lettre, ont été écrites à différentes époques car on
y distingue au moins deux encres, l'une rougeâtre, l'autre brune, et des plumes larges ou fines.
Abréviations et contractions ont été complétées. Le i pour le j a été maintenu mais les u et v
ont été adaptés selon l'usage actuel et l'accent sur le u a été supprimé. Les majuscules et
minuscules, ainsi que la ponctuation, ont été modifiées le moins possible.
Mot de quatre lettres que des ratures rendent illisible.
Dominus magister noster.
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ras nostras habes, ac adnotata loca plaeraque in Psalmos unde desumptae sunt D.
Augustini quas Prosper collegit Sententiae, neque enim aliud est commentarius iste
in Psalmos quam compendium vasti illius operis D. Augustini in Psalmos. Porro ut
quid sentiam de libris Praedictionum aliquid subiiciam: ex parte 3, c. 38, ac calce
totius operis apparet Africanum quempiam imo Carthaginiensem fuisse authorem
De carmine vero de providentia Dei. Non immerito dubitet quis, sitne illud Cassiani
aut eius discipuli scriptum, adversus quod scripsit D. Prosper Carmen de Ingratis.
Quanquam hic meo judicio nihil tribui velim, sed adiicere visum est operae pretium,
quo tu M.N. Hessels iam dictum ea de re convenias. Caeterum non est quod dubitem,
quin iam tandem D. Prospero vindicabis libros duos De vocatione Gentium, nam
quotquot usquam videre contigit exemplaria manuscripta, Prospero inscripta repperi.
De Epistula ad Demetriadem quae est postrema inter Ambrosianas idipsum censeo.
Adiicienda et venit Epistula ad Augustinum prefixa libro De praedestinatione
sanctorum et dono8 persevenantiae. Erasmus vero etiam D. Prospero attribuit quae
inter opera Origenis extant Homilias in Canticum Canticorum. Verum etiam eius rei
penes alios esto iudicium. Haec paucis pro affectu meo in veteres theologos. Tu
opellam nostram boni consulens ubi nostro codice usus fueris ad nos remittes.
Brugis, anno 1561.
Tuus ex animo,
Jacobus Pamelius Brugensis.
Pamele
Entre la crainte et l'espoir.
Danltrui ne te Pasmesle.
Pourquoi vois-tu la paille dans l'oeil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre
dans le tien? Math. 7.
A l'imprimeur Jean Bogard,
Tu as dans ce volume toutes les oeuvres qui subsistent à ce jour de saint Prosper,
corrigées par moi il y a déjà plusieurs années, non sans réflexion et labeur - s'il est
permis de le dire sans vanité! De fait, nous avons utilisé

8

Ce mot abrégé peut se lire ‘ton.’, pour ‘dono’ probablement puisque De dono perseverantiae
est le titre d'un traité de saint Augustin indissoluble de De praedestinatione sanctorum.
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un exemplaire manuscrit pour le livre De vita contemplativa, et aussi pour le livre
Contra Collatorem pour lequel nous sont venus à point cil outre trois exemplaires
mis au jour il y a longtemps, et enfin les annotations que le très distingué maître
Hessels avait apportées dans les marges de son propre livre. Pour le reste, tu as nos
conjectures, et la plupart des passages commentés des Psaumes, d'où ont été tirées
les Sententiae de saint Augustin que Prosper a rassemblées (car ce commentaire sur
les Psaumes n'est pas autre chose que l'abrégé de ce vaste traité de saint Augustin
sur les Psaumes).
En outre, à supposer que j'entende quelque chose aux livres De praedictionibus,
j'ajouterai ceci: il apparaît d'après le chapitre 38 de la 3e partie, et d'après le but
général de l'oeuvre, que [son auteur], quelqu'Africain, ou plutôt Carthaginois, fut
aussi l'auteur du poème De providentia Dei. On pourrait à bon droit se demander s'il
ne s'agit pas de cet écrit de Cassien ou de son disciple, contre lequel saint Prosper a
rédigé le Carmen de Ingratis. Quoique je veuille qu'ici rien ne soit attribué par mon
propre jugement, il m'a paru cependant qu'il valait la peine d'ajouter où tu pourrais
rencontrer le maître Hessels, cité ci-dessus, à propos de cette question. Il n'y a pour
le reste pas de raison que je doute que tu n'attribues en fin de compte à saint Posper
les deux livres De vocatione Gentium car tous les exemplaires manuscrits qu'il m'est
arrivé de voir en quelque lieu que ce fût, je les ai trouvés indiqués sous le nom de
Prosper. Je pense de même en ce qui concerne l'Epistula ad Demetriadem qui est la
dernière parmi celles d'Ambroise. Il convient d'ajouter aussi l'Epistula ad Augustinum
mise en tête du livre De praedestinatione sanctorum et dono perseverantiae. Quant
à Erasme, il a attribué à saint Prosper les Homiliae in Canticum canticorum qui
subsistent parmi les oeuvres d'Origène9. Mais je laisse aux autres la responsabilité
de ce jugement.
Ces considérations, en quelques lignes, en raison de l'intérêt que je porte aux
anciens théologiens. Toi, faisant bon accueil à notre petite étude, tu nous renverras
notre volume quand tu en auras fait usage.
A Bruges, l'an 1561.
Bien à toi,
Jacques de Pamele de Bruges.

9

L'auteur de ces ‘homélies’ est bien, selon les spécialistes, l'Alexandrin Origène (vers 185-263),
fixé vers 231 à Césarée en Palestine où il composa des commentaires et des homélies sur
l'Ecriture sainte.
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La lettre, on le voit, traite essentiellement de l'oeuvre d'un théologien laïc, disciple
de saint Augustin, saint Prosper d'Aquitaine (fin du IVe s.-vers 463)10. Il se trouvait
en Provence quand y éclata la controverse du semipélagianisme (terme du XVIe s.
pour désigner l'hérésie des Marseillais) sur la grâce divine, le libre arbitre et la
prédestination; cette controverse était provoquée par un traité de saint Augustin contre
l'hérésie de Pélage et de Nestor parvenu au clergé de Marseille vers 426: De
correptione et gratia (‘De la Grâce et de la Correction’). Prosper adressa à un certain
Rufinus une lettre où il soutenait la doctrine de saint Augustin fondée sur la gratuité
de la Grâce divine.11 Il écrivit aussi à saint Augustin (vers 428) pour l'avertir des
discussions agitant les chrétiens de Marseille12. L'évêque d'Hippone devait répondre
en adressant à la Provence ses traités De praedestinatione sanctorum, ad Prosperum...,
et De dono perseverantiae. Après la mort de saint Augustin en 430, Prosper et un
ami, Hilaire, allèrent à Rome demander au pape Célestin Ier la condamnation du
semipélagianisme; le pape envoya alors une lettre d'avertissement aux évêques de
Provence13.
Prosper, vers 433, réfuta les théories semipélagiennes de Jean Cassien dans le
Livre contre le Collateur14. Cassien (vers 360-435), après avoir été ascète en Egypte,
avait fondé deux monastères à Marseille, dont celui de Saint-Victor; auteur de
conférences15, c'est dans la treizième, De la protection de Dieu... sur les rapports de
la grâce et de la liberté, qu'il laisse percer ses convictions: pour lui, la grâce divine
est la récompense de la foi.

10.

11
12
13

14
15

R. CEILLIER, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. Nouvelle édition, Paris,
1858-1863, II, p. 130-256; V, p. 511; VIII, p. 147-220, 555-569; X, p. 240-247, 276-319;
XI, p. 832-837. Dictionnaire de théologie catholique, par A VACANT, E. MANGENOT, E.
AMANN, Paris, 1899-1972, I, col. 942-951; II/1, col. 2268-2472; II/2, col. 1823-1829; XI/2,
col. 1489-1565; XIV, col. 1796-1850. L. VALENTIN, Saint-Prosper d'Aquitaine. Etude sur
la littérature latine ecclésiastique au cinquième siècle en Gaulle, Paris-Toulouse, 1900, D.M.
CAPPUYNS, Le premier représentant de l'augustinisme médiéval, Prosper d'Aquitaine, dans:
Recherches de théologie ancienne et médiévale, 1, 1929, p. 309-337. Vies des saints et des
bienheureux, par les RRPP BÉNÉDICTINS DE PARIS, VI, Paris, 1948, p. 417-419; VIII, Paris,
1949, p. 555-569. E. DEKKERS, Clavis patrum latinarum. 2e éd., Steenbrugge, 1961, p.
119-122.
Epistula ad Rufinum de gratia Dei, et libero arbitrio, que l'on situe en 426.
Epistula ad D. Augustinum de reliquiis Pelagianae haerescas in Gallia.
Caelestini papae epistula de gratia Dei pro Prospero & Hilario ad quosdam Galliarum
episcopos, à laquelle est annexé Capitula, seu praetentorum sedis apostolicae episcoporum
auctoritates de gratiae Dei, attribué à Prosper.
De gratia Dei et libero arbitrio contre [Cassianum] Collatorem.
ou Collationes.
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Prosper se fixa à Rome à l'époque où Léon le Grand fut élu pape (440); il évoque
celui-ci dans des Chroniques allant jusqu'en 455. On donne aussi à Prosper
d'Aquitaine: le Carmen de Ingratis, contra Pelagianos (vers 430)16; l'Expositio
psalmorum a centesimo usque ad centesimum quinquagesimum, où il s'inspire des
commentaires de saint Augustin sur les Psaumes; les Sententiae ex operibus D.
Augustini, paroles tirées des écrits de l'évêque d'Hippone, et une version rimée de ce
texte, les Epigrammata ex sententiis S. Augustini; les ‘réponses’ au clergé de la Gaule,
à des prêtres de Gênes, Camille et Théodore, et à Vincent (de Lérins?), détracteurs
de saint Augustin17. Ces différents textes se trouvent déjà rassemblés dans l'édition
de Gryphius, Lyon, 1539, avec deux traités généralement attribués à Prosper, le De
vita contemplativa & activa18 et le De praedictionibus et promissionibus Dei liber19,
et le poème De providentia divina20. Jean Bogard introduisit dans son édition de 1565
des textes au sujet de l'attribution desquels Pamele discute: le De vocatione omnium
Gentium21 et l'Ad sacram virginem Demetriadem epistula de vera

16

17

18
19

20

21

Ou πε ι αχα ιδτων hoc est de ingratis carmen. Poème plus particulièrement dirigé contre
les semipélagiens, il résume les doctrines de saint Augustin sur la grâce divine. A consulter:
CH.T. HUEGELMEYER, Carmen de Ingratis S. Prosperi Aquitani. A translation with an
introduction and a commentary, Washington, 1962 (The Catholic University of America,
Patristic Studies, 95).
Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum; Pro Augustino responsiones
ad excerpta Genuensium; Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum
Vincentianarum. Ce sont des apologies de la prédestination.
Le De vita contemplativa est aujourd'hui attribué à Julianus Pomerius.
Dans sa lettre et une note marginale, Pamele réfute l'attribution par Cassiodore à Prosper des
Promesses et prédictions de Dieu: leur auteur, au chapitre 38 de la 3e partie, déclare avoir
été témoin oculaire, à Carthage, de la dédicace à Dieu par l'évêque Aurelius du temple de
Céleste; il vivait donc en Afrique.
Jean Soteaux suggère dans l'édition des Opera de 1565 que ce texte n'est pas de Prosper;
reprenant l'opinion de Pamele, il déclare que le De providentia divina opusculum est d'un
‘alterius quam Prosperi’ et il en souligne le ton pélagien. A l'instar de Pamele, un théologien
du XVIIe siècle, Antelmy, pense que le De Ingratis de Prosper est même l'antidote du De
providentia Dei. D'autres érudits songent à une oeuvre de jeunesse de Prosper (416).
(Consulter M.P.MC HUGH, The Carmen De Providentia Dei attributed to Prosper of Aquitaine.
A revised text with an introduction, translation and notes, Washington, 1964 (The Catholic
University of America, Patristic Studies, 98).
L'ouvrage a été attribué à Prosper, Léon le Grand, Ambroise. Il traite de la grâce avec moins
de rigueur que saint Augustin. Son auteur est le même que celui de la Lettre à Démétriade
(ou Démétrias, Romaine convertie) qui a été parfois attribuée à saint Ambroise. Les érudits
actuels sont favorables à l'attribution à Prosper (Consulter J.J. YOUNG, Studies on the style
of the De vocatione omnium gentium ascribed to Prosper of Aquitaine. A dissertation...,
Washington, 1952 (The Catholic University of America, Patristic Studies, 87); K.C. KRABBE,
Epistula ad Demetriadem De vera humilitate. A critical text and translation with introduction
and commentary, Washington, 1965 (The Catholic University of America, Patristic Studies,
97).
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humilitate. Il ajouta la lettre du pape Célestin aux évêques de Provence, et les Canons
du concile d'Orange22.
L'érudit auteur de la lettre, Jacques de Joigny de Pamele (Jacobus Pamelius, Jacob
van Pamele)23, était né en 1536 à Bruges dans une famille noble. Il fut éduqué à
l'abbaye cistercienne de Boneffe près de Namur avant de suivre des cours de
philosophie et de théologie à l'Université de Louvain puis de fréquenter la Sorbonne
et d'autres universités étrangères. Il obtint la licence en théologie à Louvain en 1562;
la même année, il fut ordonné prêtre et se fixa à Bruges. Il se livra à d'importants
travaux d'érudition religieuse, éditant le Micrologus de ecclesiasticis observationibus
(Anvers, Plantin, 1565), Cassiodore (Anvers, Plantin, 1566), saint Cyprien (Anvers,
héritiers Steelsius, 1568), Grégoire le Grand (Anvers, G. Smits pour les Steelsius,
1572), Tertullien (Anvers, Plantin, 1584) et rédigeant lui-même les Liturgica
latinorum (Cologne, G. Calenius et les héritiers Quentell, 1571), et le De religionibus
diversis non admittendis in uno aliquo unius regni... (Anvers, Plantin, 1589). Pamele,
membre de la Commission des examinateurs de livres installée en 1570, collabora
à l'élaboration de l'Index expurgatorius de 1571. Il favorisa l'ouverture du collège
des Jésuites de Bruges en 1575. Il émigra à Douai quand les Calvinistes l'emportèrent
à Bruges, en 1578. Archidiacre de Flandre, prévôt de Saint-Sauveur à Utrecht,
chanoine de Saint-Donatien à Bruges, Sainte-Barbe à Saint-Omer, Saint-Jean à
Bois-le-Duc et Saint-Michel à Bruxelles, il allait être consacré évêque de Saint-Omer
quand il mourut en 1587, de passage à Mons où il fut enterré à l'église Sainte-Waudru.
Jacques de Pamele avait rassemblé une bibliothèque de manuscrits et d'imprimés
de caractère sacré24. Il acheta relié l'exemplaire des oeuvres de Prosper d'Aquitaine
dans l'édition de Gryphius et y fit estamper à froid sur le premier plat ses armoiries:
écartelé aux 1er et 4e de gueules à l'aigle éployé d'argent, aux 2e et 3e fascé d'or et
de gueules de six pièces, avec

22

23
24

Canones alterius concilii Arausicani (‘de libero arbitrio vel diversis conditionibus & de rebus
necessariis per capitula requirendis’); canons du deuxième concile d'Orange présidé par
l'évêque d'Arles Césaire en 529, dont les vingt-cinq articles confirment la doctrine
augustinienne de la grâce et du libre arbitre et condamnent le semipélagianisme.
Biographie nationale, 16, Bruxelles, 1901, col. 528-542, notice sur J. de Pamele par A.C.
DE SCHREVEL.
Il fit don de plusieurs de ses livres à des amis ou au Collège des Jésuites de Bruges: une note
de provenance de la main de Pamele (‘dono dedi...’) ou des mentions tardives (‘ex dono
Pamelii’) permettent de reconnaître ces ouvrages.
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la devise DAVLTRVI TE PASMESLE25. En veau brun foncé, la reliure est ornée
sur les deux plats d'un fleuron doré, et sur le premier de l'inscription LOVANII en
lettres dorées; on peut en déduire qu'elle a été exécutée dans un atelier louvaniste.
Dans sa lettre, Jacques de Pamele fait allusion à Jean Hessels26. Cet ecclésiastique
né en 1522 à Louvain y fit des études de philosophie et de théologie. Professeur à
l'abbaye du Parc puis à l'Université de Louvain, il fut promu en 1556 docteur en
théologie et obtint vers 1561 une chaire royale de théologie scolastique à Louvain.
Il mourut en 1566 dans sa ville natale où, chanoine du chapitre de Saint-Pierre, il fut
inhumé dans cette église. Hessels s'opposa au protestantisme par des réfutations27; il
rédigea aussi un catéchisme, des traités de théologie, des commentaires sur le Nouveau
Testament. Il collabora à l'édition des oeuvres de saint Prosper par Jean Bogard en
156528. C'est Bogard qui fit paraître à Louvain de 1562 à 1576, la plupart des ouvrages
de Hessels; il en réédita même plusieurs. En revanche, il ne publia rien de Jacques
de Pamele, alors que leurs relations de travail en 1561 auraient pu avoir pour
conséquence une telle collaboration.
L'activité d'imprimeur, d'éditeur et de libraire de Jean Bogard29 s'étendit sur près
d'un demi-siècle à Louvain. Dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne prouve
qu'il naquit dans cette ville, bien que le

25

26
27
28
29

On trouve des reliures aux armes de Pamele à: Bruxelles, BIBLIOTHÈQUE ROYALE ALBERT
IER, Ms 1857, VB 2261 C LP (avec, en outre, sur la page de garde l'autographe ‘Jacobus
Pamelius... nunc possessa 1575’), II 17006 C LP, VH 18822 A LP [Exposition de reliures
à la Bibliothèque royale de Belgique, I. Du XIIe siècle à la fin du XVIe, Bruxelles, 1930, nos
71, 463); Mons, BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE L'ETAT, fonds Puissant (cette reliure
m'a été signalée par M.G. Colin, chef de département à la Bibliothèque royale Albert Ier);
Gand, BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE L'UNIVERSITÉ, 8095/8096(1), citée par J. MACHIELS,
Catalogus van de boeken gedrukt vóór 1600, aanwezig op de Centrale bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Gent, 2 vol., Gent, 1979, J 103 et p. 1026; BIBLIOTHÈQUE DU GRANO
SÉMINAIRE DE MALINES, aujourd'hui à la BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE
LOUVAIN (Armorial belge du bibliophile, par DE JONGHE D'ARDOYE, J. HAVENITH, G.
DANSAERT, BRUXELLES, 1930, I, p. 293).
Biographie nationale, 9, Bruxelles, 1886-1887, col. 320-322, notice sur J. Hessels par E.
VAN EVEN.
Confutatio vovitiae fidei, Louvain, Bogard, 1562; Confutatio haereticae confessionis
teutonicae, Louvain, Bogard, 1566.
‘Libri contra Collatorem... castigationes subministravit eruditus & eximius vir sacrae
theologiae Regius Lovanii professor, M. Joannes Hessels à Lovanio’.
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites
géographiques de la Belgique actuelle, par A. Rouzet et a., Nieuwkoop, 1975, p. 20-21.
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nom y soit courant. Le premier livre connu sorti de son officine date de 1556
(Vincentius Lerinensis, Pro catholica fidei antiquitate et veritate..., imprimé pour
Bogard par Stephanus Valerius)30. De 1562 à 159831, une centaine d'ouvrages furent
tirés sur les presses de ‘Jean Bogard, imprimeur juré à la Bible d'or’32, ou imprimés
pour lui par des confrères de la ville: S. Valerius, J. Heybergius, P. Zangrms, J.
Masius... Le 20 juillet 1570, Plantin lui décerna un certificat de capacité d'imprimeur33.
On constate une interruption dans la production louvaniste de Bogard, de 1574 à
1585; elle correspond à l'installation par l'imprimeur d'une librairie puis d'une
imprimerie à Douai, ville depuis peu universitaire; de 1574 à 1626, Bogard publia
de nombreux ouvrages à Douai, ‘à la Bible d'or’.34 Ses presses louvanistes
fonctionnèrent à nouveau de 1586 à 1598. Jean Bogard eut pour gendres deux
imprimeurs de nos régions, Balthasar Bellerus (Anvers 1564-Douai 1639) qui épousa
Barbara avant 1590, et Gérard Rivius (?-Louvain 1634) marié à Jeanne vers 1592,
qui reprit peut-être en 1598 l'atelier de son beau-père à Louvain. La production de
Bogard, en majorité

30
31
32

33

34

Belgica typographica 1541-1600, par G. GLORIEUX, II, Nieuwkoop, 1977-1930, no 7118.
Belgica typographica 1541-1600, par G. GLORIEUX & E. COCKX-INDESTEGE, I, Nieuwkoop,
1968, p. 573-574; II, Nieuwkoop, 1977-1980, p. 416-417.
Jean Bogard était installé à Louvain à l'enseigne de la Bible d'or, adresse qu'il précisa en
1573 dans Wonderlijcke... beschrijvinghe vanden overloop des waters... tot Loven par H.
VAN DIEPENDAELE: op die Prostraet (Proeffstraete). Il vivait en 1597/1598 Steenstraat: ‘Jan
Boogaerts, boeckdruckere, met zijn huysvrouwe ende twee dochters, woonende in zijn eygen
huys’ (Dictionnaire des imprimeurs, p. 21).
‘Jehan Bogard, imprimeur, demourant à Louvain... a dict avoir exercé l'art d'imprimerie
audict Louvain, depuis trois ans et demy en ça, ayant eu autorité de ce faire par l'Université...
Et dict avoir apprins ledict estat par ses compagnons, depuis qu'il tient l'imprimerie... sait
composer et besongner à la presse. Et sçait latin, françois et flameng...’; le 1er décembre, un
de ses ouvriers, Gérard van Boucle, déclara à Plantin avoir ‘besongné... pour compagnon
par l'espace de sept ans chez Jehan Bogard’ (P. ROMBOUTS, Certificats délivrés aux
imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin, Antwerpen-Gent, 1881, p. 12, 31).
Le 23 octobre 1573, Bogard présenta aux éehevins de Douai une requête pour ‘être accomodé
de... résidence’; il fut installé par la ville en 1574 dans la maison qu'occupait un autre
imprimeur de Louvain, J. Boscard, et qui lui fut cédée en 1590 ‘à cause du long service...
fait à la Ville et Université’. Il est précisé dans les comptes de l'Université d'octobre 1572 à
octobre 1573 qu'accord avait été conclu avec Bogard pour qu'il vienne ‘résider de... Louvain...
en cette ville... de Douai, afin de la décorer par la renommée qu'il avait en son art d'imprimerie,
et y amener toute sa librairie...’ (H.R. DUTHILLOEUL, Bibliographie douaisienne, 2e éd.,
Douai, 1842-1854, I, p. XX, 16-66, 403-404, 457-458; II, p. 3-11, 101-102, 136-137; G.
LEPREUX, Gallia typographica, I, Paris, 1909, p. 22-24.)
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des livres de petit format, est diversifiée tant par les langues (latin, français,
néerlandais) que par les sujets: livres religieux, de théologie, de dévotion, vies de
saints, quelques romans, auxquels s'ajoutent à Douai des livres destinés à
l'enseignement: grammaires, anthologies, et des ordonnances et relations d'actualités.
La marque typographique de son officine, tant à Louvain qu'à Douai, - il en existe
plusieurs variantes -, représente une bible surmontant un coeur ailé planant au-dessus
d'une ville; elle porte la devise ‘Cor rectum inquirit scientiam’. On rencontre un fer
à la marque de Jean Bogard sur des reliures couvrant des ouvrages sortis de ses
presses à Louvain (1565) et Douai (1576); ces reliures ont sans doute été exécutées
par un atelier spécialisé louvaniste, non dans l'imprimerie même de Bogard.
Ce n'est qu'en 1627 qu'apparut sur les ouvrages de l'officine de Douai l'adresse:
‘Chez les héritiers de Jean Bogard, à la Bible d'or’: au vu de cette très longue carrière,
se pose la question de savoir s'il n'y eut pas deux imprimeurs du nom de Jean Bogard
et quand le second succéda au premier. Les pages de titre et colophons des
publications de Louvain et Douai ne permettent pas d'y répondre, mais plusieurs
documents soulèvent le problème35: ‘Jean Bogard libraire à Louvain’ eut des relations
commerciales avec l'officine plantinienne du 10 octobre 1564 au 29 janvier 1574;
les comptes signalent qu'il s'installa à Douai mais aussi qu'à partir d'août 1594 c'est
son fils, Jean Bogard le jeune, actif à Douai, qui effectue les transactions. On rencontre
aussi ‘Jean Bogard fils’ dans un document d'archives douaisien du 30 avril 1627; le
30 juillet de la même année, ‘Pierre Bogart fils de feu Jean Bogart en son vivant
libraire et imprimeur en ceste ville’ déclare avoir ‘cognoissance de la librairie et
imprimerie ayant, passées plusieurs années, gouverné la boutique et imprimerie de
feu son dict père’. Pierre Bogard et son frère Martin, qui reprirent en 1627 l'officine
de ‘Jean Bogard’, étaient-ils les fils ou les petits-fils du correspondant de Pamele?
L'intérêt de la missive dcjacqucs de Pamele à Jean Bogard est évident. Il n'est en
effet pas si courant de trouver dans un volume ancien une let-

35

Les premiers de ces documents ont été publiés par MARC LEFÈVRE (Libraires belges en
relations commerciales avec Christophe Plantin et Jean Moretus, dans: De Gulden Passer,
41, 1963, p. 27-28). Les autres, encore inédits, ont été empruntés à la documentation
rassemblée par feu Lode van den Branden dans l'intention de compléter la biographie de
l'imprimeur de Douai Balthasar Bellerus, gendre de Jean Bogard; ils sont conservés aux
ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME à Bruxelles (Conseil Privé, époque espagnole, 1277,
1278).
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tre traitant du contenu et des notes marginales avec de tels développements - les notes
et additions, élaborées ‘non sans réflexion et labeur’ en vue d'une édition critique
par Pamele, sont parfois très détaillées, telles la Vita D. Prosperi per Ioannem
Trithemium et les considérations sur le poème De providentia divina. En outre, ce
message émane d'une personnalité religieuse des Pays-Bas anciens, alors à peine
âgée de ving-cinq ans, dissertant en latin des oeuvres d'un auteur sacré des premiers
temps du Christianisme avec un compatriote, jeune et cultivé lui aussi, pour l'aider
dans son travail d'éditeur. La devise de Jacques de Pamele et deux sentences
empreintes d'humilité donnent un ton mi-familier, mi-didactique à la lettre, spontanée
et amicale, mais sans doute faut-il les considérer comme des signes de propriété
antérieurs à la rédaction de celle-ci36, écrite, à la fois dans un esprit pratique et sous
l'impulsion des idées, directement sur une page du livre prêté.

36

L'encre rouge du nom ‘Pamele’ et de la sentence en grec appuie cette hypothèse.
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Samenvatting
De afdeling Kostbare Werken van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel
bezit een exemplaar van de werken van Prosper van Aquitanië, verschenen bij
Sébastien Gryphius te Lyon in 1539 en herkomstig uit de bibliotheek van de Brugse
humanist Jacobus Pamelius (Brugge 1536 - Bergen 1587). Op de rectozijde van het
voorste schutblad staat een eigenhandig geschreven brief in het Latijn die Pamelius
vanuit Brugge in 1561 aan de drukker-boekverkoper-uitgever Joannes Bogardus
(actief te Leuven van 1556 tot 1598 en te Dowaai van 1574 tot 1626 (?) richtte. In
deze brief zinspeelt Pamelius op de aantekeningen die hij in margine neerschreef,
heeft hij het over het probleem van het auteurschap van de heilige Prosper (een
leerling van Sint Augustinus, afkomstig uit Aquitanië en gestorven omstreeks 463),
en geeft hij ten slotte de drukker de raad een beroep te doen op de theoloog Joannes
Hesselius (Leuven 1522-1566) van de Leuvense Universiteit. Dit alles, zo blijkt het,
met het oog op een nieuwe uitgave van het verzameld werk van Prosper van Aquitanië
door Bogardus. Deze laatste gaf inderdaad te Leuven in 1565 Prospers Opera uit; in
1577 volgde te Dowaai een nieuwe uitgave bij dezelfde drukker. In dit artikel wordt
deze interessante, onuitgegeven brief getranscribeerd, vertaald en gecommentarieerd.
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De plaats van Jacob van Deventer in de cartografie van de 16de eeuw.*
door Dr. Antoine de Smet
(Brussel)
De kennis van de loopbaan van Jacob van Deventer werd van den beginne af in de
war gestuurd door geheimhouding, vooreerst wegens zijn onwettige geboorte. Hij
schijnt de zoon te zijn van een geestelijke.
Een ruim deel van zijn cartografisch werk, namelijk zijn stadsplattegronden, waren
geheime documenten met een militair karakter. Ze droegen geen auteursnaam, werden
eeuwen lang vergeten en eerst in de 19de eeuw teruggevonden. Hun auteur werd
toen ook geïdentificeerd.
Het is de onmiskenbare verdienste van wijlen rijksarchivaris Mr. Bert Van 't Hoff
(Rotterdam, 28 mei 1900 - Heemse bij Hardenberg, Overijssel, 22 mei 1979) alle tot
in 1953 gekende documentatie over J. Van Deventer ter beschikking van de vorsers
gesteld te hebben1. Alleen de inschrijving van de cartograaf als student te Leuven op
24 april 1520, was hem niet toegankelijk. Dit is echter, voorlopig, het oudst
oorspronkelijk gegeven over van Deventer en het is zeer belangrijk omdat het een
nieuw licht werpt op het mogelijk verband tussen de cartograaf en zijn jongere
landgenoot Gemma Frisius, die eerst op 26 februari 1526 te Leuven werd
ingeschreven, dus bijna 6 jaar later. Tot in de jongste jaren werd Gemma als een
voorganger van Van Deventer beschouwd wat de ouderdom betreft terwijl het
tegenovergestelde nu meer dan waarschijnlijk is. In elk geval wat de universitaire
studies betreft, is hij op Gemma bijna 6 jaar vooruit.

*
1

Deze studie is opgedragen aan de nagedachtenis van de Nederlandse Rijksarchivaris Mr.
Bert van 't Hoff.
De Nederlandsche gewestelijke kaarten en stedeplattegronden vervaardigd door Jacobus
Van Deventer, in: Nederlandsch Archievenblad, 47e jg. (1939-1940), p. 19-32. De kaarten
van de Nederlandsche provinciën in de zestiende eeuw door Jacob van Deventer afgebeeld
op ware grootte... met een inleiding door, B. VAN 'T HOFF. 's-Gravenhage, 1941, in fo atlo,
16 p. + 18 pl. geciteerd: V. 't Hoff, provinciën, Jacob van Deventer keizerlijk-koninklijk
geograaf, 's-Gravenhage, 1953, geciteerd: V. 'T HOFF, 1953.
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Jacob van Deventer (de of a Daventria) werd dus geboren te of in de streek van
Deventer, Nederland, tussen 1500 en 1505 en stierf te Keulen, Duitsland, begin mei
15752. Een confirmatie van de ouderdom van de cartograaf menen wij te vinden in
een brief van Viglius aan Hopper, Antwerpen, 28 augustus 15703. Over zijn oorsprong
en loopbaan bestaat zeer wein ig informatie; over zi jn werkzaamheid als cartograaf
en topograaf weten wij meer omdat door een gelukkig toeval een groot deel van zijn
cartografisch werk bewaard werd en ook tal van vermeldingen in verband hiermede.
Op 24 april 1520, gedurende het tweede rectoraat van Nicolaus Coppin, uit Bergen
(Mons), Henegouwen, werd dus ingeschreven als student aan de universiteit te
Leuven: Jacobus de Daventria4, Dit zeer beknopt gegeven is wellicht te verklaren
door zijn onwettige geboorte, schijnbaar als zoon van een geestelijke ‘von einer
verdambter gepurt geboren’, zoals zijn levensgezellin Barbara Smets uit Mechelen
het verklaarde in september 1577 voor de magistraat van Keulen toen ze aanspraak
maakte op een deel van de nalatenschap van de cartograaf. Jacob's vader zou kunnen
een pater zijn die Roeloff van Deventer heette5.
Buiten zijn inschrijving te Leuven, weten wij niets over zijn studies en de eerst
daaropvolgende jaren. In het stedenboek van Braun en Hogenberg6, komt in het
commentaar bij de plattegrond van Deventer (Daventria) de vermelding dat J. van
Deventer, uit deze stad afkomstig, eerst de medicijnen had beoefend en vervolgens
de wiskunde, en vooral de geografie dusdanig beoefende dat hij onder de eersten als
cosmograaf van Filips II, een jaargeld genoot7. Dit is de enige tot hiertoe gekende
vermelding van zijn bedrijvigheid als arts die zijn cartografische activiteiten zou
voorafgegaan zijn. Deventer zou dus ook zoals zijn jongere landgenoot Gemma
Frisius ‘medicus ac mathematicus’ geweest zijn. Waar en wanneer hij de medicijnen
beoefende, weten wij niet. Het kon te Leuven

2
3
4

De datum van geboorte is afgeleid van de datum van immatriculatie te Leuven 1520: tussen
20 en 15 jaar oud, geeft: 1520-20 = 1500 ofwel 1520-15 = 1505.
V. T HOFF, 1953, p. 18-19 en doc 9, p. 37-38.
A. SCHILLINGS, Matricule de l'Université de Louvain, III, 31 août 1485 - 31 août 1527,

5
6

Bruxelles, 1958, p. 627, Commission Royale d'Histoire. Publication in 4o.
V. T HOFF, 1953, p. 55, 56, 59, 60.
Civitates Orbis Terrarum 1572-1618 in six parts. With an Introduction by R.A. SKELTON,

7

Amsterdam, T.O.T., 1965, III, (1581) no 33: Daventria.
‘Insignis etiam Cosmographus,... honestissima pensione annua donatus,...’
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zijn. De kennis van zijn inschrijving te Leuven bijna 6 jaar vroeger dan Gemma
verplicht ons tot de veronderstelling dat de Fries niet noodzakelijk de leermeester
van Deventer is geweest wat de mathematica en de cartografie betreft, maar dat hij
te Leuven - eventueel elders - een leermeester in dit vak heeft gevonden die ouder
was dan Gemma en die zou kunnen geweest zijn hetzij Johannes Nys Driedo of
Driedoens uit Turnhout, hetzij Henricus a Fine uit Lier, hetzij Albertus Pigghius uit
Kampen, hetzij een andere tijdgenoot8. Hier tasten wij volledig in het duister, wat
verder onderzoek noodzakelijk maakt.
Het volgende gegeven - volgens van 't Hoff, het vroegste bericht -is dat Jacob op
20 december 1536 een kaart van Brabant aanbood aan de Raad van Brabant9, Hij had
toen de - voorlopig - oudste betrekkelijk gedetailleerde en nog al correcte kaart van
een nog al uitgebreid Nederlands gebied verwezenlijkt met behulp van opnamen ter
plaats, een soort triangulatie. Hij kon toen reeds deze methode toepassen die men tot
in de laatste jaren uitsluitend aan Gemma Frisius heeft toegeschreven, De kaart van
het hertogdom Brabant, einde 1536 voltooid, kan met behulp van de
triangulatiemethode van de Fries zijn opgenomen aangezien zijn Libellus de locorum
describendorum ratione met een goed geformuleerde methode, begin 1533 of 1534
(indien Paasstijl) werd uitgegeven. Daar wij echter geen enkele cartografische
realisatie kennen waarin Gemma zeil deze methode heeft toegepast, komt wel de
vraag op of deze gebrekkelijke Friese mathematicus in de mogelijkheid was een nog
al gedetailleerde kaart van een betrekkelijk uit gestrekte streek zelf op te nemen?
Heeft Gemma zijn methode niet verwezenlijkt in samenwerking met zijn oudere
landgenoot van Deventer die eveneens te Leuven had gestudeerd en die vóór einde
1536 zijn kaart van Brabant heeft voltooid? Ze schijnt in elk geval het eerste belangrijk
cartografisch werk van Van Deventer te zijn en het heeft wellicht veel tijd gevergd
voor de auteur orn zich in de kaartopnamen in te werken en zich dus te bekwamen
in het gebruik van de instrumenten, zoals die o.m. door Gemma beschreven werden.
De voor-

8

9

A. DE SMET, Leuven als centrum van de wetenschappelijke kartografische traditie... van de
16de eeuw, in: Feestbundel L.G. Polspoel, in: Acta geographica Lovaniensia, V, 1967, p,
98-116, in: Album Antoine De Smet, Brussel, N.C.G.W., 1974, p. 329-345, Nationaal
Biografisch Woordenboek, 6, Brussel, 1974, col. 316 s.v. Gemma Frisius, A. DE SMET, Les
savants du Benelux dans l'évolution de la cartographie, in: Farmaceutisch Tijdschrift voor
België, 53e jg., 1976, p. 12-13.
V. 'T HOFF, provinciën, p. 11.
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beelden van driehoeksmeting in het Libellus van Gemma vermeld, zijn genomen in
Brabant en omliggende gebieden: Vlaanderen en Zeeland, Vandaar de mogelijkheid,
de eventualiteit dat Gemma en Deventer ze samen uitgewerkt hebben. Dit blijft
voorlopig een hypothese10. Hoe alles nu in werkelijkheid is gebeurd blijft een open
vraag maar wat wel vaststaat is dat Deventer reeds vóór einde 1536 degelijk vertrouwd
was met het opnemen van kaarten met behulp van de driehoeksmeting.
Alvorens verder op deze zeer interessante, zeer belangrijke kaart in te gaan, vragen
wij ons af hoe de geneeskundige studies van Jacob van Deventer verliepen na zijn
inschrijving te Leuven op 24 april 1520. Een cyclus van zes jaar studie (twee jaar
voor het baccalaureaat en vier jaar voor de licentie (‘licentiae gradus’) was nodig
om de geneeskunde te mogen beoefenen11, Aldus kan Deventer eventueel als arts
actief geweest zijn van ca. einde 1526 tot ca. 1533 indien hij vervolgens met Gemma
zou samengewerkt hebben voor het aanleren en beoefenen van de triangulatiemethode.
In dit geval verbleef hij toen wellicht te Leuven.
Wie heeft hem aangezet cn wanneer tot het opnemen en tekenen van zijn kaart
van Brabant, document dat op 20 december 1536 aan de Raad van Brabant werd
aangeboden? Hoe is hij vergoed geworden voor de wekenlange opnamen doorheen
het gehele oude hertogdom Brabant dat toen veel uitgestrekter was dan de huidige
twee provinciën van deze naam12? Was het soms niet de gebrekkelijke Gemma, die
met deze kaart de toepassing kon beleven van de methode in zijn Libellus openbaar
gemaakt en waaraan hij zoveel belang hechtte; ‘nunquam ante hac visus’13? De Fries
heeft zijn Libellus opgedragen aan de te Antwerpen gevestigde Genuese zijdehandelaar
Thomas Bombelli, opdracht gedateerd

10

A. POGO, Gemma Frisius, his method of determining differentes of longitude by transporting
timepieces (1530) and hls treatise on triangulation (1533), in Isis, no 64, (vol. XXII, 2),
Bruges, 1935, p. 469-485 met facsimile van het Libellus. Zie p. 474-475 en facsun. fo (LVIII)
ro tot LX ro alsook de 2 figuren voor de driehoeksmeting. A. De Smet, Note sur Gemma

11

12

13

Frisius, in: Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 80e année, 1956, p, 88-90.
DE RAM, Anciens statuts de la Faculté de médecine de Louvain, appendice au Codex Veterum
Statutorum Academiae Lovaniensis, in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 3e
série, 5, 1863, p. 395-397.
De kaart van Brabant van Deventer stelt grosso modo het grondgebied voor van de huidige
provinciën Brabant, Antwerpen, Noord Brabant, Limburg met Hollands Limburg, een deel
van Zeeland, van Zeeuws Vlaanderen, van Oost-Vlaanderen, van Henegouwen en van Luik.
Aldus in de titel van het boekje: Libellus de locorum describendorum ratione
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van 31 januari 1533 (1534 indien de Paasstijl gebruikt werd). Antwerpen was volop
in het hertogdom Brabant gelegen en een kaart van dit gewest, opgenomen volgens
de methode van het Libellus, kan wellicht Bombelli geïnteresseerd hebben. Heeft
deze handelaar soms niet, wellicht langs Gemma om, een vergoeding toegekend voor
het verwezenlijken van dit belangrijk cartografisch document? Dit is voorlopig een
loutere hypothese, maar ze past in de tijd, plaats en omstandigheden14.
Voor het opnemen van de kaart van Brabant, had Deventer heel het hertogdom
doorkruist en had hij zich o.m. herhaalde malen vanuit Leuven naar het nabije
Mechelen begeven. Daar heeft hij wellicht relaties aangeknoopt met uitgevers,
graveurs en boekverkopers onder wie Hendrik Terbruggen (Pontanus), Van der
Borcht, Peter Draeckx en de Hogenbergen, Hij ontmoette er ook Barbara Smets, met
wie hij zich verbond. Ze zou zijn provinciekaarten helpen uitgeven, zijn belangen
behartigen en zijn levensgezellin worden bij wie hij meer dan een tehuis vond wanneer
hij niet op reis was voor zijn cartografische opnamen15. Omstreeks 1542 heeft Deventer
zich te Mechelen gevestigd en in 1544 huurde hij er een huis in de Kerckhofstrate,
heden G. de Stassartstraat16.
Het feit dat de cartograaf bezittingen had te Antwerpen, Dordrecht en wellicht nog
elders, laat toe te veronderstellen dat hij gedurende zijn loopbaan van kaartmaker
die hem voortdurend tot reizen verplichtte doorheen het gebied van de gehele
voormalige Nederlanden, ook wel een zekere tijd in deze steden zon hebben verbleven.
Ten slotte, toen Meehelen in 1572 door de Spaanse troepen onder Don Frederik van
Toledo werd geplunderd, vluchtte Deventer naar Keulen waar hij begin mei 1575
overleed17 Voor Barbara Smets en sommige bloedverwanten uit de

14

15

16
17

In de opdracht aan Bombelli is er wel spraak van diens mecenaat voor het Libellus. Gemma
hoopt daarna nog belangrijker verwezenlijkingen te laten volgen. Wellicht kan de kaart van
Brabant hierbij gerekend wrorden: ‘...tum vero maxime in doctos tua humanitas, qua semper
neque molestijs neque impensis parcens cos promoves et tanquam Moecenas alis & foves.
Gratus igitur sit hic noster exiguus conatus quem post (si Dij favent) maiora sequentur,..’.
Libellus, fo LVII v.
V. 'T HOFF, 1953, p. 30-32; doe. 57, p. 60.J. DENUCÉ, Oud-Nederlandsehe Kaartmakers in
betrekking met Plantijn, I, Antwerpen, 1912, p. 54-81, G. VAN DOORSLAER., Barbam Smets,
weduwe vanjacop van Deventer, in: Mechlinia, 6de jaar, 1928, p. 164-165. V. 'T HOFF, 1953,
D 58, p. 60-62.- Collega Dr. Ad. Monballieu heeft in het Stadsarchief te Mechelen enkele
documenten ontdekt i.v.m. Barbara Smets toen ze na de dood van Deventer getuigenissen
verzamelde om haar rechten op de nalatenschap van de cartograaf te doen gelden. Wij hopen
dat hij ze zal uitgeven.
V. 'T HOFF, 1953, p. 20-21; doc. 16, p. 40: doc. 20-21, p. 41-42.
V. 'T HOFF, 1953, p. 20-21; doc. 16, p. 40: doc. 20-21, p. 41-42.
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Noordelijke Nederlanden die als erfgenamen trachtten in het bezit te komen van een
deel van zijn nalatenschap, werden na Deventers dood tal van documenten opgesteld,
waardoor wij iets meer weten over de cartograaf, zijn onwettige geboorte en zijn
verhouding ten aanzien van Barbara Smets.

Het cartografisch werk van Van Deventer.
Hoe en wanneer de medicus Deventer ermede begonnen is, blijft in het duister gehuld.
Het schijnt samen te vallen met de formulering van de triangulatiemethode van
Gemma Frisius, die zoals Deventer, maar na hem, te Leuven heeft gestudeerd.
De eerste kaart die wij kennen is deze van het hertogdom Brabant, een betrekkelijk
gedetailleerde kaart gebaseerd op opnamen ter plaatse. Zoals hoger gezegd, is ze,
voorlopig, de eerste en oudste goede regionale kaart van een voormalig vorstendom
van onze Nederlanden. Een exemplaar van dit document werd bewaard in een uitgave
van 1558 die zich te Breslau bevond tot het einde van Wereldoorlog II en sindsdien
vernield of verdwenen is. Gelukkig werd er dank zij B. van 't Hoff een facsimile op
ware grootte van uitgegeven wat de studie ervan mogelijk maakt18. De kaart van
Brabant in de uitgave van 1558, alsook de kaarten van de vier andere Nederlandse
gewesten (Holland, Gelderland, Friesland en Zeeland), zouden volgens Van 't Hoff
het kaartbeeld weergeven zoals het door de auteur werd opgenomen in de jaren
1536-154619.
Het loont wel de moeite dit merkwaardig document van naderbij te beschouwen.
De titel bevint zich boven de rand: Ducatus Brabantiae. Het Noorden (eigenlijk het
magnetisch Noorden) komt boven. De vier hoofdwindstreken zijn aan de rand van
de kaart in het Latijn aangeduid. Midden onder komt een kompasroos, waarvan de
naald naar het magnetisch Noorden gericht is, dus met een oostelijke afwijking. De
kaart meet ca. 766 × 817 mm. De schaal, zoals ze door W. Ruge werd berekend,
bedraagt ca. 1: 190.000. De kaart heeft geen graduatie20. De opdracht aan de

18
19
20

HOFF, provinciën, pl. 1 tot 4 en inleiding, p. 6.
HOFF, provinciën, inleiding p. 10.
RUGE, Aelteres kartographisches Material in deutschen Bibliotheken, in Nachrichten v.d.
Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, V. Bericht, 1916,
41, p. 37-38.
V. 'T
V. 'T
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Raad van Brabant en de drukker, in een rechthoekige cartouche beneden links luiden:
‘Cancellario Senatui Populoque Brabantiae Iacobus Daven. Dedicavit. - Gheprint
by my Arnout Nicolai Figuersnijder, op die Lombaerde Veste tot Antwerpen 1558’21.
In een rechthoekige cartouche onderaan rechts komt een uitgebreide legende in
het Nederlands, met uitleg over de kaart. Ze werd vervaardigd: ‘nae de conste der
geometrien, ende opt compas’. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de grenzen
(‘frontieren’) aan geduid zijn. Alle steden van het oude hertogdom, vrijheden,
baanderijen, dorpen, abdijen en kloosters zijn voorgesteld. De waterwegen (stromen,
rivieren en beken) zijn eveneens opgenomen met de aanduiding van de bevaarbare
gedeelten. De wegen zijn echter niet getekend, wat een normaal verschijnsel is op
de regionale kaarten van de eerste helft van de 16de eeuw. Wouden en bossen zijn
door een groepering van bomen voorgesteld. Om de afstand te meten tussen twee
plaatsen moet men de punten van de passer plaatsen in de ringen waarmede de twee
localiteiten aangeduid zijn en de passer daarna overbrengen op de schaal die de uren
gaans aangeeft. Deze werd voorzien omdat er tal van mijlen van verschillende waarde
in Brabant gebruikt werden, terwijl de uren gaans berekend werden op de afstand
tussen Mechelen en Antwerpen die vijf uren bedraagt. Deze lineaire schaal,
voorgesteld tussen de benen van de passer, komt onderaan de kaart en bedraagt ca.
118 mm (volgens Ruge) voor 5 uren gaans. Ze is getekend tussen de beer die links
de cartouche houdt en de kompasroos rechts. De naald wijst naar het noorden maar
met een oostelijke afwijking, dus, zoals gezegd, het magnetische Noorden.
In de linker bovenhoek komt het wapen van Filips II, in de rechter bovenhoek dit
van Brabant, in de rechter onderhoek dit van Antwerpen. In een lijst rondom de kaart
komen de medaillons met de portretten, naam, het wapen alsook het aantal jaren van
de regering van de hertogen van Brabant. Filips II is de laatste (no 66). Daarna komen
er twee medaillons die niet ingevuld zijn en voor de opvolgers bestemd. Op de rand
van de kaart zijn deze portretten genummerd van 1 tot 68.
Wij kunnen niet verder ingaan op het wapen van de andere voormalige territoriale
indelingen en de bijzonderste steden. Deze heraldische elementen in de regionale en
plaatselijke kaarten komen nog op andere 16de eeuwse kaarten voor.

21

DENUCÉ, Kaartmakers, I, p. 46 s.
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Benevens de kaart van Brabant, voorlopig de oudste en daarom bijzonder interessant
voor de geschiedenis van de cartografie van de Nederlanden, verwezenlijkte van
Deventer nog vier andere gewestelijke kaarten, die ons eveneens dank zij van 't Hoff,
in reproductie bewaard werden.
Holland werd verwezenlijkt na bespreking, in 1537, met de landsadvocaat van Holland
Aert van der Goes, waarbij Deventer op zich nam de kaart van dit gebied te
verwezenlijken met de topografische details ‘elck in zijn proportie, distantien ende
winden’. Nog in 1537 werd hem hiervoor 300£ betaald en in juli 1544 nog 70£. Dit
wijst er op dat de kaart waarschijnlijk nog in 1537 in handschrift voltooid was, dus
een jaar nadat de cartograaf deze van Brabant had aangeboden aan de Raad van
Brabant te Brussel. Deventer kon toen reeds vlug een dergelijke kaart opnemen en
tekenen. Ook moest hij faam verworven hebben als cartograaf. In 1542 werd het
document gedrukt. Het bewaard en gereproduceerd exemplaar: Hollandt, werd te
Antwerpen gedrukt in houtsnede ‘aldernaest Simon Cock’, door ‘Bernaert vanden
putte, figuersnijder’, 19 februari 1558. Schaal ca. 1: 177.000. - 1105 × 787 mm.
Opdracht in het Latijn aan Keizer Karel V door ‘Bernardus à Putte Typoglyphus
Antverpianus imitabatur. Anno 1556.’
In de linker bovenhoek tussen twee kolommen komt het wapen van de keizer, op
een soort lint gehecht, en met de leuze ‘Plus-Oultre’. Onder de opdracht komt in een
afzonderlijke cartouche een drievoudige legende met uitleg voor de lezer (in het
Latijn, Frans en Nederlands) waarin er op gesteund wordt dat de kaart vervaardigd
werd: ‘expressam ad topographiae veritatem, selon l'art de Géographie, nae de conste
der Geographie’. De terminologie voor een kaart op wiskundige (geometrische) basis
is dus nog al verscheiden. Onder deze legende komen drie verschillende lineaire
schalen met Nederlandse en Latijnse benamingen. De passer boven links omvat ‘3
Cleyne Hollants milen. Miliaria minora Holland’. Rechts boven komt het wapen van
Holland met hieronder in een afzonderlijke cartouche, op twee kolommen, de namen
van de ‘Graven ende Gravinnen van Hollant, Seelant en Vrieslant.’ Men telt er 31
met het volgnummer, de naam, in de eerste kolom; de naam van de vader of moeder
in de tweede kolom en rechts hiervan: ‘Iaren ons Heren’. Op de hoogte en ten oosten
van Edam komt een kompasroos met 32 windrichtingen in het Nederlands. Beneden
rechts onder het wapen van Renatus, prins van Oranje, bevindt zich een kleine
cartouche met de legende: ‘Opus abso

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

469
lutum Anno 1553 mense Iulio, Gubernante Hollandiam et Provinciam Traiectensem
Illustriss. Domino Renato, Principe Auraicae...’. Binnen de versierde lijst rondom
de kaart staan de hoofdwindrichtingen in het Latijn (Romeinse letters) en in het
Nederlands (Gothische letters).
Dit bijzonder goed bewaard exemplaar bevond zich eveneens in de stadsbibliotheek
te Breslau22.
Gelderland. - De titel boven de grote cartouche links luidt: Geldria Duc. // Gelderlandt
//, met opdracht: ‘Divo Carolo V. Roma // Imperatori D.B. Iacobus // a Daven. Suae
Caesareae Mai. // Geographus Fa. et dedicabat.’
Onder de titel, de grote cartouche voor de lezer: ‘Candido lectori’, tekst eerst in
het Latijn, er onder in het Nederlands. Er wordt gesteund op: ‘... ad Topographiae
veritatem... gemeten en gestelt nae rechter aert der Geographien.’
Er wordt ook gewezen op mogelijke onnauwkeurigheden in de localisering van
sommige plaatsen die de cartograaf met kon bezoeken. Het is een interessant geval
van eerlijkheid: ‘Ne vero fallaris, quaecunque loca hoc signum non habent ea
exacte notata esse prestare non volumus, quod per omnia nobis liber non patuit
accessus... - Maer soe wat plaetsen dit teijken niet en hebben, die selve en sijn soe
volcomen ende sekerlyck niet geset als dander, om dat men over all niet soe vrijlijck
die metinge heeft moeghen ghebruijcken...’.
Tussen de cartouche en de versierde lijst, onderaan: het koninklijk privilege van
28 mei 1556 voor 6 jaar in de Nederlanden (Belgica).
Schaal: ca. 1: 180.000, 787 × 928 mm, kopergravure. Exemplaar in de Herzog
August Bibliotheek te Wolfenbüttel (Ruge I (1904) no 43, p. 26.) De kaart was
voltooid in 1543 en nog hetzelfde jaar te Mechelen gedrukt.
Links boven met overvloedig ornamenteel bijwerk het wapen van Keizer Karel
V. Rechts boven, het wapen van Brabant eveneens omringd met versieringen. Een
derde wapen, beneden onder rechts is dit van Filips van Lalaing met een opdracht
aan deze vorst in een cartouche tussen het wapen en de versierde lijst van de kaart:
‘Generoso Heroe Dn... Jacobus Davent. Caes. M. Geog. Dedicabat.’ In de lijst zelf
komt de naam van de hoofdwindrichtingen eerst in het Latijn, er onder in het
Nederlands. Rechts
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HOFF, provinciën, pl. 5-8, inleiding, p. 6-7, V. 'T HOFF, 1953, p. 4 s. facsim. tussen p.
10 en 11.
V. 'T
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van de legende voor de lezer komen de lineaire schalen met erboven de traditionele
passer, de 2 punten omvatten ‘3 Cleijne Gelders mijlen = ca. 110 mm’. Hier onder
‘middelbaer mijlen’ en ‘Groote milen’. De mijlen zijn eveneens in het Latijn
aangegeven23.
Friesland. - De kaart van Friesland was in 1545 verwezenlijkt en werd toen ook
gedrukt te Mechelen. Het gereproduceerde exemplaar in houtsnede, tot einde
Wereldoorlog II in de Stadsbibliotheek te Breslau bewaard, is een latere uitgave, te
Antwerpen verschenen bij Bernaerd van den Putte, ‘figuersnijder’, 1559. De titel
komt boven in het midden: Frieslandt. ca.: 1: 180.000. ca. 884 × 789 mm. Midden
links in een kleine cartouche de opdracht: ‘Anno M.D.XLV. Generoso Heroe Domino
Maximiliano ab Egmonda Comite... nomine Augustissimi Caesaris Caroli. V.
gubernante’. Het wapen van Maximiliaan van Egmond met de kentekens van het
Gulden Vlies komt boven de opdracht. Boven in het kaartbeeld de wapens (van links
naar rechts) van Keizer Karel V, Filips II en Friesland. Meer rechts, het wapen van
Groningen. De hoofdwindrichtingen met het (magnetisch) noorden naar boven staan
in het Latijn in Romeinse letters in de omlijsting. De lineaire schalen, onder de passer,
zijn aangeduid in het Nederlands en het Latijn: de passer zelf omvat ‘2 Cleijne
Friessche milen. Milliaria Phrisia (sic) Minora = 75 mm’. Daaronder komen
middelbare en grote Friese mijlen. Onder ‘Die Zuyer Zee’ in een mooi verzorgde
cartouche komt in twee kolommen: een lijst van de ‘graven en gravinnen van Frieslant,
Hollant en Zeelant’, genummerd van 1 tot 31. Tussen deze kleine cartouche en deze
met het impressum bevindt zich een grote cartouche met in het Latijn, het Nederlands
en het Frans, een legende met informatie over Friesland.
De cartografische gegevens zijn zoals in de vorige gewestelijke kaarten van
Deventer; de waterwegen zijn er, maar niet de landwegen24.
Zeeland. - Deze provincie werd door Deventer in kaart gebracht waarschijnlijk vóór
1547 toen hij 200£ ontving van het bestuur van dit gewest. Het bewaarde exemplaar
werd in 1560 te Antwerpen uitgegeven bij Wil-
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V.'T HOFF, provinciën, pl. 9-12, inleiding, p. 7. A. LANG EN MEDEWERKERS, Das Kartenbild

24

der Renaissance. Austellung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Mai-September
1977, 113, p. 94; Abb. 5, p. 20.
V. 'T HOFF,, provinciën, pl. 13-16, inleiding, p. 7-8.
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lem Silvius, wat onderaan in de kaart wordt vermeld, rechts van de passer. Tussen
de benen van de passer; ‘Jacobus Daventr. // geograph. regius faciebat.’ Links, de
vermelding van het koninklijk privilege voor 10 jaar. De titel Zelandia komt boven
de grote rechthoekige cartouche waarin in het Latijn en vervolgens in het Nederlands
een legende wordt gegeven over de provincie met vermelding van dijkbreuken in
1530 en 1532, de voortdurende strijd van de inwoners tegen de zee, de hoop dat de
ondergelopen gebieden van Noord-Beveland zullen herwonnen worden. - ca 1:
178.000, kopergravure, ca. 513 × 700 mm.
Exemplaar in de Stadsbibliotheek te Breslau vóór Wereldoorlog II. (Ruge, V,
1916, no 45, p. 38) - noorden boven. De hoofdwindrichtingen in het Latijn en het
Nederlands in de mooi versierde lijst.
Boven in het kaartbeeld van links naar rechts, het zo sprekend wapen van Zeeland,
dit van Filips II en dit van Willem van Oranje. Hieronder komt in een cartouche de
opdracht aan Willem van Oranje door de drukker-uitgever Willem Silvius wiens
naam wij reeds onderaan rechts van de passer vonden in het impressum. De lineaire
schalen komen onder de legende over Zeeland en in het midden is de passer getekend.
Kleine, middelbare en grote mijlen in het Nederlands en het Latijn, ca. 173 mm voor
6 kleine mijlen25.
Naast deze zeer belangrijke provinciekaarten, heeft van Deventer nog tal van kaarten
van beperkte gebieden vervaardigd die niet alle bewaard of gekend zijn26.
Wanneer men de provinciekaarten van Deventer vergelijkt met enerzijds de kaart
van Vlaanderen van Pieter van der Beke (Gent 1538) en anderzijds met de kaart van
Vlaanderen van Mercator, in het Museum Plantin Moretus bewaard, komt men tot
de vaststelling dat op de kaart van Mercator de cartografische inhoud (voorstelling
van steden, dorpen abdijen, kloosters, nauwkeurige afstand tussen de localiteiten,
tracé van de waterwegen, toponymie, symbolen voor wouden en bossen) veel correcter
is bij Mercator dan bij van der Beke. Men vindt veel meer gelijkenis tussen het
kaartbeeld van Deventers provinciekaarten, vooral deze van Brabant, dan dit van de
Van der Bekekaart. De bijkomende versieringen zoals de vier beren die de vier ‘pairs
of beers’ d.w.z. de vier oudste edele

25
26

V. 'T
V. 'T

HOFF, provinciën, pl. 17-18, inleiding, p. 8.
HOFF, 1953, p. 10-13.
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geslachten van Vlaanderen voorstellen zijn van Van der Beke overgenomen, zoals
de wapens der Habsburgers en deze van Bourgondië die op beide kaarten voorkomen;
hetzelfde kan niet gezegd worden wat de zuiver geografische en topografische
gegevens betreft. En dan is men geneigd om met meer aandacht de theorie van Kirmse
na te gaan, volgens dewelke de kaart van Vlaanderen van het Plantin-Moretus Museum
de gravure zou kunnen zijn door Mercator van een in handschrift bestaande kaart
van Vlaanderen door Jacob van Deventer opgenomen en getekend. Een formeel
bewijs beslaat tot hiertoe niet, maar de mogelijkheid mag niet uitgesloten worden.
Na de kaart van Brabant in 1536 voltooid en deze van Holland het volgend jaar
(1537) verwezenlijkt, kon Deventer wellicht nog vóór 1539 een kaart van Vlaanderen
opnemen en tekenen. Voor Mercator bestaat met het minste bewijs dat hij vóór 1540
opnamen in Vlaanderen verricht heeft, noch dat hij in de mogelijkheid wras dit te
doen27.

De kaart van de Nederlanden (1552).
Toen de cartograaf omstreeks 1546 alle Noordnederlandse vorstendommen alsook
een aanzienlijk deel van de Zuidelijke Nederlanden in kaart had gebracht, waarbij
wellicht ook - onder alle voorbehoud - de kaart van Vlaanderen van Mercator zou
kunnen gevoegd worden, toen ook de Waalse vorstendommen hun cartografen hadden
gevonden in Jean en Jacques Surhon of Surhonius uit Mons28 bestond de mogelijkheid
een betrekkelijk nauwkeurige algemene kaart van de Nederlanden te vervaardigen.
Deventer realiseerde zulk document en in 1552 verkocht hij aan de stad Antwerpen;
‘een caerte van alle de landen van herwaerts over, met oock alle de frontieren van
deselve landen’29. Deze kaart, ongetwijfeld in handschrift en gekleurd, schijnt verloren.
Ze werd waarschijnlijk gebruikt als model voor kaarten van de Nederlanden die
naderhand verschenen.

27

28

29

R. KIRMSE, Die grosse Flandernkarte Gerhard Mercators (1540) - ein Politicum?, in:
Duisburger Forschungen, 1. Bd., 1957, p. 1-44. A. DE SMET, Gerard Mercator, in: Annalen
van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas - Jubileumnummer, 1962, p. 190-196,
Buitengewone uitgaven, nr. 15.
DENUCÉ, Kaartmakers, I, p. 28 ss. - Op 14 mei 1558 bezorgde Plantin aan Deventer de kaart
van Vermandois door Surhon: (Op. cit., p. 45-55) Het lijdt geen twijfel dat de cartograaf de
vorige kaarten van de Surhons reeds vroeger had aangeschaft.
DENUCÉ, Kaartmakers, I, p. 60-61, en nota 4 V. 'T HOFF, provinciën, p. 13.
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Vooreerst is te vermelden een zeer zeldzame historische kaart van de Zuidelijke
Nederlanden met een deel van de Noordelijke en het aangrenzend gebied van Frankrijk
en Duitsland. Het is de Gallia Belgica van Gilles Boileau de Bouillon. (ca. 1: 715.000,
ca, 425 × 675 mm, kopergravure (2 platen)), uitgegeven te Antwerpen bij Hans
Liefrinck in 1557. Ze stelt de vorstendommen voor, geeft de Romeinse wegen, ook
de volksstammen uit de tijd van Julius Caesar. Ze was bestemd als cartografische
illustratie bij de Commentarii van de Romeinse auteur. Links boven komt het wapen
van Filips II en rechts boven dit van Joris van Oostenrijk, prinsbisschop van Luik.
De kaart is naar het Zuiden georiënteerd. De 4 hoofdwindrichtingen staan in het
Latijn op de rand binnen het kaartbeeld. Tussen de benen van een passer, in de linker
benedenhoek komen vier lineaire schalen in het Latijn uitgedrukt. De geografische
inhoud en de manier van voorstellen laten toe te veronderstellen dat dit document
op de kaart van de Nederlanden van J. van Deventer (1552) zou teruggaan. Een
formeel bewijs is er echter niet30. Deze kaart wordt bewaard in de Koninklijke
Bibliotheek Albert I te Brussel, afdeling Kaarten en Plans.
Dr. H.A.M. van der Heyden, een Nederlands vorser die zich sedert jaren actief
interesseert voor de oudste gedrukte kaarten van de Nederlanden was zo vriendelijk
ons te laten weten (Brief uit Trevignano Romano, 13 maart 1981), dat hij in Florence
een kaart van onze Lage Landen heeft gevonden, die in hetzelfde jaar 1557 te
Antwerpen bij Hieronymus Cock werd uitgegeven. Ze telt 3 bladen en zou betrekkelijk
gedetailleerd zijn.
De historische kaart van Boileau de Bouillon en de geografische kaart van de
Nederlanden (in Florence), beiden van 1557, zouden op Deventers kaart kunnen
gebaseerd zijn. Ze zijn negen jaar ouder dan de wandkaart van de Nederlanden door
Gerard de Jode in 1566 te Antwerpen uitgegeven, die volgens G. Schilder de kaart
van Deventer als model zou gebruikt hebben31. Ziehier een korte beschrijving: titel
boven op de

30

31

A. DE SMET, Une carte très rare: la ‘Gallia Belgica’ de Gilles Boileau de Bouillon, in: Revue
Belge de Philologie et d'Histoire, t. XVIII (1939), p. 100-107, facsim., en in Album A. De
Smet, p. 117-122 en pl. 7 bij p. 80.
F. VAN ORTROY, L'oeuvre cartographique de Gérard et de Corneille de Jode, Gand, 1914,
p. 12-14, (Université de Gand, Recueil de travaux p.p. la Faculté de Philosophie et Lettres,
44e fascicule, no 10), A. LANG, Das Kartenbild der Renaissance... Wolfenbüttel, 1977, 111,
p. 92, Abb. 54. G. SCHILDER, Wandkaarten der Nederlanden uit de 16de en 17de eeuw, in:
Kartografisch Tijdschrift, jg. V, 1979, 2, p. 23-25, en Fig. 1.
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kaart: Totius Galliae Belgicae, invictissimi Regis Philippi Provinciae haereditariae,
locorum vicinorumque descriptio, ca. 1: 700.000, 6 bladen metende samen ca. 825
× 980 mm., kopergravure. In de linker benedenhoek: ‘Ioannes a. Duetecum // Lucas
a. Duetecum // fecit.’ In de rechter benedenhoek onder de lineaire schaal met een
passer die ‘5 Milliaria Flandrica// communia sive Braban=//tica parva’ omvat, komt
de naam van de uitgever: ‘Prostant Antverpiae apud Gerardum de //Jode in Borsa
nova, Ano 1566.’ In de Noordzee (‘Oceanus Germanicus’) zijn schepen en monsters
voorgesteld en komt ook het wapen van Filips II. Meer rechts een kompasroos met
32 windrichtingen; de vier hoofdrichtingen zijn in grotere letters. Links boven in een
eenvoudige cartouche een legende aan de lezer. Rechts boven in een mooi versierde
cartouche komt de beschrijving van de voormalige Nederlanden (‘Gallia Belgica’)
waarin de invloed van de Commentarii van Julius Caesar merkbaar is en een
verheerlijking van de haven van Antwerpen: ‘...Scaldes fluvius: ad cuius ripam non
longe ab Oceano nunc Antverpia emporium non solum Belgicae sed totius fere
Europae Celeberrimum’. Er is geen graduatie en het kaartbeeld schijnt in de geest
van de provinciekaarten van J. van Deventer opgenomen.
Een kaart van de Nederlanden, wellicht gesteund op deze van Deventer van 1552
werd in kleiner formaat uitgegeven door Lodovico Guicciardini in zijn Descrittione
di tutti i Paesi Bassi (1567)32 en vooral door uitgevers en graveurs in Italië, (Venetië
en Rome), onder wie Antonio Lafreri, Forlani, Duchetti, Bertelli33. Te Antwerpen
maakte Ortchus eveneens gebruik van de Deventerkaarten voor zijn Theatrum Orbis
Terrarum (vanaf 1570). In zijn Catalogus auctorum vermeldt hij Deventer als volgt:
‘Iacobus à Daventria, Brabantiae; Hollandiae; Gelriae; Frisiae; Zelandiae Tabulas
descripsit & edidit Mechliniae.’

De plannen of plattegronden van meer dan 200 steden van de voormalige
Nederlanden, ook stedenatlas geheten (ca. 1558-1570/1571)34.
Omstreeks 1558 moest de reputatie van Deventer als cartograaf en topograaf tot in
de hoogste officiële kringen doorgedrongen zijn. Naast zijn

32

33
34

Antwerpen, W. Silvius. De titel van de kaart luidt: La descrittione di Belgica con le sue
frontiere. C.D. Hooghe Fe. DENUCÉ, Kaartmakers, I, p. 140 s, zie p. 153-154, de kaart, p.
144.
R.V. TOOLEY, Maps in Italian Atlases on the Sixteenth Century,... in: Imago Mundi, 3, 1939,
p. 12-47.
v.t Hoff, 1953, p. 14-26.
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kaarten der Nederlandse provinciën en tal van kaarten van meer beperkte gebieden,
had hij toen reeds plattegronden van steden vervaardigd o.m. van Helmond, vóór
1543 (?), van Dordrecht en Vlissingen in 1545, van Brussel tussen 1550 en 1554,
Toen de administratie van Filips II het plan opvatte de plattegrond te laten
vervaardigen van alle steden en plaatsen in de Nederlanden die een militair belang
hadden - en daarom moesten ook de toegangswegen tot deze plaatsen op de
plattegrond voorgesteld worden - richtte men zich tot Jacob van Deventer. De tekst
van de opdracht schijnt niet bewaard, maar, zoals van 't Hoff liet opmerken, geven
twee documenten van 1559 een idee van de eisen gesteld aan de cartograaf bij de
opname van zijn stadsplannen. Het eerste is een bevel van Filips II van 29 mei 1559
waarbij een jaargeld van 200 gulden, genomen op de ontvangst van Mechelen, moest
worden uitbetaald aan ‘Mre Jacques Van Deventer son géographe’. Dit moest gebeuren
vanaf 1 april 1557 vóór Pasen, hetgeen betekende vanaf 1 april 1558. Verder heeft
de topograaf nog recht op twee gulden per dag als vergoeding als hij voor zijn
opdracht moet reizen en buiten huis verblijven. Er wordt hem bevolen: ‘visitter,
mesurer et desseigner touttes les villes de pardeça, aussy les rivières et villaiges
voisins, semblablement les passaiges ou distroietz des frontières, et le tout rédiger
en ung livre contenant pourtraict de chascune province et aprez démonstration de
chascune ville particullière...’ Deventers opdracht voor het opnemen en tekenen van
de stadsplannen dateert zeker van 1558. Hij moest deze ter plaatse opnemen en hierbij
de nodige metingen doen; hij moest alles optekenen in een boek of register waarin
eerst zou komen de kaart (‘pourtraict’) van elke provincie en daarna de opname van
iedere stad afzonderlijk. Deze opdracht zou meer dan twee jaar duren. Voor de Waalse
gebieden (‘de la langue walonne’) en steden, namelijk Luxemburg, Namen, Artezië,
Bourgondië, Henegouwen en aangrenzentie streken, heeft hij nog recht op 40 ‘pattars’
of duiten per dag boven de vergoeding in zijn opdracht bepaald. Aldus kon hij, zo
nodig, zich verplaatsen te paard, wegens het ongemak van de karren, en de gidsen
en tolken betalen die hij zou nodig hebben. In het vrijgeleide dat te Brussel op 6 juni
1559 gedateerd is en gericht aan alle gezaghebbers, wethouders, wachten van steden,
bruggen, havens, passagen (‘passaiges’), passen (‘destroictz’) en andere versterkingen
(‘fortz’) wordt de opdracht van ‘nostre géographe maistre Jacques de Deventer’
geformuleerd; ‘de visiter, mesurer et desseigner toutes les villes de noz pays de
par-deça...’ . Overal moet vrije toegang verleend worden voor hem zelf, zijn dienaars
- voor
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de opnamen had de topograaf helpers nodig - en bagage. Nog eens wordt er op
gesteund dat hij overal waar nodig zou toegelaten worden. Hier komt het militaire
karakter van de stadsplattegronden van van Deventer tot uiting. Dat een gelijke schaal
verlangd werd is niet formeel uitgedrukt. In feite in de huidige toestand van de
originelen - na de eeuwenlange werking van het papier naar gelang de omstandigheden
van conservatie - verschilt de schaal van de meeste plattegronden tussen ca. 1: 7.400
en ca. 1: 8.400. Uitzonderingen zijn o.m. Brussel, ca. 1: 8.600 en Leuven, ca. 1:
9.10035.
Op 28 augustus 1570 was hij reeds twaalf jaar werkzaam voor het opnenten en
tekenen van zijn plannen en de koning vreesde dat hij wegens zijn hoge ouderdom
zijn werk niet zou kunnen voltooien. Op 8 december 1571 had de cartograaf zijn
taak voltooid, maar hij moest nog wat versieringen aanbrengen. Officieel heeft hij
dus ongeveer 14 jaar aan zijn opdracht gewerkt. In 1572 werd Mechelen, waar
Deventer verbleef, wanneer hij niet op reis was voor zijn opnamen, door de Spaanse
troepen onder Don Frederik van Toledo geplunderd en de cartograaf vluchtte naar
Keulen waar hij o.m. zijn Mechels stadsgenoot de graveur en uitgever Frans
Hogenberg terugvond en begin mei 1575 overleed.
De meer dan 200 plattegronden werden door bemiddeling van de magistraat van
Keulen aan Viglius bezorgd die ze naar Spanje het sturen. Dc verdere geschiedenis
van deze enige verzameling van stadsplannen - merkwaardige bronnen voor de
historische geografie - die de vrucht zijn van voor de tijd zorgvuldige waarnemingen
en metingen ter plaatse in de traditie van de Nederlandse landmeters uit het midden
van de 16de eeuw - laten wij hier buiten spraak36.
Door zijn cartografisch werk - in de eerste plaats zijn kaarten van de Nederlandse
provinciën, vervolgens zijn heden beter gekende stadsplat-

35

36

J.C. VISSER, De waarde van de stedenatlas van Jacob van Deventer voor de topografie van
de laat-middeleeuwse stad, in: Beiträge zur Wirtschafts- und Stadtgeschichte, in: Festschrijft
für Hektor Ammann, Wiesbaden, 1965, p. 116-123.
V.T HOFF, 1953, p. 14-26 et passim. A. DE SMET, Oude landmeterskaarten, bronnen voor
de historische geografie, in: Bronnen voor de historische geografie van België, Brussel 1979,
p, 228-240. Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle. Cent plans du géographe Jacques
de Deventer... reproduits en fac-similé... par CH. RUELENS, E. OUVERLEAUX et J. VAN DEN
GHEYN, Bruxelles, 1884-1924. Nederlandsche steden inde 16de eeuw. Plattegronden van
Jacob van Deventer. Facsimileuitgave met een inleiding mn R. Fruin, 's-Gravenhage, M.
Nijhoff, 1917-1923.
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tegronden - bekleedt Jacob van Deventer een zeer voorname plaats in de geschiedenis
van de cartografie, vooreerst in deze van de voormalige Nederlanden maar ook in
de Europese. Geen land, behalve onze Nederlanden, kan vóór 1550 bogen op zoveel
goede kaarten van een betrekkelijk uitgestrekt gebied, volgens geometrische of
geodetische methoden ter plaatse opgenonien. Alleen voor onze Lage Landen kent
men in het derde kwart van de 16de eeuw een indrukwekkende reeks van, voor de
tijd, zeer correcte stadsplattegronden met de toegangswegen, eveneens zorgvuldig
opgenomen. Jacob van Deventer sluit aan bij de reeks Europese geografen en
cartografen die na de verspreiding van het handboek voor cartografie op wiskundige
basis, van Claudius Ptolemaeus (2de eeuw van onze tijdrekening) dank zij de vertaling
in het Latijn van ca. 1406, eerst onder de titel Cosmographia en later onder de correcte
titel Geographia, het grondbeginsel ervan hebben toegepast. Het bestond erin de
lengte en de breedte van de plaatsen te bepalen met behulp van astronomische en
wiskundige methodes. Deze methodes werden geleidelijk en van langsom aan beter
toegepast dank zij geleerden uit verschillende Europese landen, In de stad Nürnbcrg
met geleerden zoals Regiomontanus (1436-1476) en andere constructeurs van
wetenschappelijke instrumenten kende men de magnetische afwijking vanaf ca.
145037. Ook de Universiteit Leuven, de oudste in de Nederlanden (gesticht in 1425),
bekleedde in het begin van de 16de eeuw een belangrijke plaats in de wiskundige en
geografische wetenschappen. Haar professoren waren in betrekking met de
voornaamste Europese geleerden.
Sebastiaan Münster (1488-1552) ging er een tijdje studeren in 1507, maar bleef er
niet. Hij werd leerling o.m. van Gregor Reisch (1467-1525) te Freiburg i. Br. en van
Johannes Stöffler (1452-1531) te Tübingen, Hebraïst geworden, onderhield hij de
beste betrekkingen met de Leuvense

37

L. GALLOIS, Les géographes allemands de la Renaissance, Paris, 1890, p. 203. A. DE SMET,
Les géographes de la Renaissance et la cosmographie, in: L'Univers à la Renaissance:
Microcosme et macrocosme, Bruxelles-Paris, 1970, p. 13-29 en Album A. De Smet, p. 149-160
A. DE SMET, Erasme et la cartographie, in: Scrimum Erasmianum, I, Leiden, 1969, p.
277-291 er. Album A. DeSmet, p. 131-142. A DE SMET, Note sur Gemma Frisius, p 90 s. A.
DE SMET, L'évolution de la cartographie au moyen âge et jusqu 'à la 2e moitié du XVIe siècle,
in: Land- und Seekarten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, 1977, in: Wolfenbütteler
Forschungen, 7, München, Kraus, 1980, p. 69-89
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hebraïst Johannes Campensis (ca. 1490-1538), een beschermer en vriend van Gemma
Frisius.
Als geograaf en cartograaf gaf Münster in 1540 de Latijnse vertaling uit van de
Geographia van Ptolemaus, met een commentaar38, maar reeds in 1524 (ten minste
10 jaar vóór het Libellus van Gemma Frisus), had hij een methode uitgewerkt en
werktuigen uitgedacht om plaatselijke en regionale kaarten op te nemen met behulp
van een soort triangulatiemethode en o.m. de plaatsnamen met losse letters te drukken.
Het ging hier om een kaart van de Rijn39. In 1528 publiceerde hij in het Duits een
werkje waarin hij het instrument beschrijft waarmede hij een kaart van de omgeving
van Heidelberg had opgenomen en getekend. In zijn werkje richt hij eveneens een
oproep tot tal van geleerden om der gelijke kaarten te vervaardigen van de omgeving
van hun woonplaats40. Aldus is Münster op het idee gekomen om in samenwerking
met de geleerden van zijn tijd een ensemble van kaarten - met commentaar -, ook
stadsgezichten, te vervaardigen van gans Duitsland. Dit is stilaan uitgegrocid tot zijn
Kosmografie, een boek dat de gehele bekende wereld beschreef en geïllustreerd was
met kaartschetsen van de landen en panorama's van de steden, een voorloper van de
geografische atlassen cn vuil de verzamelingen van stadsgezichten en
stadsplattegronden41.

38

39

40

41

Bazel bij H. Petrus, maart 1540. In Boek I, na hoofdstuk 4 van Ptolemaeus (foa3v) oefent hij
kritiek uit op de geograaf van de Oudheid en geeft goede moderne ideeën voer het opmaken
van kaarten, op mathematische basis, van een afzonderlijk land of streek. Hij geeft als
voorbeeld hoe een kaart van Duitsland zou kunnen opgenomen worden. Zie L. GALLOIS, Les
géographes allemands, p. 203-205.
Brief van Müunster aan Beatus Rhenanus (Sélestat 1485-Straatsburg, 1547), Heidelberg, 9
maart 1526; uittreksel in: A. WOLKENHAUER, Sebastian Müunsters handschriftliches
Kollegienbuch aus den Jahren 1515-1518 und seine Karten, in: Abhandlungen der
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philol. - Histor Klasse, N.F. 11. Bd, Nr. 3,
Berlin, 1909, p. 62. Volledige tekst in: K.H. BURMEISTER, Briefe S. Münsters lateinisch und
deutsch, Ingelheim a.R - Frankfurt a.M., Insel-Verlag, 1964, no 1, p. 15-23.
Erklerung des newen Instruments der Sünnen, nach allen seinen Scheyben und Circkeln. Item eyn vermanung Sebastiani Münnster an alle liebhaber der künstenn, im hilff zů thun zů
warer unnd rechter beschreybung Teütscher Nation. Oppenheim, Jacob Kobel, 1528, L.
GALLOIS, Les géographes allemands, p. 205-207, 255-257.
K.H. BURMEISTER, Sebastian Münster. Basel - Stuttgart, 1969, p. 111 sq. (Basler Beiträge
zur Geschichtswissenschaft... Bd 91), BURMEISTER, S. Münster. Eine Bibliographie,
Wiesbaden, 1964, p. 62-91. SEBASTIAN MÜNSTER // Cosmographei // Basel, 1550 // With
an Introduction by R. OEHME, Amsterdam, T.O.T., 1968 (First Series - VOL. V)
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Nog vóór dit groot werk gerealiseerd werd, zond Münster, zoals hoger vermeld, in
1540 zijn uitgave van Ptolemaeus' Geographia in het licht42. In het deel moderne
kaarten (‘novae tabulae’) dat volgt op de kaarten van Ptolemaeus, en een soort
moderne atlas is, komt de kaart 38, een dubbel in folioblad, waarvan de eerste
buitenbladzijde commentaar bevat met de titel: Brabantia et Geldria. De kaart zelf
op de keerzijde, beslaat een dubbele bladzijde en draagt, boven het kaartbeeld de
titel: Brabantia V. Rheni et X. nova tabula. Het is een vereenvoudigde kaart in
houtsnede van Brabant en Gelderland. In de Epistola nuncupaioria aan de bisschop
van Bazel ‘Philippo à Gundelsheim’ (fo a a 3) waarin Münster o.m. de auteurs
vermeldt van de kaarten die hij gebruikt heeft voor zijn moderne kaarten (‘in novis
meis tabulis’) vinden wij het volgend gegeven: ‘Quintam Rheni tabulam ministrarunt
Brabantini’. Deze kaart werd dus bezorgd door Brabanders, wat vooreen Europees
universitair en hoogleraar uit de 16de eeuw het Leuvens geleerdenmilieu moet
aanduiden. Wie in de omgeving van Gemma Frisius en anderen zou de auteur kunnen
zijn van een kaart van Brabant en Gelderland? In 1540 bestond sedert vier jaar de
kaart van Brabant door Deventer. Wat Gelderland betreft, de kaart van dit gebied
(door Deventer) was, voor zover wij ingelicht zijn eerst in 1543 voltooid. De kaart
bij Münster is zeer schetsmatig, elementair, en staat ver ten achter wat de geografische
gegevens betreft bij de kaarten van Deventer. In elk geval verwijst Münster naar
Leuven als een centrum voor de cartografie omstreeks 1540.
Was Gemma Frisius soms niet de bemiddelaar die deze kaart voor de
Ptolemaeusuitgave van Münster bezorgd heeft. Heeft hij kaarten van Deventer
gebruikt of er een zelfgemaakt of laten maken met behulp van liet materiaal dat hij
te Leuven vond? Benevens Jacob van Deventer en Gemma Frisius waren toen nog
andere geleerden te Leuven betrokken bij de kaartenproductie, zoals de globen- en
instrumentenbouwer Gaspard van der Heyden, Franciscus Monachus of Smunck,
Livinus Algoet43. De niet heel nauwkeurige vermelding van ‘Brabantini’ door
Sebastiaan Münster zinspeelt ongetwijfeld op het Leuvens geleerdenmilieu omstreeks
1540, waar Deventer een zeer belangrijke plaats inneemt in de regionale

42

43

De uitgave van 1540 van Ptolemaeus' Geographia werd heruitgegeven in facsimile met
inleiding door R.A. Skelton in de reeks Theatrum Orbis Terrarum, 3d series, vol. V.),
Amsterdam, 1966.
A. DE SMET, Leuven als Centrum (cfr 8), p. 101 sq. A. DE SMET, Les savants du Benelux
(cfr 8), p. 12-13.
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cartografie, zoals wij het later vernemen o.m. bij S, Münster44, bij Guicciardini45, bij
Ortelius46
Toen Dr. Jan Denucé in het Plantin-Moretus Museum werkzaam was, heeft hij
gewezen op het belang van Van Deventer voor de geschiedenis van de cartografie
in de 16de eeuw. Met gegevens uit het archief van Plantin heeft hij getoond welk
een plaats de kaarten van Deventer - de provinciekaarten en zijn algemene kaart van
de Nederlanden - bekleedden in de internationale kaartenhandel te Antwerpen in de
16de eeuw. Een bewijs van de belangstelling te Antwerpen voor deze kaarten is de
heruitgave ervan door de Antwerpse graveurs en uitgevers Arnout Nicolaï, Bernard
van den Putte en Willem Silvius tussen 1556 en 1560. Op de kaart van Gelderland
echter vinden wij geen plaatsaanduiding en geen graveur of uitgever; alleen komt
tweemaal de naam Jacob van Deventer47 voor. Werd deze kaart soms niet te Mechelen
uitgegeven? Zou ze door Deventer zelf gegraveerd zijn? De datum 1556 m het
privilege is de oudste in de vijf bewaarde er gekende provinciekaarten die wij hoger
hebben beschreven.
Niettegenstaande alles wat over de kaarten en stadsplattegronden van Deventer
gekend is, niettegenstaande zijn belangrijke plaats in de evolutie van de cartografie,
weten wij helemaal niets over de arts, over de mens Deventer, over zijn opleiding,
over de omstandigheden waarin hij cartograaf is geworden. Heeft hij ook een vorming
van landmeter genoten48? Welke was zijn intellectuele of culturele belangstelling?
Daarom is het te hopen dat een of andere ontdekking van documenten, een allusie
in briefwisseling of in andere bronnen ons iets meer zullen openbaren over dit

44
45
46
47
48

V. 'T
V. 'T

HOFF, 1953, p. 65, bibliogr, 1.
HOFF, 1953, p. 65, bibliogr. 3.

zie hoger en V. 'T HOFF, 1953, p, 65 no 4.
Het woord ‘fa,’ (‘faciebat’) in de opdracht aan keizer Karel V wijst erop dat hij de maker is
van de kaart en wellicht ook de graveur.
Wij denken hier in de eerste plaats aan de Brugse schilder, landmeter en cartograaf Pieter
Pourbus (Gouda, 1523/24 - Brugge, 1584), als auteur van de topografische kaart van het
Brugse Vrije in 1561-1571, verwezenlijkt op schaal ca. 1: 12.000. Als model was gekozen
een (verdwenen?) kaart van het ambacht van Sint-Winoksbergen (Bergues, Frankrijk, Nord),
kaart die dus bestond in 1561. A. DE SMET, Oude landmeters kaarten... (zie 36), p. 235-239.
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even mysterieus als interessant personage dat met recht door onze tijdgenoten de
eretitel heeft gekregen: ‘vader van de Nederlandse kart ografen’49

49

HOFF, 1953, p. 32.- Daar steekt veel waarheid in zoals b.v. blijkt uit J.J.
VREDENBEG-ALINK, Kaarten van Gelderland en de kwartieren..., Arnhem, Vereniging ‘Gekt’,
V. 'T

1975, p. 17-22, Werken no 34.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

482

Résumé
On connaît peu de chose de la carrière dejacques de Deventer (1500/1505-1575).
Illut immatriculé à l'Université de Louvain le 21 avril 1520 et a pratiqué la médecine
avant de devenir cartographe. Une bonne partie de son oeuvre nous est parvenue:
cinq cartes régionales de nos anciens Pays-Bas levées sur le terrain au moyen d'une
méthode de triangulation. Celle du Brabant fut achevée en 1536; elle fut suivie par
les cartes de la Hollande (1537), de la Gueldre (1543), de la Frise (1545) et de la
Zélande (1547), Ces documents sont à une échelle approximative de 1: 180.000 Outre
plusieurs cartes de régions moins étendues et une carte de l'ensemble des Pays-Bas
(1552), il leva sur le terrain et dessina, sur ordre de Philippe II, entre 200 et 250 plans
de villes des anciens Pays-Bas, présentant un intérêt stratégique, à une échelle de ca.
1: 7.400 à 1: 8.400 Il y travailla officiellement de 1558 à 1571, soit environ 14 ans.
Ces documents placent Deventer parmi les plus grands cartographes du XVe siècle
pour la cartographie régionale et locale.
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Hoofdstuk V:
Rond de Antwerpse teken- en prentkunst uit de
16 en 17 eeuw
de

de

Het epitaaf van Jan gevaerts: een prent van Adriaan Lommelin,
naar Pieter Paul, Rubens of naar Erasmus Quellin?
door Frans Baudouin
(Antwerpen)
Tot in 1798, toen het werd vernield, bevond zich het gebeeldhouwd marmeren epitaaf
van Jan Gevaerts (Gevartius), de vader van Gaspar Gevartius, de Antwerpse
stadsgriffier en bekende humanist, in de kapel van het ambacht van de Schoenmakers,
gelegen aan de kooromgang van de O.L.-Vrouwekathedraal te Antwerpen. In
achttiende-eeuwse reisgidsen en beschrijvingen van Antwerpen wordt het vermeld
als een werk dat de bekende beeldhouwer Artus Quellin (Quellinus) de Oude, naar
een ontwerp van Rubens had uitgevoerd. Tevens wordt er in aangestipt dat het
grafschrift dat er op voorkwam door Gaspar Gevartius werd ‘gecomponeerd’.
Nagenoeg alle auteurs voegen er aan toe dat het epitaaf in een prent wordt
weergegeven: ‘het gaet in printe uit’, ‘il y a une estampe de cette epitaphe’, ‘cette
epitaphe se voit gravé’1. Bedoeld wordt de prent

1

JACOBUS DE WIT, De Kerken van Antwerpen, ed. J. DE BOSSCHERE (Uitgaven der
Antwerpsche Bibliophilen, Nr. 25), Antwerpen'-s-Gravenhage, 1910, p. 20 (Dit handschrift
werd ca. 1748 opgesteld); G.P. MENSAERT, Le Peintre amateur et curieux, I, Brussel, 1963,
p. 263; [ANONIEM], Beschryvinge der besonderste werken van de Schilder-Konste ende
Beeldhouwerye nu ter tyd zynde in de Kerken, Kloosters en Openbare plaetsen der Stad
Antwerpen, Antwerpen, Gerardus Berbie, 1765, p. 20; idem, 2de uitgave, Antwerpen. Gerardus
Berbie, [1774], p. 17; [ANONIEM, Description da Principaux Ouvrages de Peinture et de
Sculpture, Antwerpen, Gérard Berbie, s.d., p. 15, nr. 41; J.B. DESCAMPS, Voyage pittoresque
de la Flandre et du Brabant, Parijs, 1769, p. 149; J.B. DESCAMPS, Méthode curieuse et facile
pour la connaissance des Tableaux et Sculptures, Amsterdam 1779, p. 132; Beschryvinge
van Onse L: Vr: Kerke met alle schilderyen, Autaeren en Beelden tot Antwerpen, Hs in
BIBLIOTHEEK GROOT-SEMINARIE MECHELEN, Handschiften, Codex 60, gepubliceerd door
J. VAN BRABANT, Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de geschiedenis van de uitrusting
en restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, Antwerpen, 1974, p. 222,
nr. 31.
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van Adriaan Lommelin2, die het onderwerp uitmaakt van onderhavige bijdrage (III.
1), die wij hierbij gaarne aan collega Léon Voet opdragen, als blijk van vriendschap
en als herinnering aan onze jarenlange prettige samenwerking.
Lommelins gravure roept vragen op betreffende haar datering, de omstandigheden
van haar ontstaan, alsook naar wiens ontwerp ze werd gegraveerd: naar Rubens of
naar Erasmus Quellin? En, daarmee samenhangend, of het daarop afgebeelde epitaaf,
zoals in de achttiende eeuw werd aangenomen, werkelijk door Rubens werd ontworpen
en door Artus Quellin uitgevoerd.

2

2 Kopersnede, 270 × 178 mm. R. HECQUET, Catalogue des Estampes gravées d'après Rubens,
Parijs, 1751, p. 103, no 63; F. BASAN, Catalogue des Estampes gravées d'après PP. Rubens,
Paris, 1767, p. 48, no 20; M. Ch. LE BLANC, Manuel de l'Amateur d'Estampes, II, Parijs,
1856-1888, p. 565, no 37; C.G. VOORHELM SCHNEEVOGT, Catalogue des Estampes gravées
d'après P.P. Rubens, Haarlem, 1873, p. 71, no 54 (‘Il y aries états où le nom de Rubens est
changé en: E. Quellinus del’); E. DUTUIT, Manuel de l'Amateur d'Estampes, IIII, vol. VI,
Parijs, 1885, p. 90, no 20; F.H.W. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish Etchings Engravings and
Woodcuts, ca. 1450-1700, XI, Amsterdam, 1955, p. 97, no 49 (als ‘Monument of Claude
(sic) Jean Gevaert’). Behalve in publikaties the verder worden vermeld, wordt de prent ook
afgebeeld in: P. GÉNARD, Anvers à travers les Ages, II, Brussel [1888], p. 185; en in; J.
GABRIELS, Artus Quellien, de Oude, ‘Konstryck Belthouwer’, Antwerpen, 1930, p. 81, afb.
10. Deze auteur beschouwt het epitaaf ten onrechte als dit van Gaspar Gevartius en vergist
zich ook wat de overlijdensdatum betreft: 1639. In een aantekening in het exemplaar van
deze publikatie, in het Rubenianum bewaard, wijst Ludwig Burchard terecht op de
verwantschap van het portrettype van Jan Gevaerts op de prent van Lommelin met de buste
van Jan II Moretus door Artus Quellinus de Oude in het Museum Plantin-Moretus (GABRIËLS,
op. cit., Plaat LXXI, b., t.o, p. 254). Het epitaaf wordt ook behandeld in: CH VAN HERCK-A.
JANSSEN, Archief in Beeld, II: De nog bestaande kerken van Antwerpen, in: Tijdschrift voor
Geschiedenis en Folklore, XII, 1949, p. 78-79; evenals in: CYNTHIA MILLER LAWRENCE,
Flemish Baroque Commemorative Monuments, 1566-1725, diss 1978, New York-Londen,
1981, p, 248, no 41 (A Garland Series, Outstanding Dissertations on Fine Arts). In navolging
van Gabriëls beschouwt deze auteur het epitaaf als zijnde dit van Jan Gaspar, en geeft eveneens
als foutieve datum van overlijden 1639 op.
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Vooraleer op die vragen in te gaan, eerst iets over de man voor wie het epitaaf werd
opgericht. Jan Gevaerts werd op 10 januari 1553 geboren te Turnhout. Hij studeerde
aan de universiteit van Leuven, waar hij licentiaat werd in het kerkelijk en het
burgerlijk recht. In 1599 werd hij stadssecretaris van Turnhout. Tevoren trad hij in
het huwelijk met Cornelia Aertsens, dochter van Joannes, burgemeester van
Bergen-op-Zoom. Vier kinderen, drie zonen en één dochter, werden uit die
echtverbintenis geboren. Nadat zijn vrouw in 1597 was overleden, werd Jan Gevaerts
priester. In 1605 werd hij door bisschep Joannes Le Mire (Miraeus) benoemd tot
edel gegradueerd kanunnik van het kapittel van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
te Antwerpen3.
In 1606 werd hij, samen met de Gelderse Jonker Walraven van Wittenhorst, heer
van Horst en drossaard van het land van Kessel in het huidig Nederlands Limburg,
door Aartshertog Albert met een zending naar Holland belast, teneinde er te peilen
naar de mogelijkheden van een vrede of een bestand met de Verenigde Provinciën.
De twee gezanten kwamen einde december van dat jaar in 's-Gravenhage aan en
werden er respectievelijk op 13 en 27 januari 1607 door de Staten-Generaal ontvangen.
Kort daarna vertrok Jan Gevaerts naar Brussel om verslag uit te brengen over die
besprekingen. De resultaten moeten, ondanks het feit dat de voorwaarden gesteld
door de Verenigde Provinciën inhielden dat ze als onafhankelijke republiek dienden
erkend, toch gunstig genoeg zijn geacht opdat de onderhandelingen zouden worden
voortgezet. Maar deze zijn dan niet meer door Wittenhorst en Gevaerts gevoerd,
maar wel door de Antwerpse minderbroeder-recollect Jan Neyen, overigens met
succes4. Volgens P.J. Goetschalckx, aan wie wij de meeste gegevens over Jan Gevaerts
ontleenden, zou het toch vooral aan deze laatste te danken zijn dat op 8 mei 1607
een wapenbestand van acht maanden werd

3
4

P.J. GOETSCHALCKX, Geschiedenis der Kanunniken van O.L.V. Kapittel te Antwerpen, ed.
F. PRIMS, Antwerpen, z.d. [na 1925], p. 155-160.
GOETSCHALCKX, op. cit., p. 156; W.J.M. VAN EYSINGA, De Wording van het Twaalfjarig
Bestand van 9 april 1609, Amsterdam 1959, p. 75-80. (Verhandelingen der Koninklijke
Nederlandse Academie voor Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N.R., dl LXVI, 3); H. DE
KOK, Turnhout op het breukvlak van België en Nederland, in: Gens Brabantica, 10, 1979,
nr. 2, p, 11-12; E. VAN AUTENBOER, De Hervorming te Turnhout, in: Noordgouw, 29-30,
1979-1983, p. 147.
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gesloten5, ‘den eersten grondslag van het twaalfjarig bestand’, dat op 9 april 1609
werd afgekondigd.
Op 30 april 1609 werd Jan Gevaerts officiaal van het bisdom Antwerpen. Na het
overlijden van bisschop Le Mire op 12 januari 1611 maakte hij in die hoedanigheid
deel u it van het vicariaat sede vacante. Door dit vicariaat werd hij op 2 april 1613
tot aartspriester genoemd, en als dusdanig legde hij op 26 april de eed af voor het
kapittel. Enkele dagen later overleed hij. Op 30 april nam hij nog deel aan de vespers
in de kathedaal. Toen die pas beëindigd waren, stortte hij ineen en stierf6.
Volgens Goetschalckx genoot Jan Gevaerts ‘een hoogen roep van geschiedkenner
en rechtsgeleerde’. Dezelfde auteur stipt aan dat Pontus Heuterus hem vermeldt onder
de geleerden die hij raadpleegde toen hij zinnens was zijn Rerum Belgicarum libri
quindecim te schrijven, dat in 1598 te Antwerpen bij Martinus Nutius verscheen.
Ook Justus Lipsius waardeerde hem ‘èn als rechtsgeleerde èn als geschiedschrijver’
en Ludovico Guicciardini loofde hem ‘als een begaafd man met fijn doorzicht en
zeer geleerd op velerlei gebied’. Veel schijnt hij niet gepubliceerd te hebben.
Persoonlijk trof ik de vermelding aan van een epigram in Hubert Goltzius' Thesaurus
Rei Antiquariae, in 1579 te Antwerpen bij Plantin verschenen7. Verder ook, dat hij
in 1602 en 1608 Nederlandse vertalingen publiceerde van twee geschriften van de
Spaanse ascetische schrijver Fray Luis de Granada (1504-1588), naar de overzetting
uit het Spaans in het Latijn die Michel ab Isselt er tevoren van gemaakt had8.
Goetschalckx vermeldt ook dat Jan Gevaerts een kritische uitgave voorbereidde van
de kroniek van Brabant van Edmond de Dynter (ca. 1370-1449), ‘volgens een
handschrift berustend in de priorij van Korsendonk, welke hij te dien einde van voor
tot achter had overgeschreven’9 Tot een publika-

5

6
7
8
9

GOETSCHALCKX, op. cit, p. 156. De aldaar vermelde datum is waarschijnlijk foutief: ‘Op 13
maart 1607 sloten de aartshertogen met de Republiek een eerste bestand af voor de duur van
acht maanden met ingang van 4 mei. Inmiddels zou in Den Haag een Europees congres
doorgang vinden, dat een vredesoverleg zou moeten brengen’ (H. DE SCHERPER, De
Katholieke Nederlanden, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 6: Nieuwe Tijd,
Haarlem, 1979, p. 290).
GOETSCHALCKX, op. cit., p. 156-157.
F. VANDER HAEGHEN-M.R. LENGER, Bibliotheca Belgica, Bibliographie générale des
Pays-Bas, III, Brusel, 1964, p, 252, onder nr. G. 390 (met verwijzing naar p. 198-219).
B.A VERMASEREN, De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving in de XVIde en XVIIde
eeuw over den Opstand, Maastricht, 1941, p. 176.
GOETSCHALCKX, op. cit., p. 156. Met een verwijzing naar de Acta Capituli B.M.V. Antv., III,
p. 62 en p. 181.
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tie ervan kwam het echter niet. Op zijn beurt heeft zijn zoon Gaspar er aan gedacht
het te publiceren, maar dit plan werd evenmin verwezenlijkt Alleszins danken wij
daaraan de aanwezigheid in het Museum Plantin-Moretus van het afschrift van de
Dynter's kroniek10. Eerst veel later, nl 1854-1860, werd het gebruikt voor de uitgave
van dit werk door Mgr. P.F.X. de Ram11.
In het grafschrift, dat Gaspar Gevartius voor het epitaaf van zijn vader opstelde
(III. 1), wordt verwezen naar het feit dat deze rechtsgeleerde en historicus was, maar
wordt vooral de aandacht gevestigd op diens bedrijvigheid als diplomaat in dienst
van de Aartshertogen, waardoor hij ‘de grondslagen legde voor het Twaalfjarig
Bestand’ (1609-1621) en ‘na veertig jaar ononderbroken burgeroorlogen de weg
bereidde tot de openbare rust’. Daarnaast wordt ook vermeld dat hij, na het overlijden
van zijn echtgenote, kanunnik werd van de kathedraal en wegens zijn onkreukbaarheid
faam verwierf als officiaal van het bisdom.
De figuren, die - links en rechts van het grafschrift, frontaal op het epitaaf zijn
opgesteld, personifiëren Jan Gevaerts' verdiensten, respectievelijk als ‘vredestichter’
en als jurist. De figuur links beeldt de Vrede (EIPHNH) uit, die in haar linkerarm de
olijftak houdt, haar attribuut, en die Mercurius' staf, symbool van het goede
gezantschap, in de rechterhand bezwerend richt naar een slang die aan haar voeten
kronkelt en waarschijnlijk de tweedracht of de laster verzinnebeeldt12. Op de volute
onder haar treffen wij nog het opschrift aan: SERVANTI BENEDICTIO, (zegen aan
wie haar [de vrede] dient). De figuur rechts, met de weegschaal in de rechterhand
en een kleine perkamenten rol in de linker, beeldt de Gerechtigheid uit. Op het
voetstuk waarop zij staat, lezen wij het

10

11

12

Antwerpen, MUSEUM PLANTIN-MORETUS, Hs. Latin, no 35 (anc. 104) [nieuw nummer M,
283]: Ed. de DYNTER, Chronicon Ducum Lotharingiae et Brabantiae, 1676 (JAN DENUCÉ,
Musaeum Plantin-Moretus. Catalogue des Manuscrits, Antwerpen, 1927, p. 36-37). Zie ook
MARCEL HOC, Etude sur J.G. Gevaerts, philologue et poète (1593-1666), Brussel, 1922, p.
39-40. Over Edmond de Dynter: R. VAN UYTVEN, in: Nationaal Biographisch Woordenboek,
2, Brussel 1966, col. 185-188.
Chronica nobilissorum ducum Lotharingie et Brabantie a Rgum Francorum, auctore magistro
EDMUNDO DE DYNTER, ed. P.F.X. DE RAM, 3 dln. Brussel, 1854-1860 (Commission Royale
d'Histoire)
Deze figuur werd dikwijls verkeerdelijk de ‘Voorzichtigheid’ genoemd, o.m. in: P. GENARD,
Verzameling Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, Arrondissement
Antwerpen, I: Antwerpen, Cathedrale Kerk, Antwerpen, 1856, p. 60; BASAN, op. cit., p. 48,
no 20; DUTUIT, op. cit., VI, p, 90, no 20; Miller Lawrence, op. cit., p. 248, no 41.
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Ill. 1: - Adriaan Lommelin, Het Epitaaf van Jan Gevaerts, burijngravure, 3de staat. Amsterdam,
Rijksprentenkabinet.
(Foto Rijksmuseum-Stichting, Amsterdam).
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Griekse woord ΔIKH (Gerechtigheid) en op de voluut daaronder: VIOLANTI
ANAΘHMA (vervloeking aan wie haar geweld aandoet). Iets hoger, tussen de twee
figuren in en boven het grafschrift, bevindt zich een nis waarin de buste van Jan
Gevaerts voorkomt. Daaronder, in een rechthoekige cartouche, diens spreuk: NON
SEMPER IMBRES (het regent niet altijd). Als bekroning van het grafschrift bemerken
wij nog een duif met een olijftak in de bek, nogmaals een allusie op de vrede die
gebracht wordt door de ‘vredestichtende’ diplomaat, maar ook wel door de jurist die
op de gerechtigheid steunt. Boven het halfronde hoofdgestel van de nis treffen wij
nog een olielamp aan, zinnebeeld van de eeuwigdurende eer die aan de nagedachtenis
van de overledene wordt gebracht, en aan weerszijden daarvan, neerhangende zware
festoenen van olijftakken, die met linten samengebonden zijn. Onderaan het epitaaf,
aan weerszijden, bemerken wij ietwat gedrukte voluten, waartegen engelenkopjes
aanleunen, en in het midden een frontaal geplaatst engelenhoofdje boven het wapen
van de familie Gevaerts. Op de prent die het monument weergeeft komt, althans op
de meeste exemplaren, links onder nabij de hoek, nog de signatuur voor: Pet. Paul
Rubenius del, en rechts van het epitaaf: Lommelin sculp.
De prent is niet gedateerd. Derhalve dient naar een mogelijkheid gezocht om
desgevallend onrechtstreeks te achterhalen wanneer en in welke omstandigheden ze
zou kunnen gegraveerd zijn. Wij zullen hierbij rekening moeten houden, zowel met
wat ons bekend is over hel leven van Adriaan Lommelin als over het ontstaan van
het epitaaf zelf.
De meeste lexica vermelden dat Adriaan Lommelin afkomstig is van Amiens,
maar zijn geboortedatum blijkt onbekend te zijn13. Op zeer jeugdige leeftijd moet hij
met zijn vader Samuel naar Antwerpen gekomen zijn. Deze laatste wordt aldaar in
1635-36 als ‘handelaer’ in de Sint-Lucasgilde ingeschreven14. Henri Hymans vermeldt
een reeks van copieën naar de Passie van Hendrik Goltzius, in 1636 opgedragen aan
Antoon Triest, waarvan elke prent door Adriaan Lommelin werd

13
14

LE BLANC, op. cit., II, p. 565, G.K. NAGLER, Neues Allgemeines Künstlerlexikon, 2de uitg.,
IX, Linz a.D., 1907, p. 3; HOLLSTEIN, op. cit., p. 95.
PH. ROMBAUTS EN TH. VAN LERIUS, De Liggeren en andere historische Archieven der
Antwerpsche Sint-Lucasgilde, Den Haag, [z.j.], p. 72 en p. 77. Het lijkt derhalve weinig
waarschijnlijk dat, zoals Held schrijft (zie n. 25, p. 254), dat Adriaan Lommelin eerst na
Rubens' dood (1640) naar Antwerpen kwam.
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gesigneerd15. Hij signaleert ook ‘une petite pièce mystique’, waarop twee geopende
handen zijn afgebeeld, met aan elk lid een compositie tot stichting van de gelovigen.
Ook deze prent, die jammer genoeg niet gedateerd is, vertoont zijn signatuur, waaraan
hij toegevoegde aetatis suae 12. Hieruit blijkt dat Adriaan Lommelin reeds op zeer
jeugdige leeftijd de burijn moet hebben gehanteerd. Daar op die prent een Nederlandse
tekst voorkomt, kan er ook uit worden afgeleid dat hij toen reeds in de Zuidelijke
Nederlanden verbleef. Dat hij vermoedelijk zijn opleiding verkreeg van zijn vader,
blijkt uit de signatuur van de titelprent van het boek van Olivier de Wree (Vredius),
Sigilla Comitum Flandrium, in 1639 te Brugge verschenen bij Jan Baptist Kerckove:
Sculptores Samuel et Adrianus Sam. Fil Lommelini. In dit werk komen nog andere
prenten voor, die enkel A. LOMMELIN gesigneerd zijn16. Volgens M.D. Henkel wordt
Adriaan Lommelin nog tot in 1677 in archiefstukken vermeld17. Wanneer en waar
hij overleed is echter niet bekend.
Deze gegevens over de graveur leveren voorlopig de vaststelling op dat de prent
met de afbeelding van het Gevartius-epitaaf bezwaarlijk vóór 1636 kan worden
gedateerd, en dat ze anderzijds vóór 1677 moet zijn ontstaan.
Archivalia betreffende het epitaaf zijn tot dusver nog niet aan het licht gekomen.
Derhalve zijn wij aangewezen op stijlanalyse en op gegevens die de interne kritiek
van het grafschrift wellicht zou kunnen opleveren. Steunend op de overlijdensdatum
van Jan Gevaerts, nl. 1613 (en niet 1623, zoals door Franciscus Swecrts (Sweertius)18,
Valerius Andreas19, en later ook nog door J.C. Diercxsens20 wordt aangegeven),
meende Max Rooses dat het monument vermoedelijk kort daarna zou zijn ontstaan21.
Derhalve leek het hem uitgesloten dat het, zoals nochtans eenstemmig door
achttiende-eeuwse auteurs wordt vermeld, door Artus Quellin de

15
16
17
18
19
20
21

HENRI HYMANS, in: Biographie Nationale de Belgique, XII, Brussel, 1892-93, col. 339-342.
F. VANDER HAEGHEN-M.R. LENGERS, Bibliotheca Belgica, V, X p. 798, nr. V. 344.
[THIEME-BECKER], Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, ed. VOLLMER, 23, Leipzig,
1929, p. 349-50.
FRANCISCUS SWEERTIUS, Athenea Belgicae, Antwerpen, Willem van Tongeren, 1628, p.
428-429.
VALERIUS ANDREAS, Bibliotheca Belgica. Editio renovata, Leuven, Jacob Zegers, 1643, p.
506.
JOANNES CAROLUS DIERCXSENS, Antverpia Christo nascens et crescens, VII: 1600-1700,
Antwerpen, Jan Hendrik van Soest, 1773, p. 160-161.
MAX ROOSES, L'OEuvre de P.P. Rubens, V, Antwerpen, 1892, p. 187-188, no 1363.
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Oude werd gebeeldhouwd: deze werd immers eerst in 1609 geboren! Anderzijds was
hij wel de mening toegedaan dat Rubens het zou hebben ontworpen: ‘le style du
monument présente un caractère rubénien assez prononcé pour que nous croyons
pouvoir admettre l'attribution au maître’. Rudolf Oldenbourg22 en Martin Konrad23
waren het daarmee eens, maar hielden tevens vast aan de traditionele toeschrijving
van de uitvoering van het epitaaf aan Artus Quellin de Oude. Daarentegen werd door
Frank van den Wyngaert betwijfeld of het ontwerp ervan wel op Rubens teruggaat;
hij noemde dit ‘problematisch, daar de eerste staat [van de prent] het “delineavit”
draagt van Erasmus Quellin; de tweede pas die van Rubens’24. Julius S. Held ging in
die richting nog iets verder25. Hij vestigde er de aandacht op dat het grafschrift een
terminus post quem oplevert, die de toeschrijving van het ontwerp aan Rubens weinig
waarschijnlijk maakt, Gaspar Gevartius, die daarop wordt vermeld als één van de
twee zonen die het epitaaf lieten oprichten, voert daarop nl. de titel van keizerlijk
historiograaf, een functie waartoe hij eerst in 1644 werd benoemd. Derhalve, zo
redeneert Held zeer logisch, moet het monument eerst na die datum zijn vervaardigd26.
Het grafschrift levert echter nog andere data op die door Held niet werden ontcijferd.
Zo wordt vooreerst Carolus, de oudere broer van Gaspar, vermeld als deken van het
kapittel van Lier, waartoe hij eerst in 1646 werd aangesteld27. Bovendien is het bekend
dat Gaspar zelf eerst op 11 november 1649 tot ‘historiographe et chroniste de Sa
Majesté’, - dus van koning Filips IV van Spanje, - werd benoemd28. Aangezien ook
die titel op het grafschrift wordt vernoemd,

22
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24
25
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RUDOLF OLDENBOURG, Peter Paul Rubens, Sammlung der veröffentlichten... Abhandlungen,
ed. WILHELM VON BODE, München-Berlijn, 1922, p. 191-192.
MARTIN KONRAD, Antwerpener Binnenräume im Zeitalter des Rubens, in: Belgische
Kunstdemkmäler. ed. PAUL CLEMEN, II, München, 1923, p. 191-192 (als uitgevoerd omstreeks
1640), afb. 142 op p. 189.
FRANK VAN DEN WYNGAERT, Inventaris der Rubeniaanse Prentkunst, Antwerpen, 1940, p.
71, nr. 412.
JULIUS S. HELD, Rubens' Designs for Sepulchral Monuments, in. The Art Quarterly, Autumn
1960, p. 247-170, fig. 3. (Hedrukt in: JULIUS S. HELD, Rubens and his Circle, Studies,
Princeton N.J., 1982, p. 80-93).
HELD, op. cit., p. 255.
GOETSCHALCKX, op cit., p. 155; HOC, op. cit., p. 51, waar als datum 1645 wordt aangegeven.
B.A. VERMASEREN, Het ambt van historiograaf in de Bourgondische Nederlanden, in:
Tijdschrift voor Geschiedenis, 56, 1941, p. 258-273; meer bepaaldelijk p. 270.
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- hij luidt immers Caesarius Regiusque Consiliarius et Historiographus, - zou dus
de terminus post quem, die Held aangaf, nl. 1644, door 1649 dienen vervangen.
Die vaststelling is alleszins waardevol voor de datering van de prent: het is evident
dat ze eerst na 11 november 1649 werd voltooid. Maar wat het ontstaan van het
monument zelf betreft, wordt deze terminus post quem formeel tegengesproken door
een ander gegeven: het epitaaf wordt inderdaad in 1643 vermeld als reeds bestaande,
in de tweede uitgave van Valerius Andreas' Bibliotheca Belgica, in dat jaar te Leuven
verschenen! De betreffende passage, die over Jan Gevaerts handelt, luidt als volgt:
‘Obiit autem anno Dom, CIC.I.C.XXIII [sic! recte: 1613] prid. Kal. Maii, anno natus
LX, atque Epitapheo marmoreo statuaque in Sacello SS. Cosmae et Domiani ab
iisdem filiis suis ornatus’29.
Hij vermeldt ook de namen van de zonen, nl. ‘Carolus I.C. Turnhauti Decanum
ac canonicum’, dus nog niet als deken van het kapittel van Lier, wat hij eerst drie
jaar later zou worden, en ‘Casparus item I.C.S.P.Q. Antv. ab Actis’, dus nog niet als
keizerlijk en koninklijk historiograaf, waartoe deze, zoals reeds aangestipt, eerst
respectievelijk in 1644 en 1649 zou worden benoemd. Het is moeilijk met zekerheid
uit te maken of na laatsgenoemde datum deze titels van de zonen, die wel op het
monument zullen aangebracht zijn, daarop werden gewijzigd en aangevuld, dan wel
of de tekst van het grafschrift alleen werd aangepast met het oog op de weergave
ervan op de prent van Lommelin. Hoe dan ook, Valerius Andreas' getuigenis laat er
geen twijfel over bestaan dat het epitaaf van Jan Gevaerts reeds in 1643 in de
kathedraal prijkte. Daarmede vervalt niet alleen de voorgestelde terminus post quem,
maar beschikken wij over een terminus ante quem voor het ontstaan ervan.
Opvallend is wel dat Valerius Andreas het oudste kind van Jan Gevaerts, eveneens
Jan genaamd, niet vermeldt onder de zonen die het epitaaf lieten oprichten. Deze
was ‘cornet’ van een ruitercompagnie in dienst van keizer Rudolf II en zou in 1640
kinderloos in Hongarije overleden zijn30. Op het eerste gezicht zouden wij uit die
overlijdensdatum kunnen afleiden dat het monument eerst na 1640 zou ontstaan zijn.
Maar enige voorzichtigheid is hier toch wel geboden, aangezien deze oudste zoon
ook niet voorkomt in Franciscus Sweertius' Athenae Belgicae, gepubliceerd in 1628.

29
30

VALERIUS ANDREAS, op. cit., p. 506.
HOC, op. cit., p. 30; Goetschalckx, op. cit., p. 155.
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Een ander element dat misschien wel een terminus post quem zou kunnen opleveren,
is de vermelding onderaan op het grafschrift van Joannes Annaeus, Gaspars enige
zoon, die op twaalfjarige leeftijd overleed. De juiste datum van zijn overlijden is ons
niet bekend, maar aangezien zijn vader op 14 mei 1625 in het huwelijk trad met
Maria Haeckx31, zijn moeder, kan die gebeurtenis bezwaarlijk vóór ca. 1637 worden
gesitueerd. De passage over die jong gestorven zoon kan natuurlijk ook later op het
epitaaf en/of op de prent zijn aangebracht, evenals de ‘nieuwe’ titels van zijn vader
en van zijn oom. Maar het is ook mogelijk dat precies die smartelijke gebeurtenis
Gaspar ertoe kan hebben aangezet om eindelijk werk te maken van de realisatie van
het epitaaf van zijn vader. Het moet hem immers toen duidelijk geworden zijn dat
de familie Gevaerts niet in de mannelijke lijn zou worden voortgezet, maar dat ze
integendeel na het overlijden van zijn broer Karel, die als kanunnik wel kinderloos
zou blijven, en van hemzelf, die reeds sedert 1629 weduwnaar was, zou uitsterven.
Het ogenblik leek dan ook aangebroken om eindelijk het monument op te richten
dat de herinnering aan zijn vader en aan zijn familie zou bestendigen. Hoe dan ook,
de mogelijkheid dat het tussen ca. 1637 en 1643 werd vervaardigd, wordt, zoals
verder zal blijken, niet tegengesproken door wat ons bekend is over de activiteit van
Artus Quellin de Oude, de vermoedelijke beeldhouwer van het monument.
Die approximatieve datering houdt tevens de mogelijkheid in dat Rubens nog vóór
zijn dood, op 30 mei 1640, een ontwerp voor het epitaaf kan hebben gemaakt! Held
had dit onwaarschijnlijk geacht wegens het te grote tijdsverschil tussen het overlijden
van de meester en het begin van de uitvoering van het epitaaf, dat hij na 1644 plaatste.
Deze redenering vervalt echter met Valerius Andreas' getuigenis, volgens hetwelk
het reeds in 1643 was uitgevoerd. Als wij rekening houden met de tijd die nodig
moet zijn geweest om o.m. de twee beelden en de buste te vervaardigen, dan kan
reeds vrij kort na het overlijden van Rubens met de uitvoering ervan een aanvang
zijn gemaakt, zo dit al niet eerder was gebeurd.
Held voert evenwel nog andere argumenten aan tegen de toeschrijving van het
ontwerp aan Rubens. Het belangrijkste is dat op de eerste staat van de prent van
Lommelin de signatuur Erasmus Quellinus del voorkomt. Deze staat is ons bekend
uit de catalogus van de collectie Del Marmol, waar hij als volgt wordt vermeld:
‘L'épitaphe de J. Gevartius, avant les

31

HOC, op. cit., p. 50.
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inscriptions, & avec le E. Quellinus del Lommelin sculp.’32. Tot dusver is mij geen
exemplaar van deze eerste staat bekend geworden. Er mag echter niet aan zijn bestaan
getwijfeld worden, de vermelding ervan in hoger vermelde catalogus is daarvoor te
expliciet. Trouwens op de exemplaren van de latere staten die ik onder ogen kreeg,
lijkt een ‘correctie’ te zijn aangebracht op de plaats waar Pet. Paul Rubenius
voorkomt: rondom die naam zijn blijkbaar de sporen te zien van een afschaving of
van het gebruik van een bijtend zuur, terwijl de horizontale lijntjes waarover de naam
werd gegrift, iets minder precies en met kleine onderbrekingen zijn getrokken. Ook
lijkt het lettertype van de naam iets af te wijken van dat van het woordje del, - dat
blijkbaar intakt werd gelaten, dus zoals het reeds voorkwam in de eerste staat33.
Voor zover ik dit heb kunnen nagaan, zijn tot dusver drie staten van de prent van
Lommelin bekend:
1. vóór de opschriften en met de signatuur E. of Erasmus Quellinus del Lommelin
sculp; slechts bekend door de catalogus Del Marmol, 1794, en uit de lexica die
daar blijkbaar op teruggaan34;
2. met de opschriften en met de signatuur: Pet. Paul Rubemus del/Lommelin sculp35
(Ill. 3):

32
33

34

35

HELD, op cit., p. 254 en p. 266, note 15.
Mevrouw P.L.M. Verhaak, die ik hierbij dank voor de vriendelijkheid de exemplaren van
de twee staten, die het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bezit, voor mij te hebben willen
onderzoeken, deelde mij op 6 juli 1982 mede, dat die veronderstelling juist zou kunnen zijn,
alhoewel het moeilijk met zekerheid te zeggen is of hier sprake is van een ‘Ausradierung’.
Ook op de prent in de Albertina in Wenen (Rubensstiche, IV, 107; foto in het Rubenianum
te Antwerpen) is de correctie merkbaar, evenals op de verder vermelde exemplaren in het
Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen (zie noot 44). - Voor de foto, evenals voor de toelating
deze hier te mogen reproduceren, dank ik het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
OLDENBOURG (op. cit., p. 200-201) schrijft, ten onrechte, dat op de prent van Lommelin de
uitvoering van het epitaaf aan Artus Quellinus wordt toegeschreven; HOLLSTEIN (op. cit.,
XI, p. 97, nr. 49) vermeldt, bij vergissing, een 2de staat ‘with A. Quellinus del’.
DUTUIT (op. cit., p. 90, no 20) deelt mede dat de catalogus Del Marmol, nrs. 427-429, 3
staten vermeldt, waarvan de 2de aldus wordt beschreven: ‘2. avec les inscriptions de PP
Rubens del., Lommelin sculp., et au bas une autre épitaphe en imprimé’, Deze beschrijving
correspondeert met het exemplaar van de 2de staat in het Stedelijk Prentenkabinet te
Antwerpen (Inv. 14889), dat hierna wordt beschreven (noot 44). Dutuit maakt blijkbaar geen
onderscheid tussen onze 2de en 3de staat; als 3de staat geeft hij op: ‘3. La même estampe
avec les mêmes adresses, mais sans épitaphe en imprimé’.
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3. met dezelfde opschriften en dezelfde signatuur als sub. 2, maar met toevoeging
van twee lijnen die, onder de titels van Gaspar Gevartius, in kleinere kapitalen
als het ware tussen de tekst werden ingeschoven:
DECESSIT X. KAL. APRILIS ANNO CHRISTI CICICCLXVI AETATIS
SVAE LXXIII (Ill. 1)
De vermelding op de eerste staat van de signatuur Erasmus Quellinus del maakt het
vrijwel zeker dat Lommelin zijn prent gegraveerde naar een tekening van deze
kunstenaar. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat deze laatste ze vervaardigde naar
het monument zelf, zoals het in de kathedraal te zien was, maar het lijkt
waarschijnlijker dat ze reeds eerder was ontstaan als modello voor de beeldhouwer
van het epitaaf. Ook Held neemt dit impliciet aan. Betekent zulks echter dat daarmee
Rubens als ontwerper toch moet worden afgeschreven?
Volgens Held, die nochtans ook even rekening houdt met de mogelijkheid dat er
een schets van Rubens voor het epitaaf kan hebben bestaan, lijkt diens ‘inventie’
uiteindelijk weinig waarschijnlijk te zijn. De stijl van het monument wordt
gekenmerkt, zo schrijft hij, door een koel classicisme dal vreemd aandoet voor
Rubens, maar daarentegen wel karakteristiek is voor Erasmus Quellin. In het bijzonder
wijst hij op het feit dat de figuren van de Vrede en de Gerechtigheid veel ‘liefelijker’
en ‘eleganter’ zijn dan gelijkaardige personificaties bij Rubens36. Hij besluit aldus:
‘The epitaph, preserved in a print by Lommelin, is either not at all, or at most in a
very limited sense, a work of Rubens’37. Voor hem moet Erasmus Quellin (1607-1678),
die op de eerste staat van de prent als ‘delineator’ wordt aangegeven, de ontwerper
van het monument zijn geweest. Toch zijn hierop wel enkele opmerkingen te maken.
Voor de vergelijking met personificaties door Rubens verwijst Held naar
boekillustraties, meer bepaaldelijk naar die op het titelblad van het eerste deel van
Franciscus Haraeus' Annales Ducum Brabantiae, uit 1622. Hierbij dient echter
aangestipt dat voor titelprenten de vormgeving, hoe sculpturaal ook, veel vrijer en
losser kan zijn dan bij het ontwerpen van beelden, waarbij door de ontwerper bij
voorbaat dient gedacht aan het duurzaam materiaal waarin ze moeten worden
uitgevoerd. Derhalve lijkt het mij meer aangewezen de figuren op Lommelin's prent
naast een ontwerp van Rubens voor een

36
37

HELD, op. cit., p. 255.
HELD, op. cit., p. 259.
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Ill. 2: - P.P. Rubens, Doctrina, ontwerptekening voor een beeld. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus.
(Foto A.C.L., Brussel).
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beeld te leggen. Een goed voorbeeld lijkt mij diens tekening voor Doctrina te zijn
(Ill. 2), een van de drie beelden die Hans van Mildert omstreeks 1620 in hout uitvoerde
voor een schoorsteen in het Plantijnse huis38. Wanneer men deze figuur vergelijkt
met die van de Gerechtigheid, rechts op de prent van Lommelin, dan lijkt het wel
aannemelijk dat in de prent een Rubeniaans ontwerp ‘verslankt’ werd weergegeven,
maar dat ook zó dat a.h.w. achter die elegante en uitgelengde gestalte de
oorspronkelijke vorm nog kan worden vermoed. Dat hier werkelijk nog een
‘Rubensian residue’ aanwezig is, wordt evident, wanneer wij de prent van Lommelin
op haar beurt vergelijken met andere gravures die geheel zelfstandig door Erasmus
Quellin werden ontworpen39.
Dat Gaspar Gevartius intiem bevriend was met Rubens, mag als voldoende bekend
worden geacht40. Het ligt dan ook wel voor de hand dat hij zich tot zijn vriend zal
hebben gewend, toen hij er aan dacht een ontwerp voor het epitaaf van zijn vader te
laten maken. Mogelijk heeft de grote kunstenaar hem toen dezelfde werkwijze
voorgesteld die hij sedert 1637 toepaste, teneinde gevolg te kunnen blijven geven
aan de wens van hun gemeenschappelijke vriend Balthasar I Moretus om voor deze
ontwerpen van titelbladen te maken, nl. het tekenen door hem zelf van een eerste
schets, die dan tot modello werd uitgewerkt door Erasmus Quellin41. Ook in diens
gedetailleerde ontwerpen voor titelbladen kunnen wij een zekere elegante
‘verslanking’ van het Rubensiaanse voorbeeld vaststellen. Deze samenwerking biedt
ook een verklaring waarom op de eerste staat van de gravure van Lommelin de naam
van Erasmus Quellin als ontwerper voorkomt. Inderdaad, drie tekeningen die deze
kunstenaar naar schetsmatige ontwerpen van Rubens voor Balthasar Moretus
vervaardigde, vertonen zijn zwierige handtekening in de linker benedenhoek, Rubens'
naam, die nochtans wèl op de prenten voorkomt die er naar

38

39

40
41

JULIUS S. HELD, Rubens, Selected Drawings, I, Londen 1959, p. 147, nr. 138-139; FRANS
BAUDOUIN, in de catalogus Rubens en zijn Tijd. Tekeningen uit Belgische Verzamelingen,
Antwerpen, Rubenshuis, 1971, p. 84-85, nr. 63, afb. 7.
B.v. de allegorische figuren op het titelblad van R. ARRINGA, Diputationes Theologicae in
Primam Partem D. Thomae, Antwerpen, 1643 (door Cornelis II Galle naar Erasmus Quellinus)
op dat van D. SCAVEDRA, Idea Principis Christiani Politici, Brussel, 1649 (door L. Danoot).
Zie o.m. HOC, op. cit., p. 42-49.
LÉON VOET, The Golden Compasses, II, Amsterdam, 1972, p, 208; J. RICHARD JUDSON-CARL
VAN DE VELDE, Book Illustrations and Title-Pages, I, Brussel, 1977, p. 59-64; (Corpus
Rubenianum Ludwig Burchard, Part XXI), fig. 266, 272 en 280.
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Ill. 3: - Adriaan Lommelin, Het Epitaaf van Jan Gevaerts, burijngravure, 2de staat, upeen los blad,
met gedrukte teksten onder de prent. Antwerpen, Stedelijk Prentenkabinet.
(Foto Stadsarchief, Antwerpen).
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gesneden werden, - met de toevoeging ‘inuenit’, - wordt niet op die tekeningen
vermeld. Dit kan ook het geval geweest zijn met het modello voor het
Gevartius-epitaaf, en het is dan ook begrijpelijk dat Lommelin op de eerste staat van
zijn prent gewoon de signatuur van Erasmus Quellin overnam. Hij is evenwel verplicht
geweest ze te vervangen door die van Rubens. Vermoedelijk zal dit wel op last van
Gaspar Gevartius zijn gebeurd, die ongetwijfeld meer belang zal hebben gehecht aan
Rubens' ‘inventie’, dan aan de meer gedetailleerde uitwerking daarvan door Erasmus
Queliin.
Dat Gaspar Gevartius zich voor de uitvoering van het epitaaf tot de beeldhouwer
Artus Quellin de Oude (1609-1668) zal hebben gewend, is eveneens gemakkelijk te
verklaren. Deze moet namelijk omstreeks 1638 uit Italië te Antwerpen teruggekeerd
zijn, aangezien Balthasar I Morelus hem op 21 augustus 1639, een betaling overmaakte
voor de gebeeldhouwde cartouche met het Plantijnse drukkersmerk, geflankeerd
door Hercules en Constantia, die hij voor hem had uitgevoerd en die thans nog prijkt
boven de poort van het illustere huis aan de Vrijdagmarkt42. Voor de binnenplaats
van hetzelfde huis zou hij ook nog in 1642 de buste van Balthasar I Moretus en in
1644 die van Jan II Moretus beitelen43. Toen Artus, zoals reeds vermeld, omstreeks
1638 in de Schetdestad terugkeerde, werd hij daar meteen een van de voornaamste
beeldhouwers. In dat zelfde jaar waren immers zowel Hans van Mildert (ca.
1585-1638), als Andries Colyns de Nole (1598-1638), - deze laatste twee jaar na zijn
oom Robrecht (vóór 1570-1636), - die tot dan toe de toonaangevende figuren waren,
overleden. Weliswaar waren toen in de Scheldestad nog wel andere goede
beeldhouwers werkzaam, maar het is duidelijk dat, door het afsterven van de
voornaamsten, ruime mogelijkheden geboden werden voor iemand als Artus Quellin,
die na zijn leertijd bij zijn vader, Erasmus I (ca. 1585-1640), ook nog in Rome bij
de befaamde Frans Duquesnoy (1597-1643) had gewerkt. Dat hij vrijwel onmiddellijk
na zijn terugkeer een opdracht ontving van Balthasar I Moretus dankt hij misschien
wel aan zijn broer Erasmus II, die toen voor het Plantijnse huis als ontwerper van
prenten werkzaam was. Hoe dan ook, het feit dat zijn vriend Balthasar in Artus

42

43

GABRIËLS, op. cit., p. 30 en p. 282, noot 166, Plaat III. Deze cartouche versierde eerst het
huis ‘Bonte Huid’ in de Hoogstraat en werd in 1644 door de beeldhouwer overgebracht en
geplaatst op het huis aan de Vrijdagmarkt (LÉON VOET, The Golden Compasses, I, Amsterdam,
1969, p. 283).
GABRIËLS, op. cit., p. 246-249, Plaat LXXIa en b; Voet, op. cit., I, p. 285-286 en p. 418.
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vertrouwen stelde, kan er Gaspar Gevartius toe hebben aangezet om, voor de
uitvoering van het epitaaf, zich eveneens tot deze te wenden. Er bestaat alleszins
geen reden om de traditionele toeschrijving ervan aan de (latere) ‘beeldhouwer van
hel Amsterdamse stadhuis’ in twijfel te trekken.
Keren wij nu terug naar de vragen die bij het begin van deze uiteenzetting werden
gesteld in verband met de prent van Lommelin, Reeds hoger werd aangestipt dat ze
waarschijnlijk eerst na 1649 werd gegraveerd. Maar, met welke bedoeling? In het
Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen bevindt zich een los blad (Ill. 3), waarop de
tweede staat voorkomt, met daaronder een gedrukte verklarende Latijnse tekst,
alsmede links in een kolom, een verwijzing naar historische werken waaruit blijkt
dat Jan Gevaerts de grondslagen heeft gelegd voor het Twaalfjarig Bestand44, - een
prestatie waarop ook in het grafschrift allusie wordt gemaakt. Ook werd binnen het
schild waarin het grafschrift voorkomt, onderaan met de pen in inkt toegevoegd:
DECESSIT CASPERIVS ANN ...../MENS........ Vanzelfsprekend dateert die
handschriftelijke toevoeging van na 1666, Gaspars overlijdensjaar. Het is moeilijk
uit te maken of dit los blad uit een boek werd gesneden, ofwel als een proefdruk
dient beschouwd voor een pagina van een of ander historisch werk. Een ogenblik
dacht ik dat dit misschien in de Historia Marthionatis Sacri Imperii zou terug te
vinden zijn, een werk dat baron Jacques Le Roy reeds van omstreeks 1664 moet
begonnen zijn, maar eerst in 1678 werd gepubliceerd. In het exemplaar ervan dat ik
heb nagekeken, heb ik ze echter niet aangetroffen. Wel komt ze veel later voor in de
Franse vertaling van een ander werk van dezelfde auteur, in 1734 bij Gerard Block
in 's-Gravenhage verschenen onder de titel Le Grand Théatre Sacré du Duché de
Brabant45 Mogelijk is de koperplaat van de prent op een gegeven ogenblik in het
bezit van Le Roy gekomen ter illustratie van één van zijn werken, en werd ze eerst
aan zijn dood gebruikt. Of werd ze reeds tevoren voor een andere publicatie
aangewend? Ik ben er tot dusver nog niet in geslaagd dit te achterhalen. Uit het
onderzoek van de transcriptie van Edmond de Dynters kroniek van Brabant m het
Museum Plantin-Moretus kon evenmin worden vastgesteld of de prent van Lommelin
desgevallend zou ontstaan zijn

44

Inv. 14889 (cat. F. III, 275/54); zie ook noot 35. Een exemplaar van de 3de staat bevindt
zich eveneens in het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen: Inv. 15890 (cat. F. III, 275/55).

45

D1. III, p. 44; geciteerd door MILLER LAWRENCE, op. cit., p. 248, no 41.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

503
om de voorgenomen, maar niet verwezenlijkte uitgave ervan door Gaspar Gevartius
te illustreren.
Intussen meen ik het dan toch voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat het
epitaaf van Jan Gevaerts
1. reeds in 1643 in de kathedraal van Antwerpen prijkte;
2. in de zeer waarschijnlijke veronderstelling dat het door Artus Quellin de Oude
werd gebeeldhouwd, tussen ca. 1638 en 1643 is ontstaan;
3. door Rubens werd ontworpen in samenwerking met Erasmus Quellin.
Tevens werd aangetoond dat de prent van Lommelin eerst na 1649 werd gegraveerd,
- en ook vóór 1666, het overlijdensjaar van Gaspar Gevartius.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

504

Summary
Up ta now, three states are known of the print by Lommelin, representing the funerary
monument dedicated to Jan Gevaerts (1553-1613), which was placed in the
shoe-makers chapel in the Cathedral of Antwerp:.
1. before the inscriptions and with the signature Erasmus Quellinus del; mentioned
in the catalogue of the Del Marmol collection (1794);
2. with the inscriptions and the signature Pet. Paul Rubenius del (III. 3);
3. the same, with the addition in the inscriptions of the date of the death of Gaspar
Gevartius (1666) (Ill. 1).
The funerary monument itself was, most probably, executed from about 1637, after
the death of Joannes Annaeus, Gaspar's only son, who is mentioned as deceased on
the epitaph. It surely was already finished in 1643, as it is mentioned as existing in
the Cathedral, in the second edition of Valerius Andreas' Bibliotheca Belgica,
published in that year.
The approximative date, - between 1637 and 1643, - enables us to accept that, near
the end of his life, Rubens himself made a sketch for the epitaph. It can be assumed
that, in the same way he used to make designs of titlepages for Balthasar I Moretus
in 1637-1640, he only made a prelimmary sketch, which was worked out into a more
detailed ‘modello’ by Erasmus Quellinus.
Although the latter interpreted Rubens'sketch in his own more elegant and ‘prettier’
style, the comparison with Rubens' drawmg for a sculpture, ‘Doctrina’ (Ill. 2) shows
us that, e.g. in the figure of Justice in the engraving, there stili remains a Rubensian
residue.
As, most probably, Lommelin used the drawingby Erasinus Quellinus as a model
for his engraving, at first he took over the latter's signature, which, however, he had
to be replaced by that of Rubens.
There is no reason to doubt the traditional attribution of the execution of the epitaph
to Artus Quellinus the elder. About 1638 he was back from Italy, and except for
sorne short absences, continued to work in Antwerp till January 1650, when he moved
to Amsterdam.
The inscription on the engraving States (among other titles) that Gaspar Gevartius
was historiographer of the king of Spain. As be was appointed to that honorary
function in 1649, it is evident that Lommelin made the engraving after that date.
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Hugo Favolius Ludebat
Woord en beeld op Vlaamse prenten uit de 16de en 17de eeuw
door Elly Cockx-Indestege
(Dilbeek)
Bij het onderzoeken van belangrijke verzamelingen Antwerpse grafiek uit de zestiende
en zeventiende eeuw1 merkt men gaandeweg dat een groot aantal prenten verzen
vertonen in het Latijn en in de volkstaal2. In proza of in dichtvorm wordt nu eens een
korte, eenvoudige beschrijving of verklaring van het voorgestelde gegeven, dan weer
een wat langere toelichting of commentaar bezorgd, die een ‘hulp’ kan zijn bij het
‘lezen’ van de prent en waardoor het interpreteren en begrijpen ervan aanzienlijk
wordt vergemakkelijkt. Bijschriften in proza, veelal in de volkstaal -soms in twee of
meer talen - zien wij vooral op historieprenten, terwijl de Latijnse poëzie voornamelijk
bij bijbelse en mythologische onderwerpen wordt aangetroffen, In de regel is de tekst
in de koperplaat gegraveerd en komt er slechts heel uitzonderlijk zetwerk aan te pas.
Zonder deze teksten, ook al zijn ze niet steeds in dezelfde mate verhelderend,
ontgaat ons in vele gevallen de zin van wat is afgebeeld. Ook de les die er eventueel
uit te halen valt, blijft ondoorzichtig voor de argeloze toeschouwer. En het kan
gebeuren dat die les de hoofdbedoeling van het hele ondernemen is geweest, De
symbolentaal en het veelvuldig aanwenden van allegorieën is immers kenmerkend
zowel voor het beeld als voor

1

2

Enkele jaren geleden heb ik dit onderzoek in de belangrijkste collecties in binnenen buitenland
aangevat met het oog op de intussen verschenen Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan, door
L. VAN DEN BRANDEN, E. COCKX-INDESTEGE EN F. SLLLIS, Nieuwkoop, 1978 (Bibliotheca
Bibhographica Neerlandica XI); een supplement hierop is in voorbereiding.
Wat volgt is voor een gedeelte de tekst van een lezing voor de leden van de Maatschappij
der Antwerpsche Bibliophilen te Antwerpen op 21 maart 1982 gehouden - Bijzonder
interessant in dit verband is de tentoonstellingscatalogus in het Belgisch Huis te Keulen in
oktober 1981, Wort und Bild. Buchkunst und Druckgraphik in den Niederlanden im 16 und
17. Jahrhundert. Konzept: H.-J. RAUPP, Sint-Pieters-Jette, 1981.
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het woord. Dit maakt het boeiender en moeilijker terzelfdertijd. De omstandigheid
dat van 1560 af vrijwel uitsluitend het Latijn wordt gehanteerd, vereenvoudigt niets.
Hoe belangrijk het woord hier ook kan zijn - bij sommige allegorische bladen zou
de tekst zelfs centraal staan - toch is in de regel het woord ondergeschikt aan het
beeld. Het geheel is meestal bij de beeldende kunstenaar geconcipieerd in opdracht
van een prentenuitgever die het dan door een of meerdere graveerders bij hem in
dienst liet uitvoeren. Bleek het wenselijk of noodzakelijk de afbeeldingen van een
begeleidende tekst te voorzien, dan kon de kunstenaar of de uitgever aan een schrijver
of een dichter, liefst in de bekendenkring, vragen een paar verzen of een heel gedicht
ter ‘illustratie van de afbeelding’ te schrijven. Of dergelijke samenwerking altijd op
deze wijze is geschied, kan in het huidige stadium van het onderzoek niet worden
gezegd. Het is wel geldend voor het tweemanschap Maarten van Heemskerck Hadrianus Junius over wie wij bijzonder goed ingelicht zijn dank zij de uitstekende
studies van Ilja Veldman3. Anderzijds is het goed mogelijk dat er in bestaande,
uitgegeven gedichten werd geput, zonder dat hiervoor speciaal op een auteur een
beroep werd gedaan4. In hoeverre de band tussen woord en beeld dan hecht is, valt
nader uit te maken. Gezien de aard echter van wat op vele van deze prenten is
afgebeeld, komt het mij eerder onwaarschijnlijk voor dat dit vaak is gebeurd. Deze
bijschriften zijn immers als korte gelegenheidsverzen te beschouwen. Men kan zich
best voorstellen dat Philips Galle bijvoorbeeld af en toe bij zijn vriend Christoffel
Plantijn te rade zal zijn gegaan op zoek naar een tekstschrijver, en dat Plantijn hem
uit zijn wijde vrienden- en kennissenkring5 aanbevelingen zal hebben verstrekt. Het
is immers opvallend dat heel wat humanisten die wij als poëet op de prenten uit De
witte lelie aantreffen, er relaties met de Officina Plantiniana op na hielden. Naargelang
van het gehalte van de dichter en zijn verzen,

3

4
5

I. VELDMAN, Maarten van Heemskerck and Dutch humanism in the sixteenth century,
Maarssen, 1977. IDEM, Seasons, planets and temperaments in the work of Maarten van
Heemskerck. Cosmo-astrological allegory in sixteenth-century Netherlandish prints, in:
Simiolus, 11, 1980, p. 149-176.
Cfr. L. DE PAUW-DE VEEN in de tentoonstellingscatalogus Hieronymus Cock, prentenuitgever
en graveur, 1507?-1570, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 1970, p. IX.
A.J.J. DELEN, Histoire de la gravure dans les Anciens Pays-Bas & dans les provinces belges,
II, 2, Paris, 1935, p. 95, 163. L. VOET, The Golden Compasses, I. Amsterdam, 1969, chapter
12: The Plantin House as a Humanist Centre, p. 362-395.
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neemt het belang van de tekst toe en meteen de relatie tussen tekst en voorstelling,
tussen woord en beeld.
Het verdient derhalve aanbeveling dat het beeld in samenhang met het woord
wordt beschouwd. Om dit woord op het spoor te komen echter, is het onontbeerlijk
bij de beschrijving van prenten de bijschriften in extenso weer te geven en in een
register te ontsluiten. Eenieder die zich met dit soort grafiek heeft beziggehouden,
weet dat dit helaas al te zelden is geschied. Hoogstens is het ‘incipit’ soms ook het
‘explicit’ gegeven - wat al een onschatbare hulp betekent, een enkele keer de volledige
tekst6. Krijgt de tekst nauwelijks de aandacht van de kunsthistoricus, hij krijgt er niet
meer van de filoloog en de bibliograaf. Van geen van beiden verwacht men dat zij
zich met grafisch werk zouden inlaten. Alleen wanneer een reeks prenten tot een
‘boek’ met titelblad is gebundeld7 en aldus als een bibliografische eenheid is te
beschouwen, kan men ze ‘bibliografisch’ en bijgevolg in bibliotheekcatalogi
ontmoeten. De toevallige omstandigheid - al of niet gebundeld en gebonden, al of
niet met titelblad - mag evenwel niet het criterium vormen om een reeks prenten een
‘boek’ te heten en aldus te behandelen, al was het maar omdat dit een verschillende
behandeling van een gelijkaardig document impliceert.
Opname van de volledige bijschriften in de oeuvrecatalogi van de kunstenaars zou
van deze publikaties een nieuwe bron voor het literatuuronderzoek maken. Immers,
lang niet alle van deze verzen zijn - voor zover ze al bekend zijn - in de tekstuitgaven
van hun respectieve auteurs opgenomen. Van Hadrianus Junius weet men dat een
aantal verzen die als bijschriften op prenten hebben gediend, verschenen is in het
postuum uitgegeven Poematum liber primus (Leiden, 1598), en van Cornelis Kiliaan
zijn de meeste gedichten naar een vroeg zeventiende-eeuws handschrift een eeuw
geleden gepubliceerd8. Maar voor vele dichters is dit niet het geval. Zij hebben zich
ook niet steeds op een expliciete wijze kenbaar

6

7
8

Ik denk hierbij aan de zoëven geciteerde catalogus over H. Cock, aan C. van de Veldes
monografie over F. Floris, aan de Catalogue raisonné van de Gebroeders Wierix door M.
MAUQUOY-HENDRICKX, aan I. O'DELL.- FRANKE die in haar Kupferstiche und Radierungen
aus der Werkstatt des Virgil Solis (Wiesbaden, 1977) de bijschriften integraal mèt vertaling
opneemt maar niet aan een register heeft gedacht, en ten slotte aan de laatste delen van
HOLLSTEIN.
Een paar voorbeelden hiervan in de Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan, nr. 43-53.
Kilianus Latijnsche gedichten. Uitgegeven en met een levensbericht voorzien door MAX
ROOSES, Antwerpen, 1880 (Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen, 6).
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gemaakt; soms staat hun naam afgekort of als een monogram op één van de bladen
uit een reeks; soms ook is de tekst niet gesigneerd.
Veelal is niet bekend dat bepaalde auteurs zich ook bezondigd hebben aan het
schrijven van enkele verzen ter illustratie van albeeldingen op prenten, want in hun
levensbeschrijvingen wordt hiervan haast nooit gewag gemaakt. Niet dat het allemaal
zéér belangrijk is: de humanisten hebben dit soort poëzie ongetwjfeld als beuzelarij
of als tijdverdrijf beschouwd, het was zelfs een mode onder de humanisten geworden.
Toch zijn deze vergeten of onbekende verzen van Alciatus, Arias Montanus,
Beyerlinck, Bochius, Favolius, Gevartius, Giselinus, Junius, Lampsonius,
Raphelengius, Schonaeus, Utenhovius - om slechts dezen als resultaat van een eerste
zeer beperkt onderzoek te noemen - het waard in het licht te worden gegeven, liefst
rechtstreeks in verband met de afbeeldingen waarvoor ze gemaakt zijn. Ook de
anonieme gedichten of die welke reeds bekend zijn, verdienen in hun oorspronkelijke
context te worden geplaatst.
Dit opstel wil een eerste stap zijn ter aanvulling van de biblograiie van Hugo
Favolius, twintig jaar geleden in de Bibliotheca Belgica verschenen9.
***
Over de arts Hugo Favolius (1523-1585), uit een Italiaanse vader te Middelburg
geboren en ingezetene te Antwerpen, is niet zo heel veel bekend10. Hij studeerde
medicijnen te Padua maar we blijven in het ongewisse over het tijdstip waarop hij
zijn doctorsdiploma behaalde en zich te Antwerpen vestigde. Misschien is dit laatste
in het midden van de jaren zestig gebeurd: van 1564 af immers duikt zijn naam
regelmatig op in het Antwerpse Stadsarchief. Het jaar tevoren verscheen van hem te
Leuven het reisverhaal in verzen over zijn tocht naar Constantinopel ongeveer twintig
jaar vroeger ondernomen11. In die hele tussentijd, van 1546 tot 1563, is van Favolius
geen spoor te bekennen.
Na het Hodoeporicon volgen in de jaren '70 tot aan zijn dood nog een paar kortere,
actueel gebonden teksten in het Nederlands, een geogra-

9
10
11

E. COCKX-INDESTEGE, Hugo Favolius, in: Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1963, 227e-228e
livr., F 87-F 92; in de heruitgave, Bruxelles, Culture et Civilisation, 1964, III, p. 9-16.
Zie noot 9.
Hodoeporici Byzantini libri III. Zie Bibliotheca Belgica, F 88. Cfr J.C.G. BOOT, Over H.
Favolius en zijn Latijnsche gedichten, in: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2de r., dl.7 (Amsterdam) 1878, p. 215-233.
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fisch handboek in verzen bewerkt naar Ortelius12, en nog enkele kortere of langere
gedichten in het werk van andere auteurs opgenomen13. In 1574-1576 is hij achttien
weken proeflezer geweest bij Plantijn14. Dit heeft hem ongetwijfeld in contact gebracht
met andere humanisten en schrijvers15 die bij de drukker aan huis kwamen, maar ook
met de wereld van de prenthandel, de kopergraveurs en de prentenuitgevers. Ook
Philips Galle behoorde tot Plantijns vriendenkring en hij zal blij geweest zijn - zo
kunnen wij liet ons voorstellen - iemand te ontmoeten die hem Latijnse bijschriften
in dichtvorm voor zijn prenten kon leveren.
Tot nu toe zijn mij negen prenten of prentenreeksen met tekst van Favolius bekend,
de heruitgaven niet meegerekend. Zij zijn meestal ongedateerd; de oudst gedateerde
is van 1574, de jongste (eerste uitgave) van 1581. Als uitgevers treden een eerste
maal op Peeter Baltens, Philips Galle, Gerard de Jode en Johannes Sadeler I. Peeter
Baltens alias Custodis (ca. 1528-1584), zoals hij in de archiefdocumenten wordt
genoemd, staat in 1577 als graveur en plaatdrukker bij Plantijn vermeld16. Vóór die
tijd wordt hij slechts schilder genoemd en is er geen graveerwerk van hem bekend17.
Hieruit is af te leiden dat Baltens zich waarschijnlijk pas op het eind van zijn leven18
met graveren heeft ingelaten. Philips Galle (ca. 1564-1612) heeft zich omstreeks het
midden van de jaren zestig te Antwerpen als prentenuitgever en - handelaar gevestigd.
Bij zijn overlijden wordt de zaak voortgezet door zijn zoons Theodoor († 1633) en
Corne-

12

13

14
15

Bibliotheca Belgica, F 89, F 90, F 20. Zie ook W. LUDWIG, Die poetischen Beschreibungen
des Herzogtums Wirtemberg durch Hugo Favolinus und Nikolaus Reusner, in: Zeitschrift
für Württembergische Landesgeschichte, 36, 1977 (versch. 1979), p. 96-113.
Bibliotheca Belgica, F 92, III. Hieraan is toe te voegen een veertienregelig gedicht, gedateerd
Antwerpen, 1584, in: Symbolum Jacobi Monawi... Gorlicii, Johannes Rhamba, 1595, p. 76-77
(ex. Gent, UB, BL 1653).
MUSEUM PLANTIN-MORETUS ANTWERPEN, Archief 23, fo 26ro en 32, fo 261ro. Cfr VOET,
op.cit., II, 1972, p. 177.
Zoals Abraham Ortelius in wiens album amicorum Favolius in 1574 een gedicht schreef.
Zie de uitgave door JEAN PURAYE in De Gulden Passer, 45, 1967, p. 105vo106ro; 46, 1968,
p. 81.

16
17

18

MUSEUM PLANTIN-MORETUS ANTWERPEN, Archief 41, schutblad rovo.
A. ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans
les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975, p. 5, kol. 1 (Nationaal
Centrum voor de archeologie en de geschiedenis van het boek, III). Cfr U. THIEME & F.
BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, II, Leipzig, 1908, p.425-426.
Hij moet overleden zijn tussen 11 juni en oktober 1584. Zie STADSARCHIEF ANTWERPEN,
SB 377, fo 7rovo en A 4833, fo 305ro.
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lis I († 1650) en zijn kleinzoons Joannes († 1676) en Cornelis II († 1678)19. Gerard
de Jode(ca. 1509-1591), hoewel ook zelf graveur, zou zich vooral op de prenthandel
hebben toegelegd, meer bepaald van 1572 tot aan zijn dood20 Johannes Sadeler I
(1550 - ca. 1600) wordt in 1572 in de Sint-Lucasgilde opgenomen maar is omstreeks
1586 naar Duitsland uitgeweken21.
Van een paar reeksen bestaat er een heruitgave; éénmaal treffen wij voor een zelfde
tekst twee uitvoeringen naar twee verschillende ontwerpen aan: het Speculum vitae
humanae is èn door Gérard Groenning22 en door Maarten de Vos23 getekend. Eén
blad behoort eerder tot de historieprenten (nr. 9): bij de afbeelding van een gestrande
walvis staat een heel verhaal dat Favolius in verslagtoon heeft geschreven en dat in
zetwerk is uitgevoerd. Met uitzondering ook van deze laatste prent, zijn al de overige
bladen allegorische of mythologische voorstellingen waar Latijnse disticha of
kwatrijnen bij horen. Om uiting te geven aan de manier waarop de dichter zijn taak
opvatte, signeerde hij op variërende wijze: ‘Hugo Favolius canebat of accinebat of
nog ludebat’: hij maakte verzen voor zijn plezier.
Een uitvoerige beschrijving met tekstuitgave van al de Favolius-bladen zou de
omvang van een artikel in deze feestbundel ver overschrijden. Daarom beperk ik er
mij toe dit hier slechts voor één reeks (nr. 2, niet in Hollstein24) te doen bij wijze van
voorbeeld - eerder van voorstel - waarop aanmerkingen en suggesties in dank zullen
worden aanvaard. Voor het overige biedt de lijst die hieronder volgt, niet meer dan
een bondige beschrijving van de bladen en de exemplaren die ik tot nu toe in een
(vrij beperkt) aantal prentenverzamelingen heb aangetroffen. Aangezien de tekst het
uitgangspunt voor dit onderzoek vormde, zijn de prenten alfa-

19

20
21
22

23
24

J.J.P. VAN DEN BEMDEN, De familie Galle: plaetsnyders van het laetst der XVIe en de eerste
helft der XVIIe eeuw, Antwerpen, 1863. THIEME-BECKER, XIII, 1920, p. 105-106, ROUZET,
op.cit., p. 67-68.
THIEME-BECKER, XIX, 1926, p. 30-31 ROUZET, op. cit., p. 105-106.
THIEME-BECKER, XXIX, 1935, p. 300-301. HOLLSTEIN, XXI-XXII, 1980, p. 83 (Compiled
by D. DE HOOP-SCHEFFER).
THIEME-BECKER, XV, 1922, p. 70-71 s.v. Groenning, Gerard P. ten onrechte Paludanus
geheten. De in 1975 aangekondigde studie over Gerard Groenning door Hans Mielke is voor
zover mij bekend, nog niet verschenen.
Het aangekondigde werk van HORST SCHWEIGERT, Das graphische Werk des Maarten de
Vos (Graz) is nog steeds niet verschenen.
F.W.H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700,
Amsterdam, [1949.].
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betisch naar de titels - oorspronkelijke of gesmede - gerangschikt, en niet naar graveur
of uitgever zoals gebruikelijk.
1. ARTES PRACTICAE, MANUALES ET HONESTAE
Reeks van acht genummerde burijngravures (205 × 247 mm) naar [Maarten van
Cleve] door [Philips Galle] gegraveerd, 1574. Latijnse kwatrijnen, gesigneerd:
Hugo Fauolius caneb.
I. Uitgegeven door Philips Galle in 1574. Gesigneerd en gedateerd: Phls Galle
excudebat // 1574.
II. Uitgegeven door Joannes Galle in 1638. Gesigneerd: Ioan. Galle excud.// F.
Floris invent. Opgenomen als nr. 6 in de bundel Speculum diversarum imaginum
speculativarum van 163825.
Allegorische voorstelling, in de gedaante van een vrouw in een landschap of
binnenskamers, van de menselijke werkzaamheden. De vierregelige bijschriften
zijn deels beschrijvend, deels informatief. Nopens de toeschrijving aan M. van
Cleve als inventor, leze men bij H. Mielke en C. van de Velde. De titel is aan
de uitgave van Joannes Galle ontleend.
Lit.: Niet in HOLLSTEIN C. VAN DE VELDE, Frans Floris 1519/20-1570. Leven
en werken, Brussel, Koninklijke Academie voor wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, 1975, vnl. p. 32, 93-94, 105, 108, 428-429 nr.
124-131 (Verhandeling Klasse der Schone Kunsten jg. 37, nr. 30). H. MIELKE,
Antwerpener Graphik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Thesaurus
Veteris et Novi Testamenti des Gerard de Jode, 1585, und seine Künstler, in:
Zeitschrift für Kunstgeschichte, 38, München-Berlin, 1975, p. 29-83, vnl. p. 58.
Ex.: I. o.m. Amsterdam, RIJKSPRENTENKABINET, Galle Ph., doos 137b.
Antwerpen, STEDELIJK PRENTENKABINET, F II/G 249-255 (bll. 1, 5 en 6
ontbreken; 2 exx van bl. 3; op. bl. 1 in inkt F. FLORIS INV). Darmstadt,
HESSISCHE LANDES- UND HOCHSCHULBIBLIOTHEK, 31 A 282 (gebonden,
afkomstig uit een convoluut, met de hand gefolieerd 170-177; bl. 1 ontbreekt).
Vatikaanstad, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Stampe V. 75 (37-41) &
V.77 (167, 168) (resp. bll. 4-8, 1 & 2), Würzburg, MARTIN VON WAGNER
MUSEUM DER UNIVERSITÄT, Graphische Sammlung, N 121. - II. o.m. Antwerpen,
STEDELIJK PRENTENKABINET, F III/G 345-352 (bl. 7 en 8 ontbreken; 2 exx. van
bil. 5 en 6, één vermoedelijk van de eerste staat). Brussel, KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK. PRENTENKABINET, Cort C. fo (enkel bl. 7). Coburg, VESTE,
KUPFERSTICHKABINETT, Kp. B 766 (bl. 4 ontbreekt). New York, NEW YORK
PUBLIC LIBRARY, Aster Lenox and Tilden Foundations, Prints Division, MEB
+ 1638.
2. [QUATUOR CULTURAE]
Reeks van vier genummerde burijngravures (ca. 210 † 255 mm), niet gesigneerd,
noch gedateerd. Latijnse kwatrijnen, bl. 1 rechts onderaan gesigneerd: Hugo
Fauolius accinebat. Enige staat bekend.

25

25 Deze bundel vormde het uitgangspunt voor de hierboven vermelde lezing (zie noot 2).
T.z.t. hoop ik aan het hele Speculum een onderzoek te wijden.
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omhelst, gezeten

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

512

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Prentenkabinet, Cultura carnis, eerste van vier bladen, niet
gesigneerd. De Latijnse verzen zijn van Hugo Favolius (Sterk verkleind).

aan een gedekte tafel in gezelschap van Venus en Cupido links. Gula, Voluptas
en Caro rechts; links een doorzicht op een burcht en een tentenkamp met,
zwevend in de lucht, Infamia. 2. CVLTVRA MVNDI: links, op een verhoging
gezeten, Mundus, in de gedaante van een gebaard man met op het hoofd de
wereldbol; vóór hem Avaritia, een niet geïdentificeerd personage en Ambitio;
rechts op de achtergrond een burcht en, in de lucht zwevend, Fama. 3. CVLTVRA
DIABOLI: vóór de duivel, gezeten op een enorme wereldbol met scepter en
doodshoofd in de handen, ligt geknield Alterius Prosperitas, een mannenfiguur
met ‘rugtas’; rechts van hem Invidia met slangen getooid, links vóór een pauw
Superbia die Alterius Prosperitas een diadeem van pauweveren boven het hoofd
houdt; op de achtergrond links een stadsgezicht, rechts een tempel in aanbouw
en bergen, 4. CVLTVRA CHRISTI: in de linkerbovenhoek is Christus met scepter
en wereldbol op de wolken gezeten; in het midden Bonus Genius die, door een
engel bij de hand geleid, een geldstuk in de bedelnap van een bedelaar werpt,
terwijl hij Peccatum, met bokshoornen en -poten, met de voeten treedt; rechts
Mali odium met een lange lans; op de achtergrond een groot renaissancegebouw.
In beeld gebracht zijn de zinnelijke begeerte, de drankzucht en de uitspatting,
de wereldse begeerten naar geld, ambitie en roem; de duivel in slangevel gehuld
zoekt aan het vlees te knagen; maar uiteindelijk is Christus de enige veilige,
heilzame weg.
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Tussen de tweemaal twee regels in een cursieve letter, staat de nummering in
Arabische cijfers. Enkel het eerste blad vertoont de naam van de dichter.

Tekst26
Cultura carnis
1.
Non tantum ira Deum, non tantum tela nec hostis,
Quantum sola nocet animis illapsa Libido
Ebrietas cui fides comes, cui Luxus et alma
Est Venus et nigris volitans Infamia pennis.
Cultura mundi
2.
Tristis avaritiae rabies nummique cupido
Et levis Ambitio, perfusaque Gloria fuco
Ad praedam, strepitumque lucri suffragia vertunt.
Sic manifesta patet falsi fallacia mundi.
Cultura diaboli
3.
Qui genus hoc inter vitae versatur ut atra
Fortunae invidiam consanguinitate ligant,
Demon erat, vacua dentes in pelle fatigans
Et tacitus quaerens quam posset rodere carnem.
Cultura Christi
4.
Tutius at nihil est, bene quam munita tenere
Edita doctrina divorum, reddere iustum est
Peccatis veniam poscent, haec una salutis
Est via, linque malum, et virtutem amplectere felix.

Commentaar. Een oudere aantekening bij het Rotterdamse exemplaar maakt
gewag van Maarten van Heemskerck als mogelijke inventor en van Harmen
Muller of Philips Galle als graveur; hierbij wordt uitgegaan van de inventaris
van Theodoor Galle27 waarin o.m. ‘de vier complecxen Hemskerck vier platen’
voorkomen; hiermee worden evenwel de vier temperamenten bedoeld wat niet
met onze vier ‘culturae’overeenstemt. In de auctiecatalogus van Sotheby wordt
het ontwerp aan Maarten de Vos toegeschreven en de gravure aan Ph. Galle.
Een stijlkritisch onderzoek vermag wellicht hier een uitspraak te doen.
Lit.: Niet in HOLLSTEIN. Catalogue Sotheby, auction sale 26 October 1964, nr.
4.
Ex.: o.m. Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, PRENTENKABINET, 1 Galle Ph.
fo, s.V 89965-89968; 2. Galle Ph., 4o Cultum. Rotterdam, MUSEUM
BOYMANS-VAN BEUNINGEN, PRENTENKABINET, Galle Ph., doos 7, 25914-917
(Coll. Friedrich von Sachsen). Vatikaanstad, BIBLIOTECA APOSTOLICA
26

27

In tegenstelling tot de signering van de kunstenaars en van de tekstschrijver wordt de tekst
niet diplomatisch getranscribeerd maar uitgegeven volgens de aanbevelingen door J. IJsewijn
in zijn Companion to Neo-Latin studies (Amsterdam-New York-Oxford, 1977) verstrekt.
Een vertaling zal samen met uitvoerige beschrijving van al de bladen worden gegeven.
J. DENUCÉ, Prentenhandel Theodoor Galle en Catharina Moerentorf; inventaris aan 1636,
in; Antwerpsch Archievenblad, 2de r., 2, 1927, p. 136-151, vnl. p. 140.
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3. DE DEIS GENTIUM IMAGINES ALIQUOT ICONICAE
Reeks van 29 ongenummerde bu rijngravures (ca. 132 × 82 rum) + tilelprent
(145 × 92 mm) door Philips Galle gegraveerd, 1581. Latijnse disticha; op het
titelblad: Imagines... ab Hug. Favolio ilustratae.
Uitgegeven door Philips Galle in 1581 als boek: op de rectozijde van de twee
eerste bladen de gegraveerde titel en een opdracht aan Carolus de Lathem in
zetwerk.
Negenentwintig goden en godinnen zijn naar het leven en met hun attributen
voorgesteld tegen een eenvoudige achtergrond. De tweeregelige verzen zijn
beschrijvend.
Lit.: HOLISTEIN, VII, p. 79, 352-380. Bibliotheca Belgica, F 91.
Ex. o.m. Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, KOSTBARE WERKEN, II 76.001
A LP (bll. 5 en 6 ontbreken; gebonden). München, STAATLICHE GRAPHISCHE
SAMMLUNG, Galle Ph., 508 II, 37889-37917. Parijs, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE,
CABINET DES ESTAMPES, Ec. 67d fol. Rotterdam, MUSEUM BOYMANS-VAN
BEUNINGEN, PRENTENKABINET, Galle Ph., doos 4, H 352-380. Washington
D.C., FOLGER SHAKESPEARE LIBRARY, PN 6349 B 789 PG 1627 Cage/2.
4. [IUSTITIA ET PAX]
Burijngravure (335 × 440 mm) naar Maarten de Vos door Hieronymus Wierix
gegraveerd, [ca. 1578?). Drie Latijnse kwatrijnen, gesigneerd: Hugo Fauolius.
Enige staat bekend, door Peeter Baltens uitgegeven. Gesigneerd: P. BALTE
EXC. // M.D. VOS IV. en IH. W.
Allegorische voorstelling van de rechtvaardigheid en de vrede in de gedaante
van twee vrouwenfiguren. Overeenkomstig de datering van een blad met
hetzelfde thema door Mielke28, kan ook deze prent van Wierix bij benadering
worden gedateerd.
Lit.: Tekeningen en prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. (Tentoonstelling)
22 dec. 1979-27 jan. 1980 [te| Nijmegen, Dordrecht, Haarlem, Bergen op Zoom,
Sint-Pieters-Jette, 1980, nr. 139. M. MAUQOUY-HENDRICKX, Les estampes des
Wierix, II, Bruxelles, 1979, nr. 1397 (=ALVIN, 1509); nog andere exx. geciteerd.
Ex.: o.m. Antwerpen, STEDELIJK PRENTENKABINET, F III/G 719, 19654. Firenze,
GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO DISEGNIE STAMPE, 8682 st vol.
5. [MINERVA CUM ADOLESCENTE]
Burijngravure (ca, 475 × 350 mm) naar Joannes Martinus Stella door Jan Wierix
gegraveerd, [vóór 1580]. Twee disticha en één kwatrijn, in het Latijn, gesigneerd:
Huge Fauoli.
I. Gesigneerd IH. W.
II. Uitgegeven door Peeter Baltens. Gesigneerd: Ioanni // Martini Stella //
inuentor, Peter // Baltens // excud., IH. W.
III. Uitgegeven door Jan-Baptist Vrints. Gesigneerd: Ioan. Baptista Vrints excud
De kleinere koperplaat (43 × 266 mm) met het kwatrijn is hier afgesneden. De
begeleidende tekst verduidelijkt wel het lot van de jonge man die bijgestaan
wordt door Minerva en belaagd door Paupertas, maar geeft niet zijn naam.
28

MIELKE, op. cit., p.50-51: dit blad is aan Ambrosius Francken toegeschreven; de bijhorende
tekst is niet van Favolius.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

515
Lit.: MAUQUOY-HENDRICKX, op. cit., II, nr. 1595 (=ALVIN, 1427). IDEM, Les
modèles italiens des Wièrix, in: Relations artistiques entres les Pays-Bas et
l'Italie à ta Renaissance. Etudes dédiées à Suzanne Sulzberger, Bruxelles-Rome,
1980, p. 163-177, vnl. p. 166-167.
Ex. I. LUIK, Universiteit, Services des Collections artistiques et des Musées (ex
onder de ovaal afgesneden; niet gezien), II o.m Brussel, KONINKLIJKE
BIBLIOTHEEK, PRENTENKABI NET, Wierix J. plo, F 31505 (ex. Christopher
Mendez, Londen). Firenze, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO DISEGNIE
STAMPE, 10084 st. vol. III. o.m. Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,
PRENTENKABINET, Wierix J. plo s. II 136337.
6. [OCTO ELEPHANTI]
Ets (399 × 542 mm), getekend en [gegpiveerd?] door Gerard Groenning.
Achtregelige tekst in het Latijn over drie kolommen, gesigneerd: Hugo Fauolius
ad tabellam Ludebat. Enige staat bekend. Gesigneerd: Hunc celeri dextra
Groeningus fortè Gerardus // Pinxerat... (r. 6-7). Beschrijving naar Wurzbach
en mededelingen mij door Dr H. Mielke (Berlijn) welwillend verstrekt, waarvoor
ik hem hier gaarne dank zeg.
Lit.: A. VON WURZBACH, Niederländisches Künstlerlexikon, Amsterdam, 1963
(Nachdruck der Ausgabe 1906-1911), II, p. 301, 1 THIEME-BECKER, XV, 1922,
p. 70.
Ex.: Dresden, STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN, KUPFERSTICHKABINETT.
Wenen, ALBERTINA (geen van beide gezien).
7. PASSIO VERBIGENAE QUAE NOSTRA REDEMPTIO CHRISTI, NOS DUCIT AD SUMMI
TECTA PATERNA POLI

Reeks van dertien burijngravures + titelprent (161 × 113 mm) naar Marcus
Gheeraerts door [Joannes Sadeler I] gegraveerd, z.j. Op het titelblad een
zesregelige tekst gesigneerd: D. Favol: canebat.
Enige staat bekend, uitgegeven door Joannes Sadeler I. Gesigneerd. IOAN:
SADLER EXCVD: MARC: GERAERD: FIGVR:
De dertien passietaferelen, in een grote ovaal met renaissanceornamenten,
vertonen geen tekst.
Lit.: HOLISTEIN, VII, p, 102, 87-99; XXI, p. 114, 207-220; XXII, p. 124, afb.
207, 208, 216. E. HODNETT, Marcus Gheeraerts the elder of Bruges, London
and Antwerp, Utrecht, 1971, p. 60-61, 72.
Ex.: o.m. Antwerpen, STEDELIJK PRENTENKABINET, F I 106/2-9 (het titelblad
en vier bladen onbreken). Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK,
PRENTENKABINET, 1. Geeraerts M 4o, s. II 91279-91291 (het titelblad ontbreekt;
twee exx. van vijf bll.); 2. II 71138 B (gebonden in rood marokijn, gesigneerd
HARDY-MENNEL). Firenze, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO DISEGNI
E STAMPE, 9330-9343 st. vol.
8. SPECULUM VITAE HUMANAE
A. Reeks van tien genummerde burijngravures (ca. 200 × ca. 240 mm) getekend
en gegraveerd door Gerard Groenning, z.j. Disticha in het Latijn cn het Frans,
gesigneerd: H. fauolius ludebat.
I. Uitgegeven door Philips Galle. Gesigneerd; Ger Groningus Inuen. faciebat
// P Galle excude.
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II. Uitgegeven door Carel Collaert. Gesigneerd: Carolus Collaert excudit.
Lit.: Niet in HOLLSTEIN. WURZBACH, II, p. 301, 2 NAGLER, Die
Monogrammisten, II, München, 1860, 2908.
Ex: I. o.m. Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, PRENTENKABINET, Paludanus
van Groeningen G. 4o s. IV 3119-3124, s V 90105-90107 (bl. 2 ontbreekt; in
een album gemonteerd), Firenze, GALLERIA DEGLI UFFIZI, GABINETTO DISEGNIE
STAMPE, 10330-10339 st vol. New York, NEW YORK PUBLIC LIBRARY, PRINTS
DIVISION, Stauffer coll., XVI cy. Van Groeningen, Paludanus. Vatikaanstad,
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Stampt V.77 (175-185). - II. o.m.
Antwerpen, STEDELIJK PRENTENKABINET, Groeningen, F III/ 181bis 1-20.
B. Reeks van tien genummerde burijn gravures + titelprent (ca. 150 × 111 mm),
naar Maarten de Vos door [Gerard de Jode?] gegraveerd, z.j. Latijnse disticha,
niet gesigneerd, zoals in A.
I Uitgegeven door Gerard de Jode. Op het titelblad: Antverpiae // Excudebat
Gerardus de Iode.
II. Uitgegeven door Theodoor Galle. Op het titelblad: Antverpiae // Excudebat
Theodorus Gallaeus // M. de Vos inuentor.
Lit.: HOLLSTEIN, IX p. 201, 79-89.
Ex. I o.m. Rotterdam, MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN, PRENTENKABINET,
Jode J. & P. de. Wolfenbüttel, HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, 24.1 Geom, fo(16)
(in convoluut).-II. o.m. New York, NEW YORK PUBLIC LIBRARY, PRINTS
DIVISION, MEPC, T. Galle. Allegorische voorstelling van de tien leeftijden, in
de gedaante van een mannenfiguur, binnenskamers of in open lucht. De titel is
ontleend aan B. Hetzelfde thema is hier door andere kunstenaars in beeld
gebracht. De Latijnse bijschriften zijn, behoudens enkele wijzigingen, dezelfde.
9. HET WAERACHTICH OONTERFETJTSEL EN AFMETINGHE VAN DESEN WALVISCH,
GHEVANGHEN DEN 2. IULI. 1577
Twee burijngravures (218 × 337; 57 × 207 mm) onder elkaar, naar Willem van
den Broecke alias Paludanus door Peeter Baltens gegraveerd, [1577]. Legende
over drie kolommen, resp. 7, 6 en 10 regels. Langs de onderzijde is een ander
blad vastgehecht (155 × ca. 352 mm) met een Nederlandse, een Latijnse en een
Franse tekst, resp. over 33, 30 en 32 regels, in zetwerk, door Gerard Smits te
Antwerpen gedrukt. Gesigneerd: Ende dit ghecolligeert H. Fauolia, en: Haec
[o]biter Favolia. In de Nederlandse tekst, r.23-25:... geconterfeyt ende gemeten
op den vierden Julij 1577. By Guilliamo vanden Broecke, altas Paludanus,
beeltsnijder, ende ghesneden by Peeter Baltens. In de Latijnse en de Franse
tekst wordt alleen de eerste genoemd: Gulielmus Paludanus Statuarius, en
Guillaume de Palude sculpteur. Gelegenheidsuitgave naar aanleiding van een
in de Schelde gestrande walvis.
Lit.: E. COCKX-INDESTEGE, Een walvis gestrand in de Schelde boven Antwerpen
op 2 juli 1577, in: Noordgouw, VI, 1966, p. 73-90.
Ex.: Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, HANDSCHRIFTENKABINET, hs. 7563-67,
f. 100 (in een 17de-eeuwse kroniek van Antwerpen door Louis van Caukercken).

Oktober 1982

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

517

Zusammenfassung
Der flämische Humanist von italienischer Geburt Hugo Favolius (1523-1585), ein
in Antwerpen ansässiger Arzt, ist nicht nur der Verfasser einer Reisegeschichte nach
Konstantinopel und einiger anderen Schriften (siehe Bibliotheca Belgica III, S. 9-16),
sondern auch der Autor von lateinischen Versen die zur Beschriftung und Erläuterung
von Stichen dienten. Vermutlich entstanden diese Distichen und Quatrains meistens
auf die Bitte des Stichverlegers. In vielen Fällen trägt der Text, insbesondere als
Beschriftung von Allegorien, zur Aufklärung bei, und oft ist er sogar von wesentlicher
Bedeutung für ein richtiges Verständnis der Darstellung. Favolius ist einer in der
langen Reihe von Humanisten die man auf den flämischen graphischen Blättern des
16. und 17. Jahrhunderts trifft. Die Absicht dieses Beitrags ist zweifach: einerseits
die weniger bekannten Tätigkeiten des Favolius zu beleuchten, andrerseits die
Kunsthistoriker dazu aufzufordern, bei der Beschreibung der Stiche eines Künstlers
in einem ‘Catalogue raisonné’ auch die Beschriftungen vollständig wiederzugeben.
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Galle en Hoefnagels stadsplattegronden en de Antwerpse
verdedigingswerken van september 1577 tot februari 1581
door Prof. Dr. Walter Couvreur
(Antwerpen)
Tot de laatste aanwinsten van het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen behoort een
uiterst zeldzaam stadsplan van Antwerpen (kopergravure, 37,51 × 50,8 cm.) van 1581,
dat traditioneel aan Filips Galle (1537-1612) wordt toegeschreven2. Het plan met
bovenaan het opschrift Antverpia in een cartouche, met links en rechts de wapens
van het hertogdom Brabant en markgraafschap Antwerpen, vertoont de stad (met de
Vlaamse oever) gezien vanuit het oosten.
Bekend is dit stadsplan door A. Dejardin, Description des carter de la province
d'Anvers et des plans de la ville I (Antwerpen, 1862-63), p. 273, nr. 71bis, A.J.J.
Delen, Iconographie van Antwerpen (Brussel, 1930), p. 100, nr. 122 en J. Denucé,
Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn I (Antwerpen-Den Haag,
1912), p. 226. Dejardin en na hem, Delen en Denucé, p. 2261 verwijzen naar een
eksemplaar in de verzameling van Gustaaf van Havre, die in 1905-6 bij F. Muller te
Amsterdam onder de hamer kwam. In de veilingkatalogus Oud-Nederland (10-12
december 1906), p. 69-75, nrs. 836-897 wordt Galles stadsplan niet afzonderlijk
genoemd. Wel vermeldt de katalogus onder de nrs. 849, 850 en 872 twee loten van
samen ruim honderd plans en stadsgezichten van Antwerpen van de 16-18de eeuw,
merendeels in 4o en in folio.
Het eksemplaar van het Stedelijk Prentenkabinet werd in februari 1981 te
Amsterdam in de kunsthandel Marcus aangekocht. Blijkens medede-

1
2

Zonder het onderaan opgeplakte bijvoegsel.
Nr. IV/G.130 van de verzameling van het Prentenkabinet. Opgenomen in de
tentoonstellingskatalogus Museum Plantin-Moretus en Stedelijk Prentenkabinet Aanwinsten
1950-1981 (Antwerpen, april 1982), p. 31, nr. 28 (bij gelegenheid van het afscheid van
konservator L. Voet op 31 maart 1982). De afmetingen in deze katalogus zijn onjuist.
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Ill. 1: Antuerpia Filips Galle: 1581
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Ill. 2: Antverpia Joris Hoefnagel (oorspronkelijke versie)
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ling van dit antikwariaat (30 juni 1982) bevond de plattegrond zich omstreeks 1970
in een gekompileerde atlas (met hoofdzakelijk kaarten van ca. 1570 tot 1630), sinds
twee eeuwen in het bezit van een Keulse familie.
Onderaan het eksemplaar van het Prentenkabinet zijn over de gehele lengte twee,
8 resp. 7, 2 cm. hoge papierstroken opgeplakt, met links een op 20 februari 1581
gedagtekende gelegenheidsopdracht en rechts een legende van bezienswaardigheden,
beide in het Nederlands, Van dit bijvoegsel maken Dejardin, Delen en Denucé geen
melding.
Een tweede exemplaar van Galles stadsplan met gelijkaardig opgeplakt bijvoegsel,
maar in het Frans en zonder dagtekening van de opdracht, is onlangs uit een
Antwerpse priveeverzameling in de kunsthandel Campo opgedaagd en eind april aan
een partikulier verkocht.
Uit het bijschrift (in de linkerbenedenhoek van het stadsplan) Antwerpiae
celeberrimi et nobilissimi totius orbis terrarum emporii cum suis propugnaculis
vallis et munitionibus arboribus per moenia consitis ut sese hodie habet verissima
delineatio aedita per Philippum Galleum Anno 15813 blijkt alleen, dat Galle de
uitgever, niet de ontwerper (inventor) van het stadsplan is. Voor de bewoordingen
van het bijschrift vergelijke men Antwerpiae nobilissimi totius orbis terrarum emporii
typus op de stadsplans van Pieter van der Borcht 1581, 1587 en 1598 (in
Guicciardini-uitgaven) (Delen nr.l24)en van Hogenberg 1585 in Michaël Aitsinger,
De leone belgico (Delen nr.166).
Galles stadsplattegrond herinnert opvallend aan het overbekende ongedateerde
stadsplan (van oost naar west) Antverpia (door dezelfde wapens geflankeerd) van
Joris Hoefnagel (kopergravure, 45, 3 × 77, 8 cm., met signatuur Depingebat Georgius
Hoefn.; Delen nr.74) in tiet vijfde deel (pl. 27) van Georg Braun en Frans Hogenbergs
Civitates orbis terrarum (Keulen, 1572-1618). Beide stadsplans, in het vervolg
kortheidshalve als Galle en Hoefnagel (oorspronkelijke versie) onderscheiden, geven
met uitzondering van de citadel (open bij Galle, gesloten bij Hoefnagel) hetzelfde
beeld van de stadsomwalling te zien.

Legenden en gelegenheidsopdracht van galles stadsplan
De Latijnse legende Inscriptiones sive tituli quatuor Stationum militarium ‘opschriften
of kenspreuken van (de) vier militaire loopplaatsen’, in de

3

‘Zeer getrouwe afbeelding van Antwerpen, de vermaardste en aanzienlijkste handelsstad van
geheel de wereld, met zijn bolwerken, wallen en versterkingen en zijn met bomen beplante
vesten, zoals deze zich thans voordoet. Uitgegeven door Filips Galle in het jaar 1581’.
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rechterbenedenhoek van het stadsplan, houdt verband met de reorganisatie van de
burgerwacht onder acht kolonels (22 dec. 1577) en het toewijzen aan de manschappen
van vaste loop- of standplaatsen in de binnenstad. De legende vermeldt er vier met
hun onderscheiden kenspreuken:
Grote Markt: age aut patere ‘handel of lijd’, Meirbrug: laesa saepius patientia ‘al
te vaak (wordt) lijdzaamheid gekrenkt’, Oever: si in bello securitas4 ‘veiligheid in
de oorlog’ en St.-Joris- (of Keizers)poort: excludere facilius quam expellere
‘buitenhouden valt lichter dan uitjagen’5
Op deze plaats heeft Hoefnagel in een cartouche een Latijns lofdicht op Antwerpen
van Julius Scaliger.
De opgeplakte (lange) rechter papierstrook (van het bijvoegsel) wordt ingenomen
door een Nederlandse legende met 67 namen van poorten, belangrijke gebouwen,
pleinen enz. Bij de namen van kerken en mannenkloosters (en het Falkonklooster)
wordt telkens vermeld aan welke gezindte, - rooms, gereformeerd of kalvinistisch,
konfessie of luthers, - de kerkgebouwen door de gekommitteerden tot het onderhoud
van de religievrede (12 juni 1579) of negenmannen (drie van elke gezindte) waren
toegewezen. De gegevens van de lijst stemmen overeen met die van het dagregister
van de gekommitteerden, uitgegeven door F. Prims, Register der commissie tot
onderhoud van de religionsvrede te Antwerpen (1579-1581) (uitg. Kommissie voor
Geschiedenis, Brussel, 1954), door hern verwerkt in zijn De Religionsvrede.
1578-1581 (Antwerpen, 1942). Zo vermeldt de legende o.a., dat de gereformeerden
en roomsen in St.-Jakobskerk (nr.16) hun kerkdiensten gescheiden houden inden
buyck6 resp. in den Choor met het cruyswerck. Deze toewijzing werd op 12 november
1580 door de stadsmagistraat beslist tegen het advies in van de negenmannen (Prims,
Register der commissie, p.171, 172-3 en 172). Op 1 juli 1581 werd de ‘eeuwige’
godsdienstvrede opgeheven en de rooms-katolieke eredienst ‘bij provisie’ geschorst.
Wat de straatnamen in de lijst betreft, De Huye-merckt (voor Huidenmarkt) en
Slyck-kaye (andere benaming voor Steenen-craenken) zijn het vermelden waard.

4
5

6

Voor sic of sit in bello securitas?
Volgens F.H. MERTENS en K.L. TORFS, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der
stad tot onze tyden V (Antwerpen, 1849), p. 105 stond dit opschrift op het wachthuis naast
de St-Janspoort.
Bijvorm voor beuk. Vgl. PRIMS, Register der commissie, buyck, p. 177 (rekwest
gereformeerden) naast beuck, p. 178 (advies gekommitteerden).
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Aan het revolutionaire Antwerpen herinneren de aantekening bij het Huis van Aken
(nr.63) ofte Colonels huys, de Kercke vande Jesuyten, voor de Ghereformeerde en
de slotvermelding (zonder opsomming) van alle de excellente wacht ofte rondt huysen
in de binnenstad.
Voor de Latijnse legende loca insigniora ‘merkwaardige plaatsen’ bij Hoefnagel
zie hieronder voetn.62.
Galle heeft zijn stadsplan opgedragen aan vier (van de zes eind 1577 benoemde)
fortifikatiemeesters of ‘ghecommitteerden totter fortificatien’. De
gelegenheidsopdracht (op de korte linker papierstrook) noemt Adriaen van Breen,
Fransois van Lemens, Gabriel Steudlin en Anthonis de Rapalo, wier namen in officiële
bescheiden uiteenlopend worden gespeld. De bekendste van het viertal is Gabriël
Steidlin (of Steudlin, Stuydelin), die in 1584 niet zijn broer Joachim tot de
‘peiswillers’ behoorde7. De Steidlins waren van Duitse afkomst. Hun in Antwerpen
vaak verhaspelde achternaam leeft voort in het Wilrijkse Steytelinck.
Niet zonder vleierij betitelt Galle de fortifikatiemeesters als vaders, die met
onvolpryselycken vlyt hun vaderlycke stadt met soo grooten sterckten, heerlycke
dicke wallen, met borstweeren, hooge catten, weerbaer bolwercken ende goede
conterscherpen, in soo corten tydt volmaeckt ende met lustich gheboomte verciert
hebben.

Galles open citadel
Zoals hierboven al vermeld, is het enige opvallende verschil tussen Galle en
Hoefnagels vestingplan de weergave van de citadel, die bij Galle zonder en bij
Hoefnagel met een stadwaartse binnenwal is afgebeeld. Voor het overige stemt de
afbeelding van de sterkte in grote trekken overeen.
De gedeeltelijke ontmanteling van het kasteel, - symbolisch voor het afschudden
van het Spaanse juk, - is het gevolgvan de politieke en militaire stroomversnelling
in de Nederlanden na de Spaanse furie (4 nov. 1576), waarbij de citadel de
Spanjaarden tot springplank voor hun aanval op de stad had gediend, de Gentse
Pacifikatie (8 nov. 1576) en het Eeuwig Edikt (12 febr. 1577), Op 20 maart 1577
wordt de Antwerpse citadel door de Spanjaarden ontruimd. Waalse en vervolgens
Duitse huurtroepen lossen de wacht af. Verdacht van verstandhouding met de Spaanse

7

Zie over hen F. PRIMS, Antwerpiensm 1933 (Antwerpen, 1934), p. 227-242 en Geschiedenis
van Wilrijk [1952], p. 383-8; R. VAN PASSEN, Geschiedenis van Wilrijk (1982), p, 645-7.
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landvoogd don Juan, wordt het garnizoen na een geslaagde militaire samenzwering
op 1 en 2 augustus 1577 van het kasteel en uit de Nieuwstad verdreven, waarna de
citadel door Antwerpse kolveniers en schutters wordt bezet. Kort daarop beslist de
Antwerpse stadsregering met instemming van de Staten-Generaal de citadel door de
afbraak van het naar de stad gerichte binnenfront te ontvesten. De overige
kasteelfronten blijven als zuidelijk sluitstuk van de stadsomwalling bewaard.
Nagenoeg hetzelfde doet zich te Utrecht (na 2 mei 1577) en te Gent (na 27 aug. 1577)
voor, waar de op last van Karel V gebouwde citadellen stadwaarts worden gesloopt,
terwijl de gespaarde buitenwal met aanliggende bastions in de (nieuwe)
stadsomwalling wordt ingelijfd.
Tijdgenoten hebben het beeld vast gelegd van de gedeeltelijke ontmanteling van
Alva's citadel, waarmee op 24 augustus 1577 in een ware feestroes een begin werd
gemaakt. Zoals te Utrecht en te Gent koelde de Antwerpse bevolking haar wraakzucht
op de verlaten muren van de gehate dwangburcht. Historieprenten o.a. van Maarten
de Vos en Hiëronymus Wiericx (Delen nr.101), Frans Hogenberg (in De leone belgico;
Delen nr.103), Jakob de Gheyn (Delen nr. 104), Hans Bol, Waerachtige conterfeytynge
van dwonderlijck sterek casteel van Antwerpen, met alle sijne bolwercken... (Dejardin,
2de supl. (1888), p.109-1108, nrs. 60bis en ter, Delen nrs. 93 en 105) alsook het
schilderij van Peter Goetkint (Museum van Schone Kunsten Antwerpen, nr,670) en
zijn anonieme variant van Worcester Mass. (afb. L. Voet, De gouden eeuw van
Antwerpen (Antwerpen, 1973), p.207) vertonen ons de slopingswerken zowel aan
de gordijn of koertine I-V als aan de aanliggende bastions I ((H)ernando) en V (Duca
of Hertog).
Omtrent de juiste omvang van het gesloopte geven stadsplans uit de jaren 1581-82
geen voldoende uitsluitsel. Bij Galle 1581 is (H)ernando (I) volledig gesloopt, terwijl
Hertog (V) op de naar de stad gerichte rechterflank9 na gespaard blijft. Op de staande
stadsplans (van zuid naar noord) van Hogenberg 1585 (Delen nr.166)10 en van de
Italiaanse en Franse uitgaven van Guicciardini 1581 en 1582, thans toe geschreven
aan

8
9
10

Met vermelding men vinlse te coope, by Philips Gade in de Cammerstrate tot Antwerpen.
flank, teruggetrokken, korte bastionszijde tussen koertine en face; face, buitenwaartse, lange
bastionszijde tussen bastionspunt en flank.
Hierbij ook schematische afbeeldingen van de citadel op prenten en vogelvluchtgeziritten
van Hogenberg m De leone belgico 1584 en 1585 (o.a. het dijkenplan 1585, Delen nr, 164).
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Pieter van der Borcht (Delen nr. 124)11, is (H)ernando afgebroken en Hertog volledig
bewaard. Daarentegen ontbreken beide bastions op Abraham de Bruyns gezicht op
Antwerpen (zuid) in La joyeuse & magnifique entrée de Monseigneur François...
(Anjous blijde intrede op 19 febr. 1582, uitg. Plantijn 1582; Delen nr.130) en op het
stadsplan Bescryvinge vande paelen der vryheyt van Antwerpen in de Rechten ende
costumen van Antwerpen (Plantijn 1582) tegenover blz. 1.
Het Antwerpse stadsarchief bezit, in de map Ikonografie 26, negen plattegronden
van de citadel en omgeving, gaande van 1577 tot 1584, merendeels vestingplans en
ontwerpen voor de aanleg van het kasteelplein (vóór de citadel) en de kasteetplaats
(binnen de ontveste sterkte), waarop de bastions I en V in tracee of (ten dele) ingepast
in de stadsomwalling zijn getekend.
Verreweg het belangrijkste is het grote vestingplan Ikonografie 26/6 (44,1 × 59,5
cm.) met vijf varianten op opgeplakte papierstrookjes, van de hand van Hans
Vredeman de Vriese, gesigneerd en gedateerd op 1577, dat betrekking heeft op de
verdedigingswerken tussen Kronenburg en de citadel (hieronder voetn. 37) resp, de
aansluiting van de ontmantelde sterkte aan Kronenburg. Bedoeld plan heeft al de
aandacht getrokken van H. Wauwermans, Les citadelles du sud et du nord d'Anvers
(Brussel, 1880), p. 57-58, pl.l I en laatstelijk F. Blockmans, Een krijgstekening, een
muurschildering en een schilderij van Hans Vredeman de Vries te Antwerpen in
1577-1586 in het tijdschrift Antwerpen 1962, p.32-34.
Wat de toestand van het ontmantelde front I-V betreft, op vier van de zes ontwerpen
van Vredeman de Vriese ontbreken de beide bastions (H)ernando en Hertog (en
uiteraard de tussenliggende koertine). Op de eerste twee ontwerpen volgens
Wauwermans pl. I (= nrs, 5 en 4 volgens Blockmans, p.34, afb. 21 en 20) zijn van
het bastion Hertog alleen de linkerface en -flank bewaard
Dezelfde toestand van het bastion Hertog vertoont een door Pierre le Poivre ca,
1618 nagetekend vestingplan12, dat blijkens o.a. het aangegeven ravelijn Begijnenpoort
van 1584-85 dagtekent.

11

12

Behoudens de weergave van een open citadel is Van der Borcht 1581 een kopie naar
Hogenbergs Civitatesplan van 1572 (deel I 17; Delen nr. 71), dat zelf op Van der Heyden
1569 (Delen nr. 64) teruggaat.
Identiek met Guicciardini 1581 en 1582, op de opnieuw gesloten citadel na, zijn Van der
Borcht 1587 (voor de Italiaanse uitgave van Guicciardini 1588) en 1598 (overgenomen in
de Nederlandse uitgaven van Guicciardini, Amsterdam, 1612 en 1648).
In het Album Le Poivre (Knkl. Biblioteek Brussel, hs. nr. 19.611, plan 59 (medegedeeld door
Dis. B. Roosens). Le Poivres vestingkaart (open citadel, met bewaarde linkerface en -flank
van Hertog) herinnert opvallend aan die van Speckle (hieronder voetn. 26) (1577?, gesloten
citadel), overgenomen door Adam Freilag, L 'architecture militaire ou la fortification
nouvelle... (Leiden, 1635) fig. 106, na blz. 111, en Matthias Dögen, Architectura militaris
moderna... (Amsterdam, 1647) tussen bh. 248 en 249.
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Hoe het gelegen was met het binnenfront van de citadel bij de overgave der stad aan
Farnese in augustus 1585, leert ons het 4 november 1585 begonnen rekeningenboek
van Philippe le Clercq Compte... du redressement et reparation du Chasteau dAnvers...
(Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer nr.26.269). Hieruit blijkt, dat bij de
herbouwing van het kasteel in november 1585 het bastion Hertog (V) half, de koertine
V-I en het bastion (H)ernando (I) helemaal en de koertine I-II (Toledo) gedeeltelijk
gesloopt waren. Volgende citaten zijn bijzonder leerzaam: ‘pour avoir redresse... le
bolleward dudict Chasteau dAnvers du coste de la riviere (Hertog) estant a moictie
demoli ensemble lentiere gordine (V-I) en dependant sextendant jusques a laultre
bolward ((H)ernando) quy regarde vers leglise de St. George avecq les deux cavailliers
ou platte forme13 a ce servans,... quilz feroyent refaire de deux costez de la porte
derriere la gordine (binnenhoofdpoort) entre les deux bolleward s demolis les deux
cavailliers ou platte forme' (fo. 6 v) en ‘pour avoir redresse les terres et wassonnaiges
du bolleward Philippe14 et la demie gordine en dependante tirant vers le bolleward
Dalve lequel redressement...’ (fo. 4 r).

13

14

In het Nederlands kat, verhoging van aarde of steen (als geschutstelling resp. uitkijkpost) op
een koertine of bastion; gordijn of koertine is de rechte strekmuur tussen twee bastions of
bolwerken.
In het rekeningenboek worden de namen (H)emando (I) en Duca of Hertog (V) vervangen
door Filips en Prins. De oorspronkelijke benamingen werden achteraf hersteld. De bastions
II en IV heetten aanvankelijk (en in het rekeningenbock) Alva resp. Toledo. Daarnaast mik
otngcwisscld Alva voor IV en Toledo voor 11 bij Van der Heyden 1569 en de hierop
teruggaande Hogenberg 1572 (Civitates I 17), 1576 (Antorff, ter illustratie van de Spaanse
furie, in De leone belgico; Delen nr. 82) en Hoefnagel. Deze (door ons gebruikte benamingen)
gelden algemeen vanaf de 17de eeuw. Het bastion III, ten slotte, heette oorspronkelijk naast
Pac(c)iotto ook Fadrico of F(r)ederico (naar Alva's zoon Frederik), later uitsluitend Pac(c)iotto.
In de Nederlandse tijd (1577-1585) geeft men aan de drie overblijvende bastions Nederlandse
namen: eerste, tweede resp. derde bolwerk of blokhuis of (IV) het bolwerk nevens den
vischput of Scheldewaarts, (III) te Kielwaarts resp. (II) tegenover Mispeldonk of tegenover
de Markgravelei. De aanduiding met Romeinse cijfers is van latere datum.
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Over het verloop van de slopings werken en de aanleg van kasteelplein en -plaats
verstrekken de Kollegiale Aktenboeken 1577 e.v.15 vrij nauwkeurige inlichtingen.
Zo vernemen we o.a., dat nog op 25 oktober 1578 ‘aenden voors. casteele behoort
ghebroken te worden’ en dat de ‘demoliatie vande resterende mueren vanden
casteele... metten iersten bequamen saisoene... sal moigen geschieden’ (AA XV 237,
238). Ruim vier jaar later, op 23 januari 1583, beveelt de magistraat ‘de freyten16
vanden casteel(e) plach te zyn terstondt aff te doen breken’ (AA XXVI 165) en op
27 januari ‘van stonden ane te doen ruyneren, affbreken ende te neder te leggen alle
de ruynen ende resterende parceelen van muerstucken staende op de casteelplaetse,
de fondementen te ruymen, de plaetse te effenen ende te vergelycken’ (ib. 168-9).
Van deze muurresten is bij Galle en Hoefnagel zoals op eigentijdse stadsplattegronden
geen spoor te bekennen.
Op 1 september 1578 beslist men de kasteelbrug ‘comende ter sydenwaerts vanden
Schelde, metten iersten’ af te breken (AA XV 182), welk bevel op 19 augustus 1579
(AA XVI 17) en 10 oktober 157917 wordt herhaald. Bedoeld is de houten brug van
de Waterpoort halverwege de koertine IV-V. De brug ontbreekt bij Galle en Hoefnagel
en eveneens bij Guicciardini 1581 en Hogenberg 1585. Eind 1581 overwoog men
deze brug te laten dienen voor de te heropenen Land- of Hulppoort, in het midden
van de koertine II (Toledo)-III(Pacciotto) (KA 31 okt. 1581 - AA XVIII 446).
Bedoelde poort en brug ontbreken bij Hogenberg 1585.
Op 30 augustus 1578 krijgen trezoriers en rentmeester opdracht om te ‘doen
priseren sekere twee poorten liggende ende staende inden casteele, wesende deen
eene groote poorte van blauwen steen ende dander een witte poorte over eynde
staende, om, tselve gedaen synde, deselve gestelt te worden, deen aent Bierhooft
ende dander aende Warff’ (AA XV 181). Vgl. KA 14 oktober (AA XV 232) en 12
december 1578 ‘doen priseren de groote

15
16
17

Afgekort KA, uitg. Antwerpsch Archievenblad, eerste reeks (afgek. AA) XIV-XVIII (juli
1577-dec. 1581) en XXIV-XXVI, V, VI (dec. 1581-sept. 1585).
freit(e) schoormuur of steunbeer achter de eskarpmuur (bekledings- of schildmuur aan de
voorzijde der vesting).
Overeenstemmend [Gilbert de Roy,] Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas.
1565-1580, uitg. A. HENNE, deel IV (Brussel, 1864), p. 333-4: ‘les dictz d'Anvers résoulent
de rompre le pont du chasteau illecq sortant sur la Brile et rivaige près la porte dudict Anvers
dicte Croonenburch’ (10 okt. 1579), overgenomen door F. PRIMS, De groote cultuurstrijd.
I. De Relgionsvrede. 1578-1581 (Antwerpen enz., 1942), p. 257 als ‘de brug van het kasteel
die uitgaf op de Kronenbrugpoort af te breken’!
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poorte eertydts gestaen hebbende int innecomen vanden selven casteele, ter
stadtswaerts, ende deselve te doen stellen opde Warff, ende dat sonder voorder
vertreck, eer de stucken tot derselver poorte gerequireert bedorven, gebroken ende
verdonckert worden, soo men alreede verstaet eenige stucken daerinne te gebreken’
(AA XV 265).
De herbouw van de Hoofdpoort aan de Werf, waarvan de eerste steen op 8 mei
1579 door de binnenburgemeester werd gelegd, verliep moeizaam. Februari 1584
was de nieuwe Werfpoort nog niet voltooid (AA I 221)18. Op 7 mei d.a.v. besloot
men de poort te overwelven en ‘opden voet ende maniere van een platte forme’ te
stellen (ib. 272). De ‘nieuwe poorte aent Bierhooft’ is al in de loop van 1579
gereedgekomen (AA XV 349).
Van de in 1583 ontworpen aanleg van een zuidelijke stadswijk op het kasteelplein,
de ‘suyt nieuwe stadt’ (met straten, markten en een begraafplaats) (KA 4 april 1583
- AA XXVI 225-6)19, is betrekkelijk weinig terechtgekomen en na de overgave van
de stad aan Farnese (17 aug. 1585), behoudens het Somerhuys20 bij de Begijnenpoort,
volledig afgebroken. Sporen van bebouwing van de Zuid-Nieuwstad vindt men alleen
op het stadsplan Antverpia 1585 van Hogenberg.
Van het graven van een vliet vanuit de Schelde tot voorbij het erf der schermers
(KA 12 juli 1580=AA XVII 362-3) werd al in 1583 afgezien (KA 4 april 1583 = AA
XXVI 225-6).
Nog geen drie maanden na de val van Antwerpen werd in opdracht van Farnese
begin november een aanvang gemaakt met de herbouw van de koertine I-V en de
beide aanliggende bastions, vanuit de bewaarde funderingen. Blijkens het
rekeningenboek van Le Clercq hebben de herbouwings- en herstelwerken ruim vier
jaar in beslag genomen. De laatste posten betreffen het binnenwerk, de kontreskarp21
van het front I-V en de bedekte weg, die in 1588-89 werden uitgevoerd.
Ten onrechte beweert A. Casterman, Les agrandissements et les fortifications
d'Anvers depuis l'origine de cette ville in Oeuvres posthumes de M. Louis Torfs

18

19
20

De nieuwe Werfpoort (oude Hoofdpoort van de citadel), achteraf met een Brabobeeld
bekroond, werd in 1812 samen met de burchtmuur aan de Schelde gesloopt. Herhaaldelijk
op rede- en Werfgezichten afgebeeld.
Vgl. het aanlegplan het affgebroken casteel met de pleyn (SA Ikon. 26/4).
Vermeld KA 29 januari 1583 - AA XXVI 179. Zie over het Somerhuys P. GÉNARD, Anvers

21

à travers les âges II (Brussel, [1888]), p. 90, 901. Het Soomer- of Sommerhuys wordt nog
op 17de- en 18de-eeuwse stadsplattegronden aangegeven.
De van de eskarpmuur afgekeerde grachtmuur en -boord (met bedekte weg).
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(Antwerpen, 1870), p. 419-420 (= Annales de l'académie d'archéologie de Belgique
XXVII (1871), p. 87-88), dat bij deze gelegenheid de citadelbastions door het
optrekken van nieuwe en grotere facen vóór de oorspronkelijke aanzienlijk werden
vergroot.
Het zojuist vermelde rekeningenboek spreekt deze bewering tegen. Zo leest men
op fo. 6 v, dat na augustus 1585 de kasteelgrachten van de koertine I-V opnieuw
werden uitgegraven ‘de la mesme largeur et profondeur quilz estoyent cy devant’,
dat de beide katten op deze koertine werden hersteld ‘de la mesme grosseur et largeur
comme devant’ en op fo. 14 r, dat de gesloopte kazemat22 van het bastion Hertog (V)
op de bewaarde grondvesten herbouwd werd ‘comme elle estait auparavant’. Van
enige wijziging aan het bouwplan van de bastions of elders is in het rekeningenboek
nergens sprake.
Anderzijds leveren de oude citadelplans van Dominicho Dafano van januari 156823,
Bernardino Facciotto van 157024, Bartholonieo Campi van 1572 (SA Ikon 26/3)25 en
Daniël Speckle van 1577(?)26 het bewijs, dat de oorspronkelijke bastions van 1568
beduidend ruimer waren dan

22

23

24

25
26

Gedekte geschutstelling in de teruggetrokken flank van een bastion. In Antwerpse
vestingstukken van de jaren vijftig recolate, rekolaet (uit Ital. reculata) genoemd, welke
benaming achteraf door kazemat wordt verdrongen.
Medewerker van Francesco Pacciotto, archilekt van de citadel. Zijn citadelplan wordt
afgedrukt bij L.P. GACHARD, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas
II (Brussel enz., 1851), p. 9.
Facciotto, van wie thans nieuwe bijzonderheden bekend zijn door de publikatie van ALDO
CASAMENTO, La ‘Nova maniera de fortificatione’ di Bernardino Pacciotto (1570) in Storia
della Città 1979, p. 75-88 (tekstuitgave van Facciotto's vestingtraktaat met o.a. profielen van
de eskarpmuur en een plattegrond van de citadel van Antwerpen op p. 83) (publikatie
medegedeeld door Dr. P. Lombaerde). Met Facciotto's citadelplan stemt grotendeels dat van
Le Poivre (album pl. 60, nagetekend 1618) overeen.
De enkele jaren geleden uit het rekeningenboek van Le Clercq opgedoken Bernardino
Pacciotto is een lapsus voor Facciotto.
Gewaarmerkte kopie van 4 juli 1572. Afb. H. SOLY, De bouw van de Antwerpse citadel
(1567-1571)... in Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis 1976, p. 557.
Daniël Speckle (ook Specklin), Architectura von Vestungen... (Straatsburg, 1589) na fo. 16.
Oorspronkelijke tekening bewaard in het General-Landesarchiv Karlsruhe; afb. A KABZA,
Handschriftliche Pläne des Daniel Specklin (Bonn, 1910), p. 18, overgenomen door C.A.
DE BRUYN en H.R. REINDERS, Nederlandse vestingen (Bussum, 1967) tussen p. 32 en 33).
Volgens KABZA, p. 21 zou Speckles citadelplan van oktober 1577 dagtekenen. Op de valreep
dus. Waarschijnlijker is, dat Speckle, in oktober 1577 ooggetuige van de slopingswerken,
voor zijn grondplan gebruik heeft gemaakt van oudere plans.
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doorgaans op eigentijdse stadsplans (inklusief Galle en Hoefnagel) en afbeeldingen
het geval is27.
Volgens het definitieve citadelplan van Campi, gedagtekend op 1 juli 1572, waren
de facen 413 v. - 118,44 m., de flanken 133 v. - 38,14 m. en de koertines 486 v. 139,38 m. lang.
Men vergelijke hiermee de cijfers volgens Peter Frans'28 platte gront vanden vyfhoek
vande vyve gordynen vanden casteele... (SA Ikon. 26/10, achterzijde): facen 402 v.
= 115,29 m., flanken 141 v. = 40,43 m., koertines 500 v. = 143,40 m.
en volgens Speckle: facen 400 v. = 114,72 m., flanken 133 v. = 38,14 m., koertines
433 v. = 124,18 m.29.

Galle en Hoefnagels omwallingsplan
Wat de stadsverdediging aangaat, van september 1577 tot februari 1581 werd onder
leiding van de fortifikatiemeesters hoofdzakelijk gewerkt aan de aansluiting van de
stadsomwalling aan de bewaarde fronten van de citadel, - Keizerspoort -citadel resp.
citadel -Kronenburgpoort -uitsprong van St.-Michiels -Hooipoort, - en aan de
noordelijke stadsmuren.

Keizerspoort-citadel
Betreffende de in 1577 nog onvoltooide verbindmgswal of joinct(e) tussen
Keizerspoort en citadel30 vermelden de Kollegiale Aktenboeken, dat al op 5 augustus
1577, enkele dagen na de overgang van het kasteel, aan

27

28
29
30

En o.a. door MERTENS en TORFS IV (1848), p. 427-8 wordt beweerd: ‘elk front [bestond]
slechts uit eenen langen middelwal van omtrent honderd vademen [ca. 175 m.], welke twee
zeer kleine bolwerken aen elkander verbond’.
Stadserfscheider en -bouwmeester. Had een leidend aandeel bij de bouw van de omwalling
van 1542 onder Donato B(u)oni de Pellizuoli.
Volgens SOLY, o.c., p. 558 waren de facen ‘ongeveer honderd meter’, de schouders (flanken)
‘ongeveer 25 meter’ en de koertines ‘ongeveer 175 meter’ lang.
Al noodzakelijk gemaakt door het slopen eind 1567 van de zuidelijke stadswal van de
Keizerspoort tot en met het bastion Kronenburg, waardoor de stad tussen Keizerspoort en
de in opbouw zijnde citadel openlag.
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Peter Frans, Lieven van Paesschen en Abraham Andriessens31 werd opgedragen
‘omme ordre te stellene ende toe te siene opde gravinghe vander joincte ende
fortificatie derzelver’ (AA XIV 314). Patroon en potaarden mode) ervan werden, mede na advies van Hans van Schille, - op 17 d.a.v. goedgekeurd (AA XIV 325-6).
De afbeelding van de voltooide verbindingswal met gebroken koertine is dezelfde
bij Galle en Hoefnagel. Pieter van der Borcht (Guicciardini 1581) en Hogenberg
1585 hebben een gedeeltelijk afwijkend tracee.
Op 20 januari 1578 gaf de magistraat bevel, dat ‘men van stonden ane te warcke
sal leggen... de twee catten32, cavaillieren oft platte formen op beyde de uytstekende
hoecken vande gordynen, achter de casamatten vander nieuwer fortificatie oft joinct’
(AA XIV 449). Beide aarden katten en kazematten vindt men op gelijke wijze
getekend bij Galle en Hoefnagel. Vergelijkbaar zijn de twee katten bij Guicciardini
1581 (met bovendien een derde op de aansluiting van verbindingswal en kasteel) en
bij Hogenberg 158533.
Toen eind februari 1579 de aanwezigheid van Spaanse troepen onder Farnese in
de naaste omgeving van Antwerpen de stad in beroering bracht, besliste men op 26
februari ‘sonder vertreck de Bagynepoorte te doen vullen ende toe te bolwarcken34’
(AA XV 313). Op 23 juli d.a.v. opdracht aan de fortifikatiemeesters, ‘dat sy lieden
van stonden ane ende sonder langer vertreck, selen vullen oft doen vullen de
Bagynnepoorte ende affworpen de steene brugge vande selve poorte, daer latende
alleenlycken de fundamenten, ontrent twee voeten onder dwater, om in tyden ende
wylen, indyent men goet vindt, daer te moigen maecken een houten brugge’ (ib.
463). Bij Galle en Hoefnagel ontbreekt de brug, terwijl de poort schuilgaat in de
inspringende aarden binnenwal van de gebroken koertine. Nagenoeg hetzelfde beeld
vertonen Van der Borcht 1581 en Hogenberg 1585.

31

32

33
34

Ontwierp in 1580 samen met Vredeman de Vriese het plan van een ruimere stadsomwalling.
Na de val van Antwerpen in Spaanse dienst overgegaan, werd hij al in november 1585 belast
met de herbouwing van de binnenwal der citadel (Rekeningenboek fo. 6 r). Voor zijn loopbaan
in Staatse en Spaanse dienst zie P. Génard, o.c., II, p. 86-88 en 861.
Voor de aarden katten, een nieuwigheid in de Antwerpse vestingbouw na 1570, zie onze
publikatie Antwerpse vestingikonografie van 1543 tot het eind van de 16de eeuw. Een bijdrage
tot de waardering nart Bononiensis' stads kaart van 1565 (ter perse).
Voor de katten op de verbindingswal zie Antwerpse vestingikonografie.
Barrikaderen.
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Tijdens het beleg besloot men de brug te herstellen en met een voorliggend ravelijn
(met aardbeschansing) te versterken. Hieraan werd van september 1584 tot kort voor
de overgave van de stad gewerkt. Brug en ravelijn (aanwezig bij Le Poivre) ontbreken
bij Hogenberg 1585, bij wie alleen resten van brugpijlers zichtbaar zijn Dd. 23 maart
1585 gewaagt het Gebodboek nog van ‘doude Beggynepoorte’ (AA I 375).

Kronenburg citadel
De aansluiting van de Kronenburgpoort aan het grotendeels bewaarde bastion Hertog
van de citadel is een onderdeel van de wallenlinie, die in 1578-1580 ter verdediging
van de zuidwestelijke stadshoek aan de waterkant tussen citadel en Hooipoort werd
aangelegd35.
Al op 29 januari 1578 beveelt de magistraat ‘met alle neersticheyt te doen maecken
de tanaille36 oft noodtweere tusschen Croonenborchpoorte ende het casteel, volgens
het desseing ende patroon daeraff met advyse van Syne Excellentie (Oranje) gemaect’
(AA XIV 455).
Een getenailleerde (gebroken) aarden wal van Kronenburgpoort tot het bastion
Hertog (met gesloopte rechterflank) vindt men afgebeeld bij Galle37. De met twee
rijen bomen beplante wal loopt langs de sluisgracht en sluit het kasteelplein aan de
westzijde af.

35
36
37

Voor deze oeverlinie zie Antwerpse vestingikonografie.
Tenaille. Vóór een vestingwerk liggende gebroken verdedigingslinie, veelal in zaagvorm.
Bewaard zijn verschillende ontwerpplans voor de aansluiting van Kronenburg aan de citadel
uit de jaren 1577-78 (SA Ikon.map 26), o.a. het grote citadelplan 26/6 van Vredeman de
Vriese van 1577 met vijf over de oorspronkelijke tekening opgeplakte papierstroken met
ontwerpen van tenailles (hierboven blz. 526). Hiervan komt BLOCKMANS' ontwerp 5 (afb.
21) = WAUWERMANS (ontwerp 1 [pl. I]) de door Galle afgebeelde tenaille het meest nabij.
Ten dele vergelijkbaar is Ikon. 26/10, voorzijde (van de hand van Peter Frans?).
De oorspronkelijke tekening (BLOCKMANS afb. 16) en de ontwerpen 1 en 2 (volgens
BLOCKMANS, afb. 17-18) = WAUWERMANS' ontwerpen 6-5-4 vertonen een aan Kronenburg
aansluitende oeververdedigingslinie vóór de koertine V (Hertog) - IV (AIva) met gedempte
kasteelgracht.
Van de Schelde loopt een nieuwe sluisgracht naar het bastion Alva, die op de kasteelgracht
vóór de koertine IV (Alva) - III (Pacciotto) aansluit. Vgl. hiermee Ikon. 26/7.
Op de ontwerpen 3-4-5 (BLOCKMANS) - 3-2-1 (WAUWERMANS) en Ikon. 26/8 ontbreekt de
oeververdedigingslinie.
Wegens de aanwezigheid op de plans 26/7 en 8 van het bargiehuis bij St.-Michieis (aan de
noordzijde van de Kronenburgkaai) zou men beide plans op de tweede helft van 1578 kunnen
dagtekenen (bevel tot afbraak van het bargiehuis en verwijdering van de aldaar liggende
‘biskaaier’ KA 26 juli 1578 = AA XV 142).
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Sluisgracht (met beer of waterkering) en beplante gebroken stadswal treft men
nagenoeg identiek bij Hoefnagel aan. Hetzelfde geldt in grote trekken voor de
afbeelding van de wal tussen Kronenburg en Hertog bij Van der Borcht 1581 en
Hogenberg 1585.
Het rekeningenboek van Le Clercq vermeldt herstellingswerken ‘au pied du rampart
ou rysberm tirant desdictz fossez vers la porte de Croonenborch’ (fo. 32 r).
De wederopbouw na augustus 1585 van de binnenwal der citadel herstelde de
oorspronkelijke toestand van Kronenburg en kasteelplein, zoals getekend door Campi
en Speckle. Deze toestand is nagenoeg ongewijzigd gebleven tot de bouw ca. 1750
van een ravelijn Hoofdpoort en de aanleg in 1774 van een ravelijn met sluisinrichting
vóór de Waterpoort (koertine IV-V), ter vervanging van de minder goed
funktionerende sluisgracht van Kronenbrug -Hertog. Deze is pas eind 1803 bij de
aanleg van de Franse scheepswerven verdwenen.

Kronenburg -uitsprong van St.-Michiels-Hooipoort
De aan de tenaille citadel -Kronenburgpoort aansluitende vakken van de wallenlinie
aan de waterkant van Kronenburg tot Hooipoort dagtekenen van de jaren 1578-1580.
Op 23 juni 1578 adviseren de kolonels tot versterking van de Scheldeoever ‘aende
Croonenborchpoorte, streckende nae het clooster van St.-Michiels’ (AA XV 110).
Tussen Kronenburgpoort en de hoger gelegen uitsprong van St.-Michiels wordt
tegen de nieuwe stads- en kaaimuur een klimmende wal of opril38 aangelegd. De
sinds begin 1577 van zijn beide muurtorens (Wevers- en Spijkerstoren) beroofde
uitsprong van St.-Michiels wordt in de loop van 1578-79 als bolwerk (blokhuis of
bastion) van St.-Michiels of van de Weverstoren ingericht en met een aarden kat
afgedekt. Een stadsgebod van midden augustus 1578 gewaagt al van een ‘Corps de
Guarde van Sinte Middels aende Catte’ (AA III 268), waarmee waarschijnlijk de
grote ‘Sint-Michielskatte’ aan de uitsprong wordt bedoeld.

38

De latere St.-Michielsvest, die tot eind 1803 heeft bestaan. In 1787-88 getekend door Hendrik
de Cort (1742-1810). Zie onze bijdrage Antwerpse laat-achttiende-eeuwse stadsgezichten
van Hendrik de Cort in Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis XXV (1979-80), p. 266-7
(Kronenburgpoort met kasteelplein).
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1 April 1579 beslist men ‘ontrent den Weverstoren inde spycke(r) te leggen een
bollewarck met synne behoorlycke flancke(n) ende casematten’ (AA XV 343).
In 1580 wordt het vak Kronenburgpoort - St. -Michielsbolwerk naast de oude
stadsmuur door het St.-Michielserf doorgetrokken naar de Hooipoort39 (KA 8 febr.
1580 = AA XVI 214-5). Tegenover de Hooikaai wordt aan de oude stadsmuur een
tweede aarden kat, de ‘cleyn Michiels katte’, opgetrokken.
De gedeeltelijk met bomen beplante wallenlinie Kronenburg - Hooipoort met de
beide St.-Michielskatten wordt door Galle en Hoefnagel op gelijke wijze afgebeeld.
Verder vindt men de oeverwal met de beide katten bij Van der Borcht (Guicciardini
1581, 1582 enz., inklusief de Nederlandse uitgaven van 1612 en 1648!) en bij
Hogenberg 1585.
Vermoedelijk werden de katten kort na 1585 afgegraven. In 1608 verrees op de
plaats van de uitsprong van St.-Michiels een gelijknamig nieuw bastion.
Naar de verdedigingswerken bij St.-Michiels verwijst nr. 22 van de legende bij
Galles stadsplan Sinte Michiels Abdye, daer de nieu sterckten ghemaeckt syn.

Kattenberg - Slijkpoort
Van de oorspronkelijke stadsmuur tussen Kattenberg en Slijkpoort geeft Galle een
betrouwbaarder beeld dan Bononiensis' grote stadskaart van 1565, die een
gelijkvormige stadsomwalling met brede walgang tot Kattenberg vertoont. De toestand
zoals door Galle afgebeeld, - een muur zonder achterliggende hoge wal40 en waartegen
lage bebouwing aanleunt, - bestond nog in januari 1583, toen de fortifikatiemeesters
opdracht kregen om ‘de vesten, gordyne ende stadtsmueren commende ende nemende
hennen streeck vande Slyck oft Oosterweel(s)epoorte41 aff tot aen het bollewerck
genaempt Kattenberch... [te] vullen ende met synen

39

40

41

Aan de Hooikaai, in het verlengde van de Kromme-Elleboogstraat (noordelijke abdijgrens),
ook Schellekenspoort genoemd. Kronenburg- en Hooikaai waren van elkander door het
Seheldewater gescheiden.
KA 9 juli 1578 = AA XV 126 ‘oudt gordynwerck’ genoemd. Bedoeld zijn de eerste
stadsmuren (zonder achterliggende wal), die kort na 1542 (vóór Van Schoonbeke) ter insluiting
van de Nieuwstad ten oosten van Kattenberg werden opgetrokken.
Ook (nieuwe) Piste(e)rne- of Ciste(e)rnepoort geheten.
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eerden wallen van binnen der stadt [te] bevestigen, inder vuegen gelyck syn beset
andere deser stadt vestene ende vuyterste bescherminge’ alsook ‘de stallekens, hutten
ende andere kleyne strooyen huiskens daerinne42 tegens alle behoorlyckheyt gemaect
ende innegevuert’ te verwijderen, ‘de gerreyte(n)’43 met aarde, gruis enz. te ‘doen
vullen, den grond beneden leggende [te] doen hoogen’ en ‘den wal aldaer [te] doen
opmaken, hoogen ende breeden inder vuegen gelyck deselve es op dandere syde
vander selver poorten, streckende naer het pesthuys’ (KA 27 jan. 1583 = AA XXVI
170-1).
Een treffend beeld van de freiten, gareiten en muurhuisjes geeft ons een zeldzame
anonieme historieprent, voorstellend de achtervolging van de Staatsen door de
Spanjaarden in de Nieuwstad tijdens de Spaanse furie (Prentenkabinet nr. III 202/88;
afb. J. van Acker, Antwerpen van Romeins veer tot wereldhaven (Antwerpen, 1975),
p. 198. Minder duidelijk op Hogenbergs prent (zelfde onderwerp) in De leone belgico
(Delen nr. 100) en het stadsplan van Van der Heyden a (1569) en b.
Hoefnagels weergave van de stadsmuur tussen Kattenberg en Slijkpoort stemt met
Galle overeen. Alleen zijn de muurhuisjes bij hem wat vager getekend.
Wat de noordelijke stadsmuren betreft, zij vermeld, dat al begin juli 1581 tot het
‘optrecken’ van de wal tussen Slijkpoort en ‘de huysinge vande

42
43

Tussen de freiten of schoormuren, m.a.w. in de gareiten.
gar(e)yte, gar(e)ite, gerreyte, muurnis tussen de freiten, waarboven in middeleeuwse
vestingbouw de weergang loopt. Door krakers ingenomen.
Vroegere beslissingen tot afbraak van de muurhuisjes in de gareiten en het dichten ervan
(KA 9 juli 1578 = AA XV 129, 131; begin juli 1581 = AA XVIII 355-6; 10,23 en 30 juli
1582 = AA XXIV 433-4, 441, 447) bleven zonder gevolg. Begin 1583 werden de krakers
uit de gareiten verdreven en tijdelijk in het koor van St.-Jakobskerk (waar men de roomse
pastoor had uitgezet) ondergebracht. Voor het protest van de omwonenden der Lange
Nieuwstraat tegen hun nieuwsoortige en weinig appetijtelijke buren (die hun gevoeg op straat
deden!) zie PRIMS, Antwerpiensia 1941 (1942), p. 358. Nog in februari en maart 1584 (AA
V 230, 238) stonden er huisjes tegen en in de stadsmuur. Evenmin waren in augustus 1584
alle freiten gedicht (ib. 353, 359).
De noordwestelijke stadsmuur is jarenlang een zorgenkind van het stadsbestuur geweest.
Nog in de 17de eeuw is men gruis naar de freiten tussen Kattenberg (toen St.-Laureisfort)
en de Slijkpoort blijven voeren (Gebodboeken vanaf 1624 tot 1637 = AA II 11, 28, 30, 45).
Anderzijds gewagen de Gebodboeken al in 1522, 1527 en 1542 van het kraken van gareiten
in de middeleeuwse stadsmuren (AA I 176, 186, 215).
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weduwe int Vlies44 (AA XVIII 355-6) was besloten. Het bevel tot ‘for ficeren’ van
de aansluitende ‘gordynen streckende vande Roodepoorte tot aende Pisteernepoorte
(Slijkpoort), de grachten derselver [te] doen wyden ende diepen, deselve gordynen
te hoogen ende te breeden ende met borstweiringe te versien, nae advenant ende
naeden heysch van dander war’ dagtekent van 4 juli 1578 (AA XV 123). Ook op dit
punt zit Bononiensis fout.
Blijkbaar heeft men aan dit deel van de omheining veel minder gedaan dan aan
de oostelijke wallen. De nabijheid van de Schelde en inundatie mogelijkheid van het
voorterrein gaven immers voldoende beveiliging tegen een vijandelijke aanval uit
noordelijke richting.

Overige stadswallen
Zowel het Latijnse bijschrift (arboribus per moenia consitis) als de Nederlandse
opdracht (wallen... met lustich gheboomte verciert) vermeldt de beplanting van de
stadswallen met bomen, waarmee blijkens een stadsgebod van 18 december 1578 in
de loop van dit jaar was begonnen: ‘Alsoo de Fortificatiemeesters deser stadt, begonst
hebben te maken sekere plantagie van lynden, ende andere boomen, boven ende
beneden de wallen deser stadt, tot grooten coste, stercte, ende cieraete der selver, die
zy van meyninghe sijn desen winter te volmaken, soo verre het mogelijck is.’ (AA
III 292). Volgens Speckle, o.c. fo. 17 v waren de wallen al in oktober 1577 met
bomen beplant.
De afbeelding van twee resp. drie rijen bomen op de stadswal tussen citadel en
Slijkpoort is dezelfde bij Galle en Hoefnagel. De ontbrekende beplanting tussen
Slijkpoort en Kattenberg wordt verklaard door de afwezigheid aldaar van een brede
wal achter het ‘oudt gordynwerck’ (hierboven voetn. 40). Bij Galle en Hoefnagel
sluiten zich Guicciardini 1581 Hogenberg 1585 aan. De herwerkte versie van Van
der Heyden45 vertoont beplanting tussen Keizers- en Slijkpoort, waarmee Guicciardini
15 overeenstemt.

44
45

Anna Janssens, eigenares van de watermolen ‘int Vlies’ aan de voet van Kattenberg.
Versie b, Neurenberg Germanisches Museum, afb. A. CORNETTE, Iconographie van Antwerpen
(Antwerpen, 1933), pl. LXXVIII. Voor beide versies zie Antwerpen in de XVIde eeuw, uitg.
Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis (Antwerpen, 1975), p. 565-6 Antwerpse
vestingikonografie
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Het ontbreken van stenen katten op de wallen tussen Keizers- en Rodepoortbij Galle
en Hoefnagel, Guicciardini 1581 en Hogenberg 1585, in tegenstelling met
Bononiensis, hoeft geen reden tot verbazing te geven, daar deze ter plaatse nooit
bestaan hebben. Voor deze en andere onnauwkeurigheden bij Bononiensis zij
verwezen naar Antwerpse vestingikonografie. De gelijkenis tussen Galle en Hoefnagel
t.a.v. de wallen strekt zich verder uit tot de walmolens (die van de Molenberg tussen
Kipdorp- en Rodepoort en telkens één op de bastions Kruiphol46 en Kattenberg47
alsook tot de stadspoorten en poortbruggen (met ophaalbrug48 en omschut
bruggehoofd). De drie molens vindt men bij Guicciardini 1581 en Hogenberg 1585
terug.
Ook de stoffering van het landschap buiten de wallen met figuurtjes, dieren, wagens
enz. alsook de perceelgrenzen bij Galle en Hoefnagel stemmen grotendeels overeen.

Overeenkomst tussen Galle en Hoefnagels omwallingsplan
Het vorenstaande laat geen twijfel over omtrent de oorspronkelijke eenheid van Galle
en Hoefnagels omwallingsplan, die beide op één en dezelfde voortekening teruggaan.

Stadsbeeld en linkeroever
Anders is het gesteld met de weergave van het eigenlijke stadsareaal, waarvan de
noord-zuidas bij Hoefnagel naar verhouding beduidend langer is dan bij Galle.
Weliswaar vertonen Galle en Hoefnagel in grote trekken hetzelfde straten patroon49,
maar de lijnrichting der stralen en de

46

47
48
49

Vandaar de benaming ‘Meulenbol(le)warck’ voor dit bastion. Na 4 april 1583 werd de molen
‘ontrent vyftich voeten ter stadts warts’ verplaatst en met een staketsel omheind (AA XXVI
226).
Eveneens van Anna Janssens. Kort na 14 januari 1581 afgebroken (AA XVIII 197).
Aangebradit na 10 oktober 1579 resp. 2 september 1580 (AA XVI 65, XVII 420).
Een vergelijking van beide stadsplattegronden brengt een aantal overeenkomsten en verschillen
aan het licht. Galle en Hoefnagel hebben beide een straat te veel tussen Vhersteeg en
Lepelstraat. Bij G. en H. ontbreekt de Happaertstraat (1562). H. (niet G.) heeft een overtollige
straat tussen IJzerenwaag en St.- Annastraat aanwezig bij H., ontbreken bij G.; omgekeerd
Boogkeers en Nieuwe Gang wel bij G., niet bij H. De kort na 11 juli 1581 afgebroken
St.-Janspoort (Privilegekamer 2242, achteraan, ongenummerd) staat nog bij G., niet bij H.
Van de straten, die na juli 1581 door het kalvinistisch bewind door kloostererven werden
getrokken (en na aug. 1585 opnieuw werden gesloten), vindt men alleen bij G, de straat
tussen Mutsaert- en Venusstraat (aan de rand van het erf der minderbroeders), waarvan de
aanleg al op 1580 teruggaat. De uitspringende hoek Mutsaertstraat - Blindestraat mist men
zowel bij H. als bij G. De St.-Bernardstraat (1582) ontbreekt uiteraard bij G. Bij H. sluit hier
de Lombaardenstraat verkeerdelijk op de Lange Pandstraat aan. De bij G. en H. tussen
Koepoortbrug en St.-Pietersvliet getekende rechte straat is niet de in 1582-84 door de gronden
der dominikanen getrokken straat (voorloper der huidige St. Paulusstraat), maai-de vertekende
Keistraat-Dries. De straten tussen Veemarkt, St.-Pietersen Brouwersvliet worden bij G. en
H. onnauwkeurig weergegeven.
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omtrekgrenzen der bebouwde percelen verschillen aanmerkelijk50. Zoals gebruikelijk
bij zg. vogelvluchtplans worden de gebouwen bij Galle en Hoefnagel aanschouwelijk
in schuine ‘projektie’ weergegeven. Dat ze bij Hoefnagel meer in detail (maar daarom
niet juister) dan bij Galle zijn getekend, zal wel door het groter bladformaat zijn
bepaald. Toch verdient Galle als stadsplattegrond de voorkeur boven Hoefnagel,
waarvan de overzichtelijkheid door overvloedige detailtekening wordt geschaad.
Verder zij vermeld, dat ook de afbeelding van kaaien en schepen bij Galle en
Hoefnagel voor een goed deel overeenstemt.
De afgebeelde strook lands op de linker Scheldeoever is dezelfde bij Galle en
Hoefnagel. Verschillend is de weergave van het Veer, dat bij Galle open en bij
Hoefnagel binnen aarden wallen ligt. De verdedigingswerken aan het Veer dagtekenen
van 1583 en 1584, toen Antwerpen met insluiting werd bedreigd. Het landhuis van
Jan Henriques (op de Schcldedijk benoorden het Veer)51 vindt men bij Galle en
Hoefnagel nagenoeg identiek weergegeven, In september 1578 diende het als
verpleeghuis voor zieke soldaten (KA 10 sept. 1578 = AA XV 18852).

Datum van Hoefnagels stadsplan
Hoefnagels stadsplattegrond wordt in navolging van Dejardin I (1862-63), p. 104 en
aansluitend Delen (1930), p. 87 vrij algemeen op 1574

50
51
52

Vgl. het huizenblok Lange Gasthuisstraat, Oudaan, Kleinmarkt, Vlemincksveld, Boogkeers
bij G. en H. In de regel heeft G. een voorkeur voor gebogen en H, voor scherpe omtrekken.
Zie hierover Antwerpen in de XVIde eeuw, p, 566-7.
Uitg. leest ‘Manricques huys’ Korrekt ‘(Jan) Henricques (huys)'(AA V 202, 325),
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gedagtekend, Hiervoor pleit alleen de datum van het privilege van Filips II (22 nov.
1574) in enkele drukken van de zeer uiteenlopend en vrij willekeurig gedateerde
delen van Braun en Hogenbergs zesdelige Civitates53.
Nu wordt een datering 1574 voor Hoefnagel nadrukkelijk ontraden o,a. door 1.
het ontbreken van de Wevers- en Spijkerstoren op de uitsprong van St.-Michiels (die
in 1574 nog bestonden) en hun vervanging door twee aarden katten (van 1578-1580)
op de St.-Michielswal, 2. de van 1578 dagtekenende boombeplanting der Antwerpse
stadswallen, 3. de verdedigingswerken aan het Veer (1583-84), 4. de na 1 mes 1584
(AA V 270) overwelfde Meirrui, het stuk van de Herentalsevaart tussen de Lange
Klarenstraat en de huidige Wapper, dat in 1541 niet overwelfd werd en bij Galle nog
openligt54.
Hieruit kan men de gevolgtrekking maken, dat Hoefnagels stadsplan in het vijfde
deel der Civitates in elk geval jonger is dan 1584. Zoals bekend, draagt dit deel der
Civitates geen jaartal en verscheen het vierde pas in 1588 (Bachmaiut, p.821, Skelton,
p. XX. XXV). In een brief uit Frankfort aan Abraham Ortelius te Antwerpen van 20
september 1593 schrijft Hoef-

53

54

Zie hierover DENUCÉ, o.c., p. 267-272, bepaaldelijk 267 en 270, 2701, F. BACHMANN, Die
alten Städtebilder Ein Verzeichinis der graphischen Ortsansichten non Schedel bis Merian
(Leipzig, 1939), p. 821 en laatstelijk R.A. SKELTON, facsimile-uitg. Braun & Hogenberg.
Civitates Orbis Terrarum. 1572-1618, deel I (Amsterdam enz., 1965), Introduction, p, XVIII.
XIX.
Anderzijds bewaart Hoefnagel een aantal tussen 1581 en 1584 ‘verdwenen’ topografische
bijzonderheden, o.a. 1. de windmolen van Kattenberg (bevel tot afbraak KA 14 jan. 1581 =
AA XVIII 197), 2. de noordelijke kat op de koertine IV-V van de citadel, bij het bastion
Hertog (bevel tot afbraak KA 28 aug. 1582 = AA XXV 12), 3. de kap van de toren van de
Stenen Eekhof (bevel tot afbraak en afdekking met een platform KA 15 dec. 1582 - AA
XXVI 140). Omgekeerd mist men bij Hoefnagel 1. de straat van St.-Michiels over kasteelplem
en -plaats naar de in 1581-82 te heropenen Land- of Hulppoort in het midden van de koerline
II-III van de citadel (KA 31 okt. 1581, 22 okt. 1582 - AA XVIII 446, XXV 67), 2. de in
1580-83 uitgegraven kille tussen de Schelde en de punt van het bastion IV (Alva) met
bijhorend landingshoofd aan het Kiel (AA XVII 420, XVIII 376, XXV 81-82, XXVI 148-9),
3. de verbrede ‘passaige, continende aenden Meulenberch by de Croonenborchpoorte te enge
ende incommodieux, soo int passeren van Sync Hoocheyt (Anjou), Excellentie (Oranje) ende
andere dagelycx aldaer passerende’ (KA 18 nov. 1582 - AA XXV 98). Hoefnagel tekent de
doorgang op dezelfde breedte als Galle. In hoever bovenstaande werken inderdaad werden
uitgevoerd, is niet met zekerheid te zeggen. De ronde toren aan de (oude) Berderenwerf (de
al in juni 1572 van haar bekapping ontdane Stenen Kraan), waarvan de afbraak op 15 januari
1584 werd bevolen (AA V 201), staat bij Hoefnagel en Galle met zijn oorspronkelijk puntdak.
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nagel, dat ‘den vijfsten stedebouck woert [sic] gemaeckt daer ick vant mijne veel in
sal communiceren’55. Anderzijds verwijzen Brauns aantekeningen bij Hoefnagels
stadsplan naar gebeurtenissen en personen tot 1595. Zijn beschrijving van de
Keizerspoort ontleent Braun aan Joannes Bochius, Descriptio publicae gratulationis,...
in adventu... principis Ernesti) (aartshertog Ernsts blijde intrede 1594, uitg. Plantijn
1595), p.57-58. Na wat voorafgaat zal men het verschijnen van Hoefnagels stadsplan
met grote waarschijnlijkheid op kort na 1595 stellen. Volgens Bachmann, p,821 en
Skelton, p. XX, XXV, XXVI zou dit in de loop van 1598 geweest zijn56.

Verband tussen Galle en Hoefnagels stadsplans
De vraag naar de juiste samenhang tussen beide stadsplattegronden, waarvan alleen
het vestingplan maksimaal overeenstemt, vereist nog een nader onderzoek.
Filips Galle en Joris Hoefnagel zijn beiden nauw verbonden met Braun en
Hogenbergs stedeboek. Galle voor de verkoop van de eerste drie delen ervan, tevens
als bezorger van stadsplans57 en Hoefnagel als auteur van 63 stadsgezichten58 en
derhalve belangrijkste medewerker aan de Civitates. Galle is in de eerste plaats als
graveur en uitgever bekend, Hoefnagel als tekenaar en schilder.

55

56

57

J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii... epistulae (Cambridge, 1887), p. 567. Deel V van de
Civitates (1598) bevat talrijke tekeningen van Hoefnagel uit de jaren 1561-67 en 1577-78
(SKELTON, p. XX).
Een bevestiging van deze datering kan men vinden in de gewijzigde titulatuur in de opdracht
aan aartshertog Albrecht (inde eerste twee drukken van het vijfde deel): Cardinali
Archiepiscopo Toletano, achteraf Duci Burgundiae, geïnterpreteerd als voor en na
desekularisatie van de aartshertog (1598) met het oog op zijn huwelijk met de infante Isabella
Men vergelijke de dagtekening tan Hoefnagel op ‘circa annum M.D.XC’ bij Daniël
Papebrochius. Annales antverpienses ab urbe condita ad annum M.DCC (uitg. F.H. MERTENS
en E. BUSCHMANN) I (Antwerpen, 1845), p. 16.
Opvallenderwijze beweert V. FRIS, Documents topographiques relatifs à la ville de Gand.
XVIe - XVIIIe siècles (Gent, z.j.), p. 9, dat Galle in 1576 het stadsplan van Gent voor het
eerste deel der Civitates (1572!) zou hebben gegraveerd. Niet bij DENUCÉ en SKELTON, p.
XVIII, Het stadsplan van Gent in de Civitates I 15 stemt overeen met dat bij Guicciardini

58

1567. Volgens BACHMANN, p. 821 en SKELTON, p, XVIII heeft Galle tot 1593 aan de Civitates
medegewerkt.
Opsomming (voor de eerste twee delen) DENUCÉ I, p. 277-9 en (voor het gehele werk)
SKELTON, p. XI, XII, XXVIII-XLIII.
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Van de weinig honkvaste Hoefnagel (Antwerpen 1542-Wenen 9 sept. 1600) is bekend,
dat hij na zijn vertrek uit Antwerpen in 1561 slechts driemaal naar zijn geboortegrond
is teruggekeerd: eind 1567-begin 1568, 1569 tot medio 1577 en begin 1579 voor
slechts korte tijd59. Anderzijds vallen de gedeeltelijke ontmanteling van de citadel,
de aanleg van nieuwe verdedigingswerken en de beplanting der stadswallen in de
periode van september 1577 tot juli 1585. Uit de vergelijking van jaartallen en feiten
zou kunnen volgen, dat Hoefnagel begin 1579 in Antwerpen een vestingplan (en
stadsplan?) met open citadel, - al dan niet naar een vroegere tekening van 1569-1577,
- heeft ontworpen, dat Galle als voortekening voor zijn in 1581 in prent uitgegeven
stadsplan heeft gebruikt.
Hoe het ook zij, Hoefnagels stadsplan verschijnt pas in 1598, aangepast aan de
sinds augustus 1585 gewijzigde militaire toestand (gesloten citadel) en met ten dele
hertekend stadsbeeld. Opvallend Hierbij is de aanwezigheid van littekens van voor
1577, zoals de vier kruisen, die na juni-juli 1567 op de plaats van vier op bevel van
Margareta van Parma vernietigde protestanse tempels60 werden opgericht en na 1577
verwijderd. Bij Galle ontbreken deze ‘roomse’ zoenkruisen uiteraard evenals het
kruis van de Meirbrug, dat op 25 maart 1580 werd neergehaald en pas in 1593
hersteld. Ook dit laatste staat (nog) bij Hoefnagel. Deze of de bewerker van de
voortekening, die voor de uiteindelijke uitgave in de Civitates heeft gediend, kan
deze kruisen gevonden hebben op de stadsplattegronden van Hogenberg 1572 (in
het eerste deel (pl.17) der Civitates) en diens voorbeeld Pieter van der Heyden 156961.
Van Hogenberg Van der Heyden is eveneens de legende met (oorspronkelijk 24)
namen van bezienswaardigheden62 afkomstig. Met Van der Heyden 1569 en
Hogenberg 1572 (en

59

60
61
62

Jaartallen ontleend aan Th.A.G. WILBERG VIGNAU-SCHUURMAN, Die emblematischen
Elemente im Werke Joris Hoefnagels (Leiden, 1969) I, p. 5-10; II, p. 7-11. Van 1561 tot
1569 vertoefde Hoefnagel in Frankrijk, Spanje en Engeland, van 1577 tot zijn dood (1600)
in Italië, Duitsland en Oostenrijk.
Mollekensraam (Hopland), Wapper (op de plaats van het latere Rubenshuis), Oudaan en
Reigersgang (tussen Paardenmarkt en Kauwenberg).
Eveneens in de niet met zekerheid dateerbare latere versie b (voetn. 45).
Aan de legende loca insigniora met 24 namen, dezelfde als bij Van der Heyden en Hogenberg,
werd als nr.25 toegevoegd Castrum ab Albano duce olim extructum ‘het kasteel destijds door
de hertog van Alva opgericht’ van 1577 tot 1585 stadwaarts ontmanteld). Voor nr.24 (stadhuis)
leest Hoefnagel Curia, ornamentum urbis eximium, olim per Hispanos incendio absumta,
postmodum sed restaurata ‘het stadhuis, voortreffelijk sieraad van de stad, destijds door de
Spanjaarden door brand vernield, maar achteraf hersteld’. De restauratie van het verbrande
stadhuis duurde van 1577 tot 1581 (uitwendig) resp. 1584 (inwendig). Nr.21 Porta regia
‘Koningspoort’ is een door het Frans beïnvloede onjuiste vertaling van De Roy poorte =
Porta rubra ‘Rodepoort’!
Het Antwerpse stadsarchief (Ikon.41 A/11 c) en Prentenkabinet evenals de Rijksuniversiteit
te Leiden, verzameling Bodel Nijenhuis, bezitten elk een eksemplaar van een Hoefnagel
‘voor de legende’.
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diens stadsplan Antorff 1576) heeft Hoefnagel ook de benamingen Alva en Toledo
voor de bastions IV resp. II van de citadel gemeen (hierboven voetn. 14).
Zoals boeken hebben prenten hun eigen lotgevallen. Hoefnagels stadsplan bekleedt
een ereplaats in de Antwerpse stadsikonografie. Via Braun en Hogenbergs Civitates
vond het zijn weg naar de Pompa Introitus... Ferdinandi Austriaci (Antwerpen, uitg.
Jan van Meurs, 1641, 1642), waar het met enkele aanpassingen63 werd nagevolgd
voor de grote stadskaart met de praalbogen voor de intrede van de kardinaal-infant
(1635). Nog in de 17de en 18de eeuw werd Hoefnagel te Amsterdam door latere
eigenaars van de oorspronkelijke koperplaten der Civitates Johannes Janssonius, de
erven Janssonius van Waesberghe, Frederik de Wit, Pieter van der Aa en Covens en
Mortier64 nagenoeg onveranderd65 herdrukt.
Daarentegen is Galles stadsplan van 1581, - mede door zijn beperkte (?) oplage,
- zo goed als verborgen gebleven en vrijwel in het vergeetboek geraakt. Als
weerspiegeling van de militaire en kerkelijke toestand te Antwerpen in 1581 bezit
dit plan met zijn bijvoegsel een onmiskenbare ikonografische en historische waarde.
Voor de tijdgenoten was de open citadel nu eenmaal het symbool van de
teruggewonnen Nederlandse vrijheid.

63

64

65

Ingetekend zijn o.a. de kerken der augustijnen, jezuïeten (St.-Carolus) en ongeschoeide
karmelieten, het Rubenshuis, de Begijnenpoort (met ravelijn), de piramide van de
Kipdorppoort, de dakruiter van de Keizerspoort, het torentje van de Rodepoort, het
St.-Michielsbastion, de Konings- of Mariapoort, het St.-Laureisfort, de Scheldebrug en het
Veerfort. Omgekeerd blijft de citadel (behalve het kasteelplein bij de Begijnenpoort)
ongewijzigd.
Janssonius in Theatrum urbium celebriorum totius Belgii sive Germaniae inferioris I (1657)
(zoals in de Civitates samen met Hogenberg 1572); de erven Janssonius van Waesberghe in
Tooneel der vermaarste koop-steden en handel-plaatsen van de geheele wereld (1682),
Frederik de Wit in Theatrum praecipuarum totius Europae urbium..., bepaaldelijk in Theatrum
ichnographicum omnium urbium... belgicarum XVII provinciarum (eind 17de eeuw); Pieter
van der Aa in La galérie agréable du monde (Leiden 1729); Johannes Covens en Cornelis
Mortier (losse stadskaarten, ca. 1750). Voor de nadrukken van Hoefnagels Antverpia zie
BACHMANN, p. 50; voor de geschiedenis der koperplaten BACHMANN, p. 9-12, SKELTON, p.
XX-XXI.
De aangebrachte veranderingen betreffen de citadel, voortaan afgebeeld met de in het eerste
kwart (?) van de 17de eeuw aangelegde ravelijnen Hulppoort en Kiel (tussen de koertines
II-III resp. III-IV), de Hulppoort- en Waterpoortbruggen, de glacis alsook de brug en het
ravelijn Begijnenpoort (laatstgenoemde al inde Pompa Introitus... 1641, 1642, vgl. voetn.
63).
In afwijking vna de Pompa Introitus... wordt het oorspronkelijke stadsbeeld door latere
uitgevers ongewijzigd overgenomen. Nog bij Covens en Mortier ontbreken de in de 17de
eeuw onder Albrecht en Isabella gebouwde kloosterkerken (voetn. 63). Een vergelijkende
studie van de nadrukken van Hoefnagels stadsplan (met en zonder drukkersadres en schaal)
moet nog worden geschreven. De Wits excudit vindt men al op afdrukken van de erven
Janssonius en nog bij Pieter van der Aa. Zie ook de veilingkatalogus Van Havre
Oud-Nederland (december 1906), p. 69, nrs. 840-1.
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Zusammenfassung
Seit kurzem besitzt das Antwerpener ‘Stedelijk Prentenkabinet’ einen seltenen
Stadtplan Antverpia (Delen Nr.122), der laut einer lateinischen Überschrift 1581 von
Filips Galle verlegt wurde.
Der Plan zeigt die Stadt vom Osten gesehen. Am linken Bildrand hebt sich die
offene Zitadelle (mit geschleifter Stadtfront) deutlich ab. Bekanntlich wurde die der
Stadt naheliegende Front von den Antwerpenern, nachdem sie sich der Zitadelle
bemeistert hatten, Ende 1577 niedergerissen. Die übrigen Festungsfronten wurden
damals in die Stadtumwallung eingegliedert.
Galle hat seinen Stadtplan den Fortifikatiemeesters zugeeignet. Die Widmung
sowie eine Legende mit den Namen wichtiger Bauten, Märkten usw. (beide auf
Niederländisch) sind dem Plan als Zusatz auf zwei angeklebten Papierstreifen
beigegeben.
Ein zweites Eksemplar von Galles Antverpia, mit französischer Fassung der
Widmung und Legende (ebenfalls aufangeklebten Papierstreifen), ist neulich im
Antwerpener Kunsthandel aufgetaucht.
Galles Stadtstich gehört ikonografisch eng zusammen mit dem bekannten grossen
Stadtplan Antverpia (vom Osten nach Westen) des Joris Hoefnagel (Delen Nr. 74)
im fünften Band der Civitates Braun und Hogenbergs. Die Wiedergabe der
Stadtbefestigung ist auf beiden Plänen nahezu völlig übereinstimmend. Sogar die
Staffagefigürchen und Geländestreifen des Vordergrundes sind einander sehr nahe.
Abweichend gestaltet sich nur die Zitadelle: offen bei Galle, geschlossen bei
Hoefnagel (mit nach 1585 wiederhergestellter Stadtfront).
Im Gegensatz zum Festungsgürtel ist das eigentliche Stadtbild bei Galle und
Hoefnagel nicht einheitlich. Zwar haben beide Stadtpläne die allgememe Anlage der
Strassen gemeinsam, im einzelnen aber weisen Strassenzüge und Umrisse der
Häuserflächen erhebliche Unterschiede auf. Von Dejardin (1862-63), dem sich Delen
(1930) anschliesst, wird Hoefnagels Stadtplan (in den Civitates) auf 1574 gestellt.
Mit dieser Datierung sind u.a. die in die Zeit von 1578 bis 1580 fallenden neuen
Befestigungswerke (Katzen) bei Sankt Michaelis und die Baumpflanzungen der
Stadtwälle (1578) sowie die Überwölbung
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der Meirrui (1584) nicht zu vereinen. Hoefnagels Stadtstich (in der endgültigen
Fassung der Civitates) muss aus topographischen Gründen nach 1584 entstanden
sein. Daneben zeigt Hoefnagel Berührungspunkte zu älteren Stadtplänen (Hogenberg
1572, im ersten Band der Civitates, kopiert nach Van der Heyden 1569), wie z.B.
die vier katholischen ‘Sühnkreuze’ von 1567-1577, die man bei Galle vermisst.
Das genaue Verhältnis beider Stadtpläne ist kaum zu ermitteln, wenn auch die
Übe einstimmung des Festungsbildes bei Galle und Hoefnagel vermuten lässt, dass
sie auf eine einheitliche Vorzeichnung der Festungsanlage zurückgehen. Hoefnagel,
der Anfang 1579 in Antwerpen war, könnte damals einen Festungs- bzw. Stadtplan
gezeichnet haben, den Galle, sein Mitarbeiter an den Civitates, als Vorlage zu seinem
Stadtstich von 1581 benutzt hätte. 17 Jahre später wurde Hoefnagels Antverpia mit
(wieder nach 1585) geschlossener Zitadelle und tlw. umgezeichneten Stadtbild, in
den undatierten, wahrscheinlich 1598 erschienenen fünften Band der Civitates als
Stich (signiert Depingebat Georgius Hoefn.) aufgenommen.
In der Antwerpener Stadtikonografie nimmt Hoefnagels grosser Stadtplan einen
hervorragenden Platz ein. Von seiner Beliebtheit zeugen mehrere Kopien aus dem
17. und 18. Jahrhundert. Dagegen ist Galles Stadtstich vons 1581 nahezu in die
Vergessenheit geraten. Dennoch hat seine Antverpia (mit zusätzlicher Widmung und
Legende) einen besonderen deren stadtgeschichtlichen Wert, war doch die offene
Zitadelle für die Zeitgenossen das Wahrzeichen der wiedergewonnenen
niederländischen Freiheit.
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De koning drinkt, een tekening gekopieerd naar Jordaens, in het
stedelijk prentenkabinet te Antwerpen
door Prof. Dr. Ir. R.-A d'Hulst
Belangrijke tekeningen van Rubens of Van Dyck treft men in de Belgische openbare
verzamelingen schier niet aan. Allerlei historische redenen, alsmede het gebrek aan
een verantwoorde aankooppolitiek in het verleden, liggen aan de basis van deze
armoede. Hetzelfde kan echter niet gezegd worden wat de tekeningen van Jordaens
aangaat: zowel in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel als
in dat van de stad Antwerpen is deze kunstenaar uitstekend vertegenwoordigd. Zulks
is vooral het geval wat het Prentenkabinet van de Scheldestad betreft, dat niet minder
dan 20 eigenhandige tekeningen van Jordaens bezit1 en hier door een eervolle plaats
inneemt in de rij van internationale instellingen waar deze meester als tekenaar het
best vertegenwoordigd is, nl. de prentenkabinetten van Rotterdam (27)2, Besançon
(25)3, Parijs (24)4, Berlijn (21)5 en Leningrad (20)6.
Deze 20 tekeningen, alle van hoge kwaliteit, illustreren zowat de meest
uiteenlopende iconografische genres. Men vindt er compositieschetsen onder van
taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament, uit het leven van heiligen, uit de
mythologie en uit de geschiedenis, terwijl ook een voorstelling van een gezegde of
spreekwoord niet ontbreekt. Enkele prachtige studies naar het leven, zowel van een
paar vrouwen, van een kind als van een hond, vullen dit rijke ensemble aan. Op het
gebied van de techniek

1
2
3
4
5
6

Cfr R.-A. D'HULST, Jordaens Drawings, Brussel - Londen - New York, 1974, III, p. 617-18.
Ibidem, p. 629.
Ibidem, p. 619-20.
Ibidem, p. 627-28.
Ibidem, p. 618-19.
Ibidem, p. 624.
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leveren deze bladen voorbeelden van de verschillende wijzen waarop Jordaens
gedurende zijn lange loopbaan, ingevolge de meest uiteenlopende opdrachten, te
werk ging: sommige getuigen van een uiterste soberheid in de gebruikte middelen
(zwart krijt, pen en lavis in bruin), andere daarentegen werden uitgevoerd met rijke,
veelkleurige aquarel en dekverf.
Naast deze eigenhandige tekeningen, bezit het Antwerpse prentenkabinet ook een
8-tal kopieën door vreemde hand7 naar al of niet verloren werken van Jordaens, zowel
schilderijen als tekeningen. Hoewel niet van grote kwaliteit, zijn deze bladen
kunsthistorisch niet zonder belang. Het is over één hiervan, De korting drinkt (afb.
1), dat ik het in deze korte bijdrage wil hebben. Dit blad, 197:300 mm groot,
uitgevoerd in zwart en rood krijt en licht met aquarel opgewerkt, werd in 1949 te
Londen aangekocht8. Een andere kopie-tekening met hetzelfde onderwerp, in het
Poesjkin Museum te Moskou, is mogelijk van dezelfde hand9.
De koning drinkt was één van Jordaens' geliefkoosde onderwerpen en moet bij de
burgerij van Antwerpen, zowel als van daarbuiten, een groot succes hebben gekend.
Het feest van de Epifanie of Driekoningen (Mattheus, 2: 1-12), in de Vlaamse
gewesten zoals elders gevierd op 6 januari, gaf traditioneel aanleiding tot een rijk
gelag. Vrienden en verwanten schaarden zich om de dis om samen te eten, te drinken
en zich te vermaken. Het feest begon met de aanstelling van een ‘koning’, verkozen
bij het lot. Zulks gebeurde soms aan de hand van briefjes, doch meestal werd een
grote taart met daarin een boon gebakken, en hij die deze boon in zijn portie aantrof
mocht de feestelijkheden leiden. Zijn eerste taak bestond er in, naar gelang het
gezelschap, een aantal assistenten aan te stellen: de ‘koningin’ - de enige vrouwelijke
rol - de hofmeester, de schenker, de doedelzakspeler, de zanger, de nar, de geneesheer
en anderen. Allen werden meermaals door Jordaens bij de uitvoering van hun taak
weergegeven. Hij liet echter de keuze van zijn hoofdpersonages niet aan het toeval
over: bij hem is de ‘koning’ steeds de oudste, de ‘koningin’ steeds de mooiste van
het gezelschap. In De koning drinkt vond hij de gelegenheid de welgestelde burgerij,
de stand waartoe hijzelf behoorde en wiens levensgewoonten hij goed kende, aan
tafel af te beelden. Vaak genoeg had hijzelf het Driekoningenfeest gevierd en hij
wist hoe stevig er dan gegeten werd en hoe luidruchtig het kon worden nadat er
overvloedig werd gedronken.

7
8
9

Ibidem, p. 617-18.
Inv. nr. 741; Jordaens Drawings, II, p. 532-33, nr.C 58, afb. 530.
Jordaens Drawings, II, p. 533, nr. C 59, afb. 531.
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Ill. 1: Kopie naar J. Jordaens, De koning drinkt, Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen.

Jordaens schilderde het Driekoningenfeest herhaaldelijk en op verschillende wijzen,
doch steeds illustreerde hij hetzelfde moment, dit namelijk waarop de ‘koning’ het
glas heft en aan de mond brengt, terwijl het gehele gezelschap vreugdevol uitroept:
‘De koning drinkt!’.
Onder de bewaarde versies van zijn eigen hand, is de vroegste díe in het museum
te Kassel10; zij dateert uit de jaren 1630, althans haar oorspronkelijk gedeelte, want
zij werd omstreeks 1650-60 links en rechts vergroot. Het intiem karakter van het
feest komt echter beter tot uiting in een schilderij uit het Louvre11, van omstreeks
1638-40, waarin schier al de personages ontleend zijn aan zijn gezin of zijn verwanten;
de vertrouwde kop van zijn schoonvader, Adam van Noort, komt zelfs tweemaal
voor en zeer waarschijnlijk gebruikte Jordaens hier ook, naast zijn echtgenote
Catharina, zijn drie kinderen Elizabeth, Jacob en Anna Catharina als model.
Nauw met dit werk verwant, doch luidruchtiger en meer bevolkt, is De koning
drinkt in het Museum te Brussel (Cat. 1953, nr. 664)12 (afb.2), van

10
11
12

R.-A. D'HULST, Jacob Jordaens, Antwerpen - Londen - Stuttgart, 1982, p. 180, afb. 132.
Ibidem, p. 179, 180, 283, afb. 139.
Ibidem, p. 180, afb. 140.
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Ill. 2: J. Jordaens, De koning drinkt, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.

omstreeks 1640, waarin het plezier dreigt te ontaarden in krakeel. Sommige leden
van het gezelschap beheersen reeds zichzelf niet meer en gedragen zich onbehoorlijk,
zoals de ‘geneesheer’ die deerniswekkend de toeschouwer aankijkt terwijl hij zijn
overvolle maag ontlast.
Niet minder van kwaliteit en zeker één van de beste behandelingen van dit
onderwerp bevindt zich in de Hermitage te Leningrad13. Hoewel geschilderd kort na
de Brusselse versie en in dezelfde murwe tonen, maakt dit schilderij een rustiger
indruk, vooral wegens de minder heftige gebaren van de gasten omheen de tafel.
De meest uitvoerige versie, oorspronkelijk in het bezit van aartshertog
Leopold-Willem en met diens verzameling in 1656 overgebracht naar Wenen, kan
men thans aantreffen in het Kunsthistorisches Museum aldaar (afb. 3)14. Het tafereel
omvat niet minder dan zeventien deelnemers van verschillende leeftijd, terwijl de
dignitarissen geïdentificeerd zijn door op hun kledij gespelde strookjes papier; een
gezette, lome ‘koning’

13
14

Ibidem, p. 180.
Ibidem, p. 179, 180-81, afb. 158.
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Ill. 3: J. Jordaens, De koning drinkt, Kunsthistorisches Museum, Wenen.

heeft zojuist het glas aan de lippen gebracht en zodoende een algemene jubelkreet
aan het gezelschap ontlokt. Het ware verkeerd te veronderstellen dat Jordaens,
niettegenstaande hij de genoegens van het leven wist te waarderen, de
buitensporigheden goedkeurde die vaak met dergelijke gelagen gepaard gingen,
daarvoor was zijn burgerlijke zin voor gematigdheid te groot. Het hoeft dan ook niet
te verwonderen dat een bovenaan in het Weense schilderij aangebrachte cartouche
het motto draagt: ‘Nil similius insano quam ebrius’ (Niets lijkt meer op een
waanzinnige dan een bedronkene). Deze versie, ontstaan omstreeks 1640-45, getuigt
van de nieuwe stijl die zich in het oeuvre van Jordaens te dien tijde manifesteerde:
hij verlaat de compositie met figuren te halven lijve op de voorgrond, en streeft naar
een normalere verhouding tussen de ruimte en de handeling die er zich in afspeelt.
Geleidelijk zullen zijn personages, meer en meer ten voeten uit weergegeven, zich
gemakkelijker gaan bewegen en als het ware vrijer ademen.
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Ill. 4: J. Jordaens, De Koning drinkt, Privé-verzameling, U.S.A.

De koning drinkt, te München15, illustreert de dwingende kracht die deze nieuwe
ruimteopvatting op Jordaens uitoefende. Hoewel het 1646 is gedateerd, had hij het
doek in feite reeds in de jaren dertig geschilderd, doch hij heeft het achteraf aan de
vier zijden uitgebreid om aldus de kamer waarin het gezelschap zich bevindt, uitvoerig
te kunnen afbeelden.
Dezelfde overgang naar meer ruimtelijkheid kan worden geïllustreerd door de
vergelijking van De koning drinkt, voorheen in de verzameling Meeus te Brussel en
thans in Amerikaans bezit (afb. 4.)16, met een later, door het atelier uitgewerkte en
vergrote versie ervan in het Museum te Brussel (Cat. 1953, nr. 242) (afb. 5)17.
Op het gebied van de compositie staat de tekening in het Antwerpse Prentenkabinet
niet ver af van de schilderijen te Brussel (Cat. 1953, nr. 664) en in de Verenigde
Staten, waarin de ‘koning’, omgeven door twee goed afgewogen figurengroepen, is
afgebeeld op de verticale middenas. Op typisch Caraveggeske wijze heeft Jordaens
in deze werken de personages

15
16
17

Ibidem, p. 181.
Ibidem, p. 181.
Ibidem, p. 181.
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Ill. 5: J. Jordaens, De koning drinkt, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
(in bruikleen aan het museum te Doornik)

ten halven lijve omheen de tafel geschaard, ze zo dicht mogelijk bij de toeschouwer
gebracht en er het compositieveld mede gevuld. Door ze aldus samen te dringen op
een beperkte oppervlakte, kon hij het accent leggen op de uitdrukkingen van hun
aangezicht en hun handen, de intensiteit verhogen van het weergegeven tafereel en
zijn psychische eenheid bevorderen. Ook wat de types van de personages alsmede
hun houdingen en gebaren betreft, vertoont de tekening overeenkomsten met deze
twee schilderijen. Met dit uit Brussel deelt ze o.m. de fysionomie van de ‘koning’,
waarvoor Jordaens' leermeester en schoonvader Adam van Noort model heeft gezeten,
terwijl ze, zoals hel Amerikaanse doek, links een groep omvat gevormd door de
spuwende ‘geneesheer’, bijgestaan door een jonge vrouw (met achter hen een
wijnschenkende jongeling en een minnekozend paar),
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in het midden een nar met opgestoken armen, en rechts een vrouw met een kind op
de schoot en een andere vrouw naast haar.
Het behoorde tot Jordaens' praktijk studies naar het leven te tekenen met hel oog
op de gedetailleerde uitwerking van een compositie. Dergelijke bladen werden in
het atelier bewaard om eventueel achteraf opnieuw gebruikt te worden, hetgeen vaak
het geval was, en het valt derhalve niet te verwonderen dat een zelfde figuur kan
aangetroffen worden in werken die geenszins in dezelfde tijd zijn ontstaan.
Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het hanteren van deze studies naar het leven
als dateringsmateriaal: zij kunnen hoogstens als post quem-elementen worden
aangezien.
In de Antwerpse tekening komen enkele personages voor die teruggaan op studies
naar het leven, uitgevoerd in de jaren 1640-45 als voorbereiding tot het Amerikaanse
schilderij. De nar met opgestoken armen, die zich achter de ‘koning’ bevindt is er
één van. De studie hiervoor, uitgevoerd in rood en zwart krijt en gehoogd met wit
(171:140 mm), thans bewaard in het Mount Holyoke College, South HadJey, Mass.18,
geeft mogelijk Jordaens zelf weer. Voor de kop van de minnekozende man boven
de ‘geneesheer’, kan men verwijzen naar de middenste van drie studiekoppen op een
blad in het Louvre19, uitgevoerd in dezelfde techniek (230:310 mm). De kop van de
vrouw rechts van de ‘koning’, tenslotte, gaat terug op een studie in rood en zwart
krijt (174:148 mm) die zich in het Courtauld Institute (Sir Robert Witt Collection)
te Londen20 bevindt. Het is derhalve duidelijk dal de tekening in het Antwerpse
Prentenkabinet niet vóór de jaren 1640-45 kan ontstaan zijn. Daar deze tekening
echter met geen enkele bewaard gebleven versie van De koning drinkt - hetzij
geschilderd of getekend - overeenstemt, valt het niet uit te maken naar welk voorbeeld
zij werd gekopieerd. Ook de naam van haar auteur zal men, gezien haar geringe
kwaliteit, moeten schuldig blijven.

18

19

20

Jordaens Drawings, I, p. 254-55, afb. 175b. Deze studie werd eveneens gebruikt voor De
koning drinkt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen, en ook nog in één van de
gelijknamige schilderijen in het museum te Brussel (Cat. 1953, nr. 242).
Jordaens Drawings, I, p. 253-54, afb. 174. Deze studie werd ook gebruikt voor De koning
drinkt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen; ze komt tevens voor in een gelijknamig
schilderij, uitgevoerd door het atelier, in het museum te Brussel (Cat. 1953, nr. 242). De
studie links op het blad is een zelfportret dat Jordaens gebruikte voor de Amerikaanse Koning
drinkt; de derde studie toont een jonge vrouw die door de kunstenaar werd afgebeeld in De
koning drinkt te Leningrad.
Jordaens Drawings, I, p. 256, afb. 177. Deze studie werd ook gebruikt voor een Koning
drinkt, uitgevoerd door het atelier, in het museum te Brussel (Cat. 1953, nr. 242).
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Résumé
Le roi boit, un dessin d'après Jordaens, au Cabinet des estampes à Anvers.
Le Cabinet des estampes d'Anvers figure parmi les institutions où l'oeuvre dessiné
de Jordaens est le mieux représenté: il ne possède pas moins de 20 dessins
authentiques de l'artiste, tous de haute qualité. Tous les genres iconographiques y
sont représentés. On y trouve des scènes de l'ancien et du nouveau testament, de la
vie des saints, de la mythologie et de l'histoire, et l'illustration d'une scène de genre
ou d'un proverbe n'y manque pas non plus, le tout étant complété par quelques études
de personnages et d'animaux pris sur le vif.
Toutes les techniques employées par le maître, pendant sa longue carrière, y sont
représentées: certains dessins témoignent d'une extrème sobriété dans l'emploi des
moyens (pierre noire, plume et lavis brun), tandis que dans d'autres il se révèle un
étonnant coloriste à l'aquarelle ou à la gouache.
En plus des dessins authentiques, le Cabinet des estampes possède une huitaine
de copies par des mains étrangères, d'après des tableaux ou des dessins de Jordaens
Bien que n'ayant pas la qualité des originaux, certaines de ces feuilles ne manquent
pas d'intérêt. C'est de l'une d'elles, Le roi boit (fig. 1), que traite le présent article.
Ses dimensions sont de 197:300 mm et elle est exécutée à la pierre noire et à la
sanguine, légèrement rehaussée à l'aquarelle. Elle fut acquise à Londres en 1949.
Le roi boit fut un des sujets préférés du maître, et il n'y a aucun doute que ce genre
de tableau fut fort apprécié par la bourgeoisie anversoise de l'époque. De nombreuses
versions en sont conservées, dont la plus ancienne, au Musée de Cassel, date de vers
1630.
Du point de vue de la composition, le dessin d'Anvers se rapproche le plus du
tableau de vers 1640 se trouvant au Musée de Bruxelles (Cat. 1953, no 664) (fig. 2)
et de celui de vers 1640-45 qui antérieurement faisait partie de la collection Meetis,
à Bruxelles, et qui se trouve actuellement aux Etats-Unis (fig. 4). Dans le dessin
apparaissent quelques personnages qui remontent à des études exécutées sur le vif
en vue de ce dernier tableau: le bouffon se trouvant derrière le ‘roi’(actuellement au
Mount Holyoke College, South Hadley, Mass.), la tête du personnage courtisant se
trouvant au-dessus du ‘médecin’(Louvre, Paris), et enfin la tête de la femme à droite
du ‘roi’ (Courtauld Institute, Londres). Il s'avère, par conséquent, que le dessin
d'Anvers ne peut pas être antérieur à 1640-45. Comme il ne coïncide avec aucune
version peinte ou dessinée parvenue jusqu'à nous, il n'est pas possible d'identifier
son modèle. Vu sa qualité limitée, aussi le nom de son auteur reste inconnu. Un autre
dessin, de même sujet et également une copie, se trouvant au musée Pouchkine à
Moscou, pourrait être de la même main.
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Les dernières oeuvres datées de Jean Wierix
par M. Mauquoy-Hendrickx
(Falmagne)
Jusqu'il y a peu d'années, le millésime ultime figurant sur une oeuvre de Jean Wierix
était celui gravé à la suite d'une signature particulièrement explicite, celle d'Orphée
charmant les animaux (M.-H. no 16031): IOHANNES. WIRICX. INVE.[NTOR] ET.
F.[ECIT] EXC.[VDIT] CO. (pour CVM) GRATI.[A] ET. PRIVILEGI.[O]
AE.[TATIS] 67. A.[NNO] 1615. Jean ajoute avec une certaine fierté que ‘devenu
usé, il n'a pas tout oublié’: ICK VOT (=word) VERSLETEN HEBT NIET AL
VERGETEN.
Une estampe comportant le millésime 1616 ne prouve pas que Jean gravait encore
cette année, mais seulement qu'il était encore en vie, puisqu'il en était l'éditeur et le
dessinateur (le dessin pouvait être antérieur). C'est le Sang du Christ (M.-H. 579).
Le grand album - peu connu - de Thierry Piespord, intitulé Serenissimorum
potentissimorumque Pnncipum Habsburgi-Austriacorum Stemma... édité à Bruxelles
(M.-H. 2142), fut commencé le 1er juin 1615 et terminé le 31 décembre 1616, selon
le texte du titre gravé par Nicolas Rijckmans. Le fait qu'il contient une planche de
Jean, comportant la mention de son âge: 67 ans, n'apporte pas la preuve que cette
estampe est de 1616 puisqu'elle n'est pas datée elle-même et peut donc être de l'année
précédente, soit 1615, comme l'Orphée. En fait, c'est une annexe relative à l'empereur
Rodolphe Ier, collée par le bas et rabattue sur le dernier tableau. Cette feuille comporte
au verso un avis au lecteur, dans un encadrement gravé non signé qui ne semble pas
être de Jean Wierix et qui existe en une deuxième version, sans encadrement, parue
dans la réédition de 1620.

1

M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les Estampes des Wierix, catalogue raisonné, Bruxelles,
1978-1982.
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Ill. 1: JEAN WIERIX, Pietà, 1618 (Copyright Mr. Richard L. Feigen, New York).
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Depuis peu, on sait que Jean a encore dessiné en 1618, à l'âge de 69 ans, car l'artiste
a écrit de sa main la mention ‘Johan Wiericx in[ve]ntor. AE. 69 ã. 1618’ sur une
Pietà qui présente quelques faiblesses indéniables: la position imprécise de la Vierge
à peine assise sur le bord d'un tombeau fort étroit, soutenant de ses mains, sans
fermeté, le corps du Christ presque debout. Les gestes de l'ange - un peu ahuri - ne
sont guère plus efficaces, car il effleure à peine le coude du Christ et touche trop
légèrement son épaule pour le maintenir, etc.
Le dessin est à la plume, à l'encre brune, sur vélin (133 × 103 mm.). Il a passé en
vente chez Sotheby, à Londres, le 27 juin 1974 et fait actuellement partie de la
collection privée de Monsieur Richard L. Feigen, de New York, qui a aimablement
autorisé la reproduction de cette oeuvre importante.2

2

Le dessin comporte un fort trait d'encadrement dont le côté gauche ne coupe pas autant l'angle
du tombeau.
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Notities voor een studie van de Antwerpse 17de-eeuwse Suffragia
door Dr. Alfons K.L. Thijs*
(Antwerpen)
Ruim een halve eeuw geleden wijdde de volkskundige en bibliofiel Emile van Heurck
verscheidene bladzijden van zijn artikel over de Antwerpse devotieprenten aan de
‘suffragia’1. Sedertdien werd aan de door E. van Heurck verzamelde gegevens weinig
of niets toegevoegd. Met onze bijdrage hopen wij aan te tonen, dat de suffragia nog
een verdere bestudering verdienen. Meteen wensen wij al enkele bouwstoffen aan
te reiken voor zulk een studie.
WAT WAREN ‘SUFFRAGIA’?
‘Suffragia’ waren kleine - meestal gedrukte - blaadjes, waarop volgende elementen
voorkwamen:
- de naam van een heilige of de vermelding van een bepaalde gebeurtenis uit het
leven van Jezus of Maria;
- de datum (dag en maand) waarop die heilige of die gebeurtenis gevierd werd;
- de vermelding van een deugd;
- een ‘sententie’, veelal ontleend aan de H. Schrift of aan een kerkleraar;

*

1

Bij de samenstelling van deze bijdrage deden wij zeer vaak een beroep op de rijke ervaring
van de heer Filip Lemmens uit Deurne-Antwerpen. Wij betuigen hem dan ook om zijn
bereidwillige hulp onze hartelijkste dank.
In de persoon van prof. dr. Jos Andriessen S.J. danken wij het Ruusbroecgenootschap te
Antwerpen voor de gastvrijheid die wij in dit centrum voor de studie van de spiritualteit
steeds hebben mogen ondervinden. Wij zijn tevens pater Gabriël Dooreman S.J., tot voor
korte tijd bibliothecaris van het Antwerpse O.-L.-Vrouwe-college, uitermate erkentelijk,
omdat hij zo vriendelijk was ons inzage te verlenen van de archiefdocumenten nopens de
Mariasodaliteiten welke in zijn bibliotheek berusten. Drs. E. Houtman bezorgde ons
verscheidene teksten uit het Algemeen Rijksarchief, waarvoor wij hem dank betuigen.
E. VAN HEURCK, Les images de dévotion anversoises, in: De Gulden Parser, nieuwe reeks
VIII, 1930, p. 93-98.
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- de aanduiding van een speciale gebedsintentie;
- de - steeds handschriftelijk ingevulde - naam van een persoon.
In vele gevallen werd het ‘suffragium’ opgeluisterd met een afbeelding van de heilige
of van de herdachte episode uit het leven van Christus of van de H. Maagd. Op de
keerzijde van het ‘suffragium’ vond men vaak een biografie van de heilige of een
toelichting bij het op debetrokken datum ter ere van Jezus of Maria gevierde feest2.
Deze ‘suffragia’ werden aangewend voor het toewijzen, aan de leden van bepaalde
(religieus geïnspireerde) gemeenschappen, van de zogeheten ‘maandpatronen’.
Reeds vroeg verspreidde zich, onder impuls van de H. Franciscus Borgia, in de
Jezuïetencommunauteiten de gewoonte maandelijks aan ieder lid van de gemeenschap
een heilige (wiens feest in de betrokken maand gevierd werd) als patroon toe te
kennen3.
Dit godvruchtige gebruik vond niet alleen vlug navolging bij sommige
vooraanstaande families, maar ook en vooral bij de - uitsluitend uit mannelijke
gelovigen bestaande - Mariasodaliteiten die door de Jezuïeten in een toenemend
aantal in het leven werden geroepen, naar het voorbeeld van de in 1563 in het
Romeinse Jezuïetencollege door P. Joannes Leunis S.J. opgerichte congregatie van
O.-L.-Vrouw-Boodschap4. Daar overal waar Jezuïeten werkzaam waren - tot in de
Arabische wereld en Japan toe5 - sodaliteiten werden aan getroffen, mag het totale
aantal

2
3

4

5

Het Ruusbroecgenootschap bezit een omvangrijke verzameling ‘suffragia’.
Monatsheilige, in: Stimmen aus Maria-Laach, LXXXIV, 1913, p. 242. B. DUHR, Geschichte
der Jesuieten in den Ländern deutscher Zunge in den ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts,
II, Freiburg im Breisgau, 1913, p. 98. A SPAMER, Das Kleine Andachtsbild vom XIV, bis
zum XX. Jahrhundert, München, 1930, p. 171. E. VILLARET, Les Congrégations Mariales,
I, Paris, 1947, p. 369-370.
Over de juiste betekenis van dit Romeinse voorbeeld: J. DE GUIBERT, La Spiritualité de la
Compagnie de Jésus, Esquisse historique, Roma, 1953, p. 286-288. Zie ook: J. WICKI & R.
DENDAL, Le père Jean Leunis S.J. (1532-1584), Fondateur des Congrégations Mariales,
Rome, 1951.
Cfr E. VILLARET, o.c., I, p. 69, 141, 175-176, 181, 369-374: gegevens over het gebruik van
maandpatronen in verschillende landen. Over de Duitstalige gebieden: B. DUHR, o.c., II, p.
98-100, 735; W. KRATZ, Aus alten Zeiten, Die Marianisch. Kongregationen in den Ländern
deutscher Zunge, Ihr Werden und Wirken von 1575 bis 1650, Innsbruck-Wien-München, z.
jr., p, 213-214; A. SPAMER, o.c., p. 171-172. I.v.m. de Noordelijke Nederlanden: F. VAN
HOECK. Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland, Nijmegen, 1940. p. 158.
Speciaal ten behoeve van de Noordnederlandse katholieken verscheen: Het Godtvrugtig
gebruik der maendelijke Patroonbriefjens: ofte Onder-regtingen, Hoe dat in de
Broederschappen Godt gedient, de Heiligen geêert, en de eige zaligheid bevordert kan
worden. Tweede druk vermeerdert en verbeten, t'Utrecht, By Theodorus vanden Eynden,
Boekverkoper, 1717. De eerste uitgave verscheen in 1713 (Utrecht, vanden Eynden): cfr
Bibliotheca Catholica Neerlandica impressa 1500-1727, Hagae Comitis, 1954, p. 528 (nr.
17.125).
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van deze congregaties, volgens P. Alfred Poncelet S.J., in de 17de eeuw op
verscheidene duizenden geschat worden. De Sociëteit van Jezus bezat in 1640 meer
dan 800 vestigingen, met elk meerdere sodaliteiten. Alleen reeds de Vlaamse
Jezuïetenprovinde telde in 1640 90 sodaliteiten, met in het totaal 13.727 leden. In
1681 was het aantal sodaliteiten er opgelopen tot 96, met samen een 20.000 leden6.
Wanneer men bedenkt dat elk lid van deze Mariasodaliteiten maandelijks een
‘suffragium’ ontving en dat deze blaadjes na verloop van de maand niet werden
ingezameld7, dan kan men zich een denkbeeld vormen van het ontzaglijk aantal
‘suffragia’ dat in de loop der tijden is verspreid geworden, overal waar het werkterrein
van de Jezuïeten zich uitstrekte.
De gewoonte maandpatronen te verdelen bleef overigens niet beperkt tot de
Jezuïetenorde, de Mariasodaliteiten en enkele voorname families. Een Antwerps
drukje uit 1638 meldt ons, in de titel, dat het gebruik der ‘suffragia’toen reeds
doorgedrongen was in ‘veele vergaderinghen ende familien’8. In 1627 al verklaarde
de Antwerpse drukker Hendrik Aertssens dat het gebruik van suffragia ingang begon
te vinden bij de Dominikanen en de Augustijnen en in 1639 zette Jan Baptist Crocquet,
kanunnik van Sint-Donaas te Brugge, geld vast voor een jaarlijkse rente die onder
meer moest dienen voor het bekostigen van de ‘suffragia’ welke maandelijks in zijn
stad uitgedeeld werden aan de Carmelietessen, de Annuntiaten, de Coletinen, de
Zwartzusters en de Franciscanessen evenals aan de koralen en de ‘refectionales’ van
Sint-Donaas9. Zoals verder

6
7

8

9

A. PONCELET, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, II, Bruxelles,
1928, p. 333.
Cfr Monatsheilige, in: Stimmen aus Maria-Laach, LXXXIV, 1913, p. 243. Vele sodales
bewaarden de suffragia zorgvuldig, om ze later nog te herlezen. Er zijn verhalen bekend van
sodales die hun ‘suffragia’mee in het graf namen om de overtocht naar de hemel te
vergemakkelijken. E. VILLARET, o.c., I, p. 373; GASPAR LECHNERUS (S.J.), Sodalis Parthenivs
siue Libri tres quibus mores Sodalivm exemplis informantvr, Editio secunda multis auctior,
Dilingae, Formis Academicis, Sumptibus Gaspari Svtoris, Anno M.DC.XXVIII, p. 263-264.
Het Ghebrvyck ende Profyt der Svffragien, Die door eene loffelijcke gewoonte is veele
vergaderinghen ende familien / Alle Maenden worden uyt-ghedeylt, 't Antwerpen, By Hendrick
Aertssens/ inde Cammerstraet / inde witte Lelie, 1638.
ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, BRUSSEL (afgekort: A.R.A.), Spaanse Geheime Raad, 1277, nr.
107. A.C. DE SCHREVEL, Miscellanées, Fondations et testaments, in: Annales de la Société
d'Emulation pour l'étude de l'histoire & des antiquités de la Flandre, XLIX, 1899, p. 250,
262.
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nog zal blijken, werden ten laatste in 1663 te Antwerpen ‘suffragia’ uitgegeven ten
behoeve van de Carmel10. Het feit dat men geregeld het drukseltje ‘Godtvrugtig
gebruyck Ende profyt der Sulfragien ofte Beeldekens, Diemen alle maenden uytreyckt,
in de Sodaliteyten ofte Geestelycke Vergaderingen’ (z.pl., z.jr.) in gelast vindt in
exemplaren van R. PAYEZ, Regel van het Derden Orden genoemt der penitentie
Ingestelt door den Seraphinschen Vader Franciscus (Tot Mechelen, by Laurentius
Vander Elst, z.jr.), wijst erop dat de ‘suffragia’ ook bij de Derde Orde van
Sint-Franciscus een ruime verspreiding verwierven11. Verder is bekend dat
Noordnederlandse ‘kloppen’ in haar vergaderingen ‘suffragia’ uitdeelden12. Terecht
kon de Antwerpse Bollandist P. Daniël van Papenbroeck (Papebrochius) S.J. in 1694,
inzake het ‘gods-dienstig gebruyck van maendelyx eenen Patroon te loten’,
trionafantelijk verklaren, dat, ‘bezonderlyk in ons godvruchtig Nedcrlant,... nauwelyx
een klooster oft deugtminnende gemeynte meer te vinden is, die 't zelve niet en heeft
activeert’13.

De Antwerpse Mariasodaliteiten en de ‘Suffragia’.
In september 1585, vrijwel onmiddellijk na de overgave van de Scheldestad aan
Alexander Farnese (17 augustus 1585) en de terugkeer van de Jezuïeten aldaar, ging
P. Franciscus Costerus S.J. over tot de oprichting

10

11

12
13

Ook in latere periodes werden de maandpatronen in ere gehouden in de Carmel. Cfr BROCARD
DE SAINTE THÉRÈSE, Manuel de pratiques de dévotion aux saints patrons du mois, Deuxième
édition revue et augmentée, Gand, C. POELMAN, 1874; ID., ‘Manuel de pratiques spéciales
en l'honneur des saints patrons du mois et lectures spirituelles tirées de Ste Thérèse et de St.
Jean de la Croix appropriés à chaque jour de l'année, Troisième édition, Courtrai, L.
Beyaert-Sioen, 1914. Heden ten dage worden bij de Carmelietessen te Antwerpen nog steeds
maandpatronen verdeeld met behulp van (niet-geïllustreerde) handschriftelijke ‘suffragia’.
Twee zulke exemplaren zijn aanwezig in het Ruusbroecgenootschap. Zie ook: [L. DELPLACE],
Les anciennes congrégations de la T.S. Vierge dans la ville d'Anvers 1585-1773, in: Précis
historiques, XXXI, 1882, p. 340.
J.J. GRAAF, De ‘Vergaderinghe der maechden van den Hoeck’ te Haarlem, in: Bijdragen
voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, XXXV, 1913, p. 402-403.
DANIEL VAN PAPENBROECK (S.J.), Korte Legende Der Heyligen, Uyt de originele Acten
getrocken, met nieuwe beelden, gebeden, schriftplaetsen bequamelyk verciert, voor de
maendelyke Patroonloting, I, T'Antwerpen, By Hendriek Thieullier, Boekdrucker ende
Boekverkooper, op de Minderbroers-ruye, of Godaert, inde witte Hin, [1694], dl. I, p. [3].
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van de eerste Antwerpse Mariasodaliteit14. De plechtige openingsvergadering had
plaats op 8 december 158515. Dadelijk kende de Antwerpse sodaliteit, toegewijd aan
O.-L.-Vrouw-Boodschap, succes. In 1586-1587 telde zij een 70-tal ‘sodales’,
gerecruteerd zowel onder de seculiere en reguliere geestelijkheid als onder de meest
aanzienlijke leden van de stedelijke burgerij. Via de iedere zondag georganiseerde
godsdienstige vieringen en de alsdan gehouden geestelijke toespraken, werden de
sodales door hun geestelijke leider - steeds een pater Jezuïet - voorbereid op hun
dubbele taak: enerzijds het verdiepen van het geloofsleven van de katholieke
bevolking, anderzijds het bestrijden van de nog in de stad aanwezige ‘ketterse’
elementen. Aldus vormde zich, op zeer korte tijd, een relatief kleine maar actieve
elite van overtuigde katholieken, die bereid waren hun morele, financiële en vaak
politieke macht aan te wenden ter ondersteuning wan door de Jezuïeten gevoerde
contra-reformatorische strijd.
De volgelingen van Sint-Ignatius wensten hun apostolaat uiteraard niet te beperken
tot deze weinig omvangrijke, elitaire groep. Nog in 1585 richtte P. Costerus een
afzonderlijke sodaliteit op voor de studenten van het Antwerpse Jezuïetencollege16.
In 1608 kwam, onder impuls van P. Guillaume de Pretere S.J., een sodaliteit tot stand
voor hoofdzakelijk tot de middenklasse behorende ongehuwde mannen van ongeveer
20 jaar en ouder ‘die metter daet de studiën niet en hanteren’17. De ‘Sodaliteyt der

14

15

16

17

F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, Annales Antverpiensis ab urbe condita ad annum M.DCC...
auctore Daniele Papebrochio S.I., IV, Antverpiae, 1847, p. 214. Zie over de Antwerpse
Mariasodaliteiten: [L. DELPLACE]; o.c., p. 209-217, 241-258, 327-345; J. ANDRIES SEN, De
Jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648, Antwerpen, 1957, p.
178-180.
[T. VAN LERIUS], Antwerpsch chronykje (Uit den ‘Boeck van de Sodaliteyt der Getrouwde,
onder den titel van O.-L.-V. Boodschap der Soc. Jesu te Antwerpen’), in: De Vlaemsche
School, VIII, 1862, p. 122.
In 1609 bestonden in het genoemde college twee Mariasodaliteiten: een Latijnse sodaliteit
voor de oudere leerlingen met ruim 100 leden en een Nederlandse sodaliteit voor de jongeren
met 43 leden. L. BROUWERS, Het Hof van Liere, van patriciërshuis tot universitaire instelling
te Antwerpen, 1516-1975, Antwerpen, 1976, p. 42. ID., Carolus Scribani S.J. 1561-1629,
Een groot man van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Antwerpen, 1961, p. 104.
O.-L.-VROUWE-COLLEGE, ANTWERPEN (afgekort: O.C.A.), 86. A. 7, Besundere ordonantien
voor de Sodaliteyt van Onse Lieve Vrouwe Gheboorte inghestelt binnen Antwerpen, anno
1617, (handschrift), fo 2 ro. Aldaar werd bepaald dat de leden ‘ten mynsten in de 20 jaeren’
moesten zijn. Bij de oprichting in 1608 was blijkbaar 18 jaar als leeftijdsgrens gekozen: cfr
O.C.A., 86. A. 4, Ordonantien ende Register van de Sodaliteyt van de Weerdige Maeghet
ende Moeder Godts Maria in deser stadt van Antwerpen [...] (handschrift), p. 69. [L.
DELPLACE], o.c., p. 255. A. PONCELET, o.c., II, p. 330-331. Over P. Guillaume de Pretere:
E. REUSENS, De Pretere (Guillaume), in: Biographie nationale, V, Bruxelles, 1876, col.
637-638; F. PEETERS, Les initiatives d'un Directeur de Congrégation à Anvers au début du
XVII siècle, z.pl., z.jr.
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Bejaerde Jongmans’ is in de historische literatuur vrij bekend gebleven, doordat heel
wat kunstschilders, beeldhouwers en graveurs er deel van hebben uitgemaakt. Bij de
oprichting telde deze nieuwe sodaliteit (geplaatst ‘onder den tytel van Ons er Lieve
Vrouw Geboorte’) ongeveer 80 leden, maar in december 1608 was dit aantal reeds
opgelopen tot 184 en in december 1609 tot 26418. De oprichting van een eigen
congregatie voor de ongehuwden past in het streven van de Jezuïeten naar een
‘specialisatie’ van de sodaliteiten, zoals dat zich ook in andere centra manifesteerde
waar zulke organisaties bestonden19. Het apostolaat via de sodaliteiten wierp inderdaad
meer vruchten af, wanneer men het kon afstemmen op een welbepaald, vrij homogeen
samengesteld publiek.
Wegens dezelfde reden gingen de paters in februari 1609 over tot de splitsing van
de Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap in 1o een sodaliteit voor ‘de gehoude
Duy(t)sche, onder dewelcke syn coopluyden ende andere treffelycke luyden’ en 2o
een sodaliteit voor de ‘latinisten, onder dewelcke syn de heeren van 't Capit[t]el ende
de magistraat desser stadt, advocatten’. Deze splitsing was er nodig, omdat de oude
sodaliteit op dat ogenblik ‘soo seer vervlout ende geslapt’ was dat van de 140 leden
die zij telde nog slechts 30 à 40 de wekelijkse vergaderingen bijwoonden20. Enkel
door een nieuwe, meer op de eigenheid der leden afgestemde aanpak kon de sodaliteit
weer leven ingeblazen worden. Men wou de sodaliteit vooral ook meer werfkracht
schenken. Van bij de oprichting in 1585 waren de wekelijkse geestelijke toespraken
steeds in het Latijn gehouden geworden, wat door de intellectuele bovenlaag van de
Antwerpse bevolking zeker erg gewaardeerd werd maar anderzijds vele mannen die
‘in de Latijnsche taele onwettende ofte immers ongeverseert’ waren, ervan

18

19
20

STADSBIBLIOTHEEK, ANTWERPEN (afgekort: S.B.A.), B.10468, Register der inschrijvingen
in de Sodaliteit der meerderjarige jongmans onder den titel Geboorte van O.-L.-Vrouwe, te
Antwerpen, (handschrift), fos, 1 ro, 3 ro.
J. DE GUIBERT, o.c., p. 288-289.
O.C.A., 86. A.4, Ordonantien..., p. 70. O.C.A., 87. A.8., Handboecxken voor de officialen der
Sodaliteyt der getrouwde binnen Antwerpen, omme in het kort te sien den oorsprong en
voortganck der selve met de besonderste voorvallen (handschrift, niet gepagineerd), ad
annum.
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had weerhouden toe te treden tot de organisatie21 hoewel zij (omdat zij belangstelling
hadden voor Ignatiaanse spiritualiteit of eenvoudig omdat zij in de Mariasodaliteit
een statussymbool zagen van de Antwerpse burgerij) zich tot deze congregatie
aangetrokken voelden. Ten behoeve nu van de Nederlandstalige gehuwde mannen
werd aldus in 1609 de oude Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap vernederlandst:
de predikatiën werden er voortaan in het Nederlands gehouden. Voor de ‘latinisten’
riepen de Antwerpse Jezuïeten een nieuwe sodaliteit in het leven die vanaf 1616
geplaatst werd onder de titel van de ‘Hemelvaart van Maria’22. De splitsing bleek
vlug een wijze maatregel te zijn geweest. In 1609 waren de Nederlandstalige sodales
slechts ten getale van 73, maar in acht of tien maanden tijds liep dit aantal op tot
13023.
De volkstaal had nu bestaansrecht verworven in de Antwerpse sodaliteiten. Zowel
bij de ‘jongmans’ als bij de ‘gehouden’ geschiedde de predikatie in het Nederlands.
Enkel bij de erg exclusieve ‘latinisten’ gebruikte men nog het Latijn. Het Frans werd
de voertaal in de op 1 mei 1610 opgerichte ‘Sodalité de la Vierge Marie entre les
Wallons’ (van 1616 af onder de bescherming geplaatst van O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen). Onder de leden trof men niet enkel Walen en Fransen aan, maar tevens
Spanjaarden, Italianen ‘et autres non-Flamens, moiennant qu'ils puissent entendre la
langue’. Op 1 mei 1629 omvatte deze ‘Waalse’ sodaliteit 301 leden (172 gehuwde
en 129 ongehuwde mannen) en op 1 mei 1631 317 leden (209 gehuwden naast 108
ongehuwden), zodat ook deze organisatie succesrijk mocht genoemd worden24.
Ten behoeve van de jongeren die niet aan het Jezuïetencollege studeerden en ook
nog niet de leeftijd bereikt hadden om in één van de vermelde sodaliteiten te kunnen
opgenomen worden, richtte P. Guillaume de Pretere S.J. in 1610 een afzonderlijke
Mariasodaliteit op, onder de aanroe-

21

22
23
24

Ibid., 1609. Het is anderzijds zeker met uitgesloten, dat het bij de financiële en intellectuele
bovenlaag aanwezige streven naar sociale segregatie sterk heeft bijgedragen tot de splitsing
tussen ‘latinisten’ en Nederlandstaligen. Nog in 1639 moesten de sodaliteiten zich verdedigen
tegen het ‘verwijt’ dat er onder de leden ‘veel van slechte conditie’ waren. Cfr: Het Goet der
Sodaliteyt of Broederschap vande II Maghet Maria. Inghestelt vande Patres der Societeyt
Iesv, ende bevestight door Gregorios XIII, ‘t'Antwerpen, By Hendrick Aertssens / inde
Cammerstraet / inde witte Lelie. 1639’, p. 22-23.
O.C.A., 86.A.4, Ordonantien..., p. 95. O.C.A., 87.A.8, Handboecxken..., 1616.
O.C.A., 86.A.4, Ordonantien..., p. 70.
O.C.A., 86.A.6, Livre de la Sodalité de la Vierge Marie, dressée entre les Wallons en ceste
ville d'Anvers le premier de May, l'an 1610 (handschrift), passim. A. PONCELET, o.c., II, p.
335.
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ping van O.-L.-Vrouw-Presentatie25. Hiervan werd in 1626 voor de jongste elementen
een sodaliteit afgesplitst onder de titel van de Visitatie van de H. Maagd bij Elisabeth.
Voor de kleine kinderen riepen de Jezuïeten in 1644 de Sodaliteit van de Koningin
der Engelen in het leven26.
In 1664 telden de verschillende Mariasodaliteiten te Antwerpen (afgezien van die
der collegestudenten) samen ongeveer 3.800 leden27. Via al deze sodaliteiten slaagden
de Jezuïeten er na verloop van tijd in de geestelijke leiders te worden van een
aanzienlijk deel van de tot de Antwerpse burgerij en middenklasse behorende
mannelijke gelovigen, van jong tot oud. Leden van de door geestelijke en materiële
armoede geteisterde lagere klassen trof men in de sodaliteiten niet aan, wat niet belet
dat ook een vrij groot aantal van deze mensen (zij het onrechtstreeks) beïnvloed werd
door het bestaan van deze congregaties.
Ondanks hun besloten karakter wisten de sodaliteiten een grootse indruk te maken
op het kleine volk te Antwerpen. Weliswaar waren op de gewone, wekelijkse
vergaderingen enkel sodales aanwezig, maar op de belangrijkste Mariale feestdagen
organiseerden de sodaliteiten druk bijgewoonde, voor iedereen toegankelijke
religieuze plechtigheden. Ook de processies, waaraan de sodales in groten getale en
in groep deelnamen, gaven de lagere klassen de gelegenheid een glimp op te vangen
van het luisterrijke bestaan der sodaliteiten. De van rijkdom en macht getuigende
oprichting, in 1623, van een eigen vergaderlokaal (de ‘Sodaliteit’, nu een gedeelte
van de Stadsbibliotheek) dat na verloop van tijd rijkelijk van kunstwerken voorzien
geraakte, heeft eveneens in belangrijke mate bij-

25

26
27

[J. VAN SPILBEECK], Synopsis annalium antverpiensium, ex publicis privatisque ac ferme
manuscriptis monumentis collectorum a Daniele Papebrochio S.J., Antverpiae, 1884, p. 33.
F. PEETERS, Les initiatives..., p. 2.
F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., IV, p. 367, 389-390, 461-462.
De Latijnse Sodaliteit telde toen 290 leden, de Waalse Sodaliteit 640, de Sodaliteit van
O.-L.-V.-Boodschap 960 en de sodaliteiten der jongeren samen 1540 leden. De 370
overblijvende leden trof men aan in de sodaliteit ten behoeve van de kinderen. In 1614 hadden
de verschillende sodaliteiten samen 1500 leden. [L. DEPLACE], o.c., p. 334. Over het
ledenaantal van de drie sodaliteiten van de collegestudenten die in 1664 bestonden, verstrekt
Delplace geen gegevens. Wel weten wij dat de Sodaliteit der Engelen (één van de congregaties
van collegestudenten) 30 jaar vroeger, in mei 1634, 237 leden telde. O.C.A., 86.C.4, Handboek
der Sodaliteit der Engelen, p. 41.
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gedragen tot het aanzien, in ruime kring, van de Antwerpse Mariasodaliteiten28.
Daartoe aangespoord door de Jezuïeten die de sodaliteiten dirigeerden als
geestelijke leiders, hebben vele sodales zich actief ingezet om te trachten in te werken
op het geloofsleven van de volksmassa. Voor een deel geschiedde zulks via informele
contacten, bijvoorbeeld naar aanleiding van het uitdelen van aalmoezen aan schamele
armen of van het bezoeken van zieken of gevangenen. Heel wat sodales echter hebben
zich, in hun vrije tijd, speciaal toegelegd op de religieuze vorming van de Antwerpse
volksmassa, daarbij vooral aandacht bestedend aan de catechese ten behoeve van de
jongeren. Aldus bestond de meerderheid van de ruim 100 leden van de in 1618 onder
impuls van P. Guillaume de Pretere S.J. tot stand gekomen ‘Sodaliteyt oft
Broederschap van de Christelycke Leeringhe... onder den tytel van den H. Carolus
Borromaeus’ uit lidmaten van de Antwerpse Mariasodaliteiten. De Broederschap
van de Christelijke Lering verschafte wekelijks godsdienstonderricht (evenals een
weinig onderwijs in lezen, schrijven en rekenen) aan ongeveer 3.000 leerlingen van
de Zondagsscholen29. Een groep collegestudenten, verenigd in de ‘Sodaliteyt van de
H. Engelen’, besloot, eveneens in 1618, zich toe te leggen op het apostolaat onder
de plattelandse bevolking rond de stad. Tijdens hun wandelingen in de omgeving
van Antwerpen waren de studenten immers getroffen geworden door de ‘cleyne
vreese Godts ende een groote ongeregeldicheyt onder de boerenkinderen, van
vloecken, van sweren, daerenboven een groote ignorantie van de Christelycke
precepten’30.
Opdat de sodales, naast de zelf-heiliging, ook hun apostolische taak (niet enkel
ten opzichte van de lagere klassen maar tevens ten opzichte van de gereformeerden)
naar behoren zouden kunnen vervullen, was het volstrekt nodig dat zijzelf terzake
voldoende getraind werden. Zulks geschiedde in de eerste plaats via de wekelijkse
toespraken die door pater

28

29

[L. DELPLACE], o.c., p. 251-254, 334-339. L. BROUWERS, Het Hof van Liere..., p. 45. E.
GEUDENS, Het testament van Simon Vos (1676), in: Dietsche Warande, 1891, p. 343, 349.
M. SABRE, Het geestesleven te Antwerpen in Rubens'tijd, in: Rubens en zijne eeuw, Brussel,
1927.
S.B.A., B.61341, Opkomste der Sodalityt bekorting der selve met alle de embalisementen
daar die der geboorte die 25 april 1622 den eersten steen geleyt hebben (handschrift), fos.

30

3 ro, 9 ro, 12 vo, 16 vo, 24 ro, 32 ro, F. PRIMS, De sodaliteit der christelijke lering (1618-1624),
in: ID., Antwerpiensia 1947, Antwerpen, 1948, p. 134-136. L. BROUWERS, Scribani..., p.
103-104. [L. DELPLACE], o.c., p. 331-332.
O.C.A., 84.C.4., Handboek..., passim; citaat op p. 9. [L. DEPLACE], o.c., p. 332-333.
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‘prefect’ (ook vaak ‘director’ geheten) van de betrokken sodaliteit gehouden werden,
Niet enkel echter het vluchtige woord van de predikant, maar ook de mee naar huis
genomen ‘suffragia’ moesten krachtig daartoe bijdragen, met hun aansporingen tot
het beoefenen der deugden, hun citaten uit heilige geschriften, hun opgelegde
gebedsintenties en (eventueel) hun hagiografische teksten.
Daarom juist hechtte de leiding van de Mariasodaliteiten een zeer groot belang
aan de uitreiking der ‘suffragia’. Het oudste spoor te Antwerpen van de
‘vuytdeylinghen der Heyliegen’ dateert weliswaar pas van 159031, maar met grote
waarschijnlijkheid mag aangenomen worden dat dit gebruik van bij het ontstaan van
de Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap (december 1585) in deze congregatie
ingang vond32. In de Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Geboorte was de ‘vuijtreijckinghe
der suffragien’ vanaf 1608, jaar van de oprichting, gebruikelijk33 en het is evident
dat ook de verschillende later ontstane Antwerpse Mariasodaliteiten dit (voor hun
werking zeer essentiële) gebruik onmiddellijk van bij hun oprichting hebben
ingevoerd34.
Zorgen dat de sodales op de daartoe uitgekozen dag (ofwel de laatste ofwel de
eerste zondag van de maand35) getrouw hun ‘suffragium’ in ontvangst kwamen nemen,
is steeds één van de grote bekommernissen van de beheerders der sodaliteit geweest.
Toen bleek dat sommige leden niet op de bijeenkomsten verschenen en hun ‘sancten’
door collega's lieten ophalen, werd er in de Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap
op gewezen ‘dattet betaemelyck ende dienstelyck was, soo wel tot eens yegelyck
particuliere ende eygen devotie ende oeffeninghe als tot de gemeyne lieffde ende
ghesticheyt van de sodalen onder malkanderen, dat voordaen een

86. A.4., Ordonantien..., p. 21 (10-8-1590). [L. DEPLACE], o.c., p. 251.
Pater Franciscus Costerus S.J. die, toen hij in 1585 de eerste Antwerpse Mariacongregatstichtte, al niet meer aan zijn proefstuk toe was (cfr L. BROUWERS, Scribani..., p. 30-33),
hechtte al van vroeger groot belang aan de toewijzing van maandpatronen: E. VILLARET,
o.c., p. 69 (1576); W. KRATZ, o.c., p. 213.

31
32

O.C.A.,

33

S.B.A,

34

Over de aanwending van suffragia in de Waalse Sodaliteit: O.C.A., 86.A.6, Livre..., f. 35 ro
(11-11-1624) en passim. Van de Sodaliteit der H. Engelen zijn rekeningen bewaard met o.m.
posten i.v.m, ‘suffragia’. O.C.A., 86.C.4, Handboek..., p. 101 e.v.
In de Sodaliteit van O.-L.-V,-Boodschap werden ‘suffragia’ aanvankelijk op de laatste zondag
van de maand verdeeld, van 3-11-1613 af op de eerste zondag, O.C.A, 86.A.4, Ordonantien...,
p. 21, 92. Zowel in de Sodaliteit van de ‘Jongmans’ als in de Waalse Sodaliteit geschiedde
de uitreiking op de laatste zondag van de maand. O.C.A., 86.A.7, Besundere. ordonantien...,

35

B.61341, Opkomste..., fo 39 vo (okt. 1608).

fo. 69 ro; O.C.A., 86. A.6, Livre..., fos. 62 vo, 269 ro.
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iegelyck van hen selve in persoone soude haelen ende omfanghen syn brieffcken van
de sancten’, Wie zonder aanvaardbare reden drie maal achter elkaar niet op de
uitreiking verscheen, werd uit de sodaliteit gesloten. Zowel in de Waalse Sodaliteit
als in de Sodaliteit der ‘Jongmans’ hoefden zij die hun ‘suffragium’ met afgehaald
hadden, niet te rekenen op een door de aanwezigheid van de sodales opgeluisterde
berechting of begrafenis, wanneer zij in de loop van de daarop volgende maand ziek
werden, respectievelijk stierven. In de Sodaliteit van O.-L -Vrouw-Boodschap rekende
men meer op overreding dan op dreigementen In 1634 besloot men aldaar, op voorstel
van pater ‘bestuurder’, de ‘suffragia’ aan de ‘negligenten’ thuis te bezorgen, ‘om
hunlieden hierdoor hunnen onnachtsaemheyt voor ooghen te stellen ende tsamen te
verwecken tot meerdere neersticheyt’36. Het plechtige, rituele karakter dat door de
Jezuïeten bewust aan de uitdeling der ‘suffragia’ gegeven werd, moest er eveneens
voor zorgen dat de sodales de toekenning van een maandpatroon ernstig namen. Het
ritueel deed enigszins denken aan de toediening van een sacrament. Na het storten
van gebeden en het aanhoren meestal van ‘eenighe historie oft gheestelyck exempel’
werden de sodales één voor één met naam en toenaam (en eventueel vermelding van
titel of functie binnen de sodaliteit) door pater prefect opgeroepen, om vóór het altaar,
in de nabijheid van een Kruis- of Mariabeeld neerknielend, een ‘suffragium’ in
ontvangst te nemen. Telkens werd de naam van de (door het toeval) toegewezen
heilige voorgelezen evenals de op het ‘suffragium’ aangeduide gebedsintentie. Zulks
gebeurde in de Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap vanaf 1594 eveneens met de
‘sententien begrepen in de billet)t)en’, om aldus te dienen ‘tot gemeyne leeringhe
ende onderwyssinghe van de sodalen present synde, te meer dat elcke sententie is
medebrengende eene saelighe vermaeninghe geschreven by de H. Vaeders’. De
uitreikingsplechtigheid werd in de regel besloten met het lezen van een litanie of een
ander gebed37.
Het was uiteraard niet voldoende dat de sodales hun ‘suffragium’ stipt kwamen
afbalen, zij dienden tevens een goed gebruik te maken van het ontvangen ‘billet oft
briefcken van de heylighen’. Uiteraard kregen zij terzake toelichtingen tijdens de
wekelijkse ‘exhortaties’ van de prefect of een

36

os
o
o
O.C.A., 86.A.4, Ordonantien..., p. 43, 45, 83, 88, 144. O.C.A., Livre..., f . 35 r 39 r . O.C.A.,
os
o
o
o

86.A.7, Besundere ordonantien..., f . 11 v , 17 r , 69 r .
37

O.C.A.,

86. A.4, Ordonantien..., p. 36, 48-49, 229. O.C.A., 86. A.6, Livre..., f. 63 ro. O.C.A.,

86.A.7, Besundere ordonantien..., fos, 69 ro - ro, 108 vo.
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ander lid van de Sociëteit van Jezus, Er bestond echter ook heel wat literatuur over
de correcte aanwending van de ‘suffragia’. F. Hiëremias Drexelius S.J. besteedde
aan dit onderwerp verscheidene hoofdstukken van zijn anno 1624 voor het eerst
verschenen maar later nog herhaaldelijk herdrukt werk Trismegistus Christianus38.
Voor tal van binnen- en buitenlandse sodaliteiten verschenen handleidingen, waarin
de ‘suffragia'en de maandpatronen natuurlijk de nodige aandacht kregen. Dat
Antwerpen op dit vlak niet ten achter zou blijven, ligt voor de hand. Aldus besteedde
P. Guillaume de Pretere S.J., geestelijk leider van de Sodaliteit der ‘Jongmans’, in
zijn in 1611 bij Hieronimus Verdussen gepubliceerd werk Het Hantboexken der
Sodaliteyt vande H. Maeghet Maria inghestelt inde Societeyt Iesu, een gans kapittel
aan de bespreking ‘Vande Suffragien ende maendelijcken dienst der Heylighen’39.
Tevens verschenen in de Scheldestad enkele kleinere druksels die geheel aan de
‘suffragia’ of ‘bedebriefkens’ gewijd waren, In 1638 kwam een boekje van de pers
‘t' Antwerpen, By Hendrick Aertssens / inde Cammerstraet / inde witte Lelie’, getiteld
Het Ghebruyck ende Profyt der Suffragien, Die door eene loffelijcke gewoonte in
veele vergaderinghen ende familien / Alle Maenden worden uyt-ghedeylt40. Wellicht
beleefde dit werkje in 1657 nog een heruitgave, want in een zonder jaartal of
bibliografisch adres verschenen drukseltje, getiteld Goduruchtigh gebruyck, Ende
profijt der Suffragien oft Beeldekens, Diemen alle maenden uytreykt, in de Sodaliteyten
ofte Geestelycke Vergaderingen41, lezen wij op de vierde en laatste bladzijde: ‘De
vrugten der Suffragien worden breeder betoont in verscheyden Historien, ende
bevesticht met mirakelen, in een boecxken gedrukt t'Antwerpen by Hendrick
Aartssens, Anno 1657, ende by andere.’ Hoewel veel beknopter opgevat, vertoont
het Godvruchtigh gebruyck...

38

39

40
41

K. POERBACHER, Jeremias Drexel, Leben und Werk eines Barockpredigers, München, 1965,
p. 74-76. HIEREMIAS DREXELIUS(S.J.), Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus
Conscientiae, Caelitum, Corporis, Coloniae Agrippinae, Apud Bernhard Gualterum, Anno
M.D.C.XXVI, p. 198-233: boek II, kap. 5-9.
Het werk verscheen anoniem. Wij gebruikten de uitgave van 1615 (eveneens: Hieron.
Verdussen), aldaar op p. 266-270, De leden van de Sodaliteit der ‘Jongmans’ waren, blijkens
een ‘ordonnantie’ van 1617, verplicht 'te hebben het hantboexken der Sodaliteyt, begrypende
de uutlegginghen ende practycke van al dat de Sodales aengepresen ende van hun vereyscht
wort’. O.C.A, 86.A.7, Besundere ordonantien..., fo. 11 vo.
Dit boekje bevat [24] p. Cfr ook: E. VAN HEURCK, o.c., p. 94, n.l.
Wij kennen nog een andere druk: Godtvrugtig gebruyck Ende profyt der Suffragien ofte
Beeldekens Diemen alle maenden uytreyckt, in de Sodaliteyten ofte Geestelycke
Vergaderingen, z.pl., z. jr., (4) p.
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overigens een duidelijke verwantschap, wat de inhoud betreft, met het boekje uit
1638. Begin januari 1672 deelde P. Guilielmus van den Stock S.J., director van de
Sodaliteit der ‘Jongmans’, aan zijn sodales ‘tot een nieuw jaer’ een boekje uit42,
getiteld Dienst der Heylighen in de maendelycke suffragien opgeoffert voor een nieuw
jaer-gifte aen alle liefhebbers van Gods lieve Heylighen naementlyk aen de Sodales
vande Alderh. Maeghet ende Moeder Gods Maria door eenen priester der S.J.
(Antwerpen, M. Cnobbaert, 1672). P. Carlos Sommervogel S.J. schrijft dit werkje
toe aan P. Petrus Pelgrom S.J. die op het ogenblik vande publikatie geestelijk leider
was van de Antwerpse Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap43. In 1704 werd,
eveneens als nieuwjaarsgeschenk, een wat ingekorte en enigszins vernieuwde versie
verspreid van het drukje uit 1638, nu onder de titel ‘Kort Onderwys aengaende de
Suffragien, die Door een loffelijcke ghewoonte inde Sodaliteyten der Soeieteyt Jesu
alle Maenden worden uyt-ghedeelt. Op-ghedraeghen voor een Nieuw-Jaer. Aen de
Sodaliteyt der Ghetrouwde, onder den titel vande Boodtschap vande alderheylighste
maghet Maria. In 't Professie-Huys der Societeyt Jesu T'Antwerpen 1704’44.
Deze handleidingen zijn voor ons onderzoek bijzonder kostbaar, omdat zij enig
inzicht kunnen verschaffen in de ware zin van de toekenning der maandpatronen en
in de betekenis van de verschillende samenstellende elementen der suffragia.

De betekenis van de ‘Suffragia’
De beroemde Bollandist P. Daniël van Papenbroeck S.J., wiens vader Laureys
gedurende vele jaren een vooraanstaand lid was van de Antwerpse Sodaliteit der
Getrouwden45, noemde de toekenning van maandpatronen (met behulp van suffragia)
‘eenen zeer gevoegelyken middel, om t'zamen te oeffenen alle de plichten des
Catholiken Heyligen-dienst,

42
43

44
45

B. 61341, Opkomste..., fo. 60 vo.
C. SOMMERVOGEL, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par les
religieux de la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, Paris, Bruxelles,
Genève, 1884, col. 214. A. & A. DE BACKER & C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, Première Partie: Bibliographie, VI, Bruxelles, Paris, 1895, col. 445
Over de rol van P. Pelgrom in de sodaliteit: O.C.A., 86.A.4, Ordonantien..., p, 209, 213, 217,
233, 241.
Dit werkje bevat 12 p.
J.F. KIECKENS, Laureys van Papenbroeck, de vader van Pater Daniël genaamd Papebrochius,
Geslachtsboom, rijmwedstrijden en huisboek, in: Dietsche Warande, 1891, p. 493.
S.B.A.,
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bestaende in eerbiding, aenroeping, en naervolging der voornaamste vrinden Gods’46.
Daar de protestanten de heiligenverering resoluut afwezen, was men in de
contra-reformatietijd van katholieke zijde nog sterker dan voorheen de aandacht gaan
trekken op de bemiddelende rol die de heiligen konden vervullen tussen God en de
gelovigen47.
Uiteraard vormde de uitreiking der maandpatronen een uitgelezen middel om
belangstelling te wekken voor de heiligenverering48. Alle maanden werd, zoals bekend,
door middel van een ‘suffragium’ aan ieder van de sodales een maandpatroon
toegekend. Bovendien verkreeg de sodaliteit als geheel maandelijks, door de trekking
van een ‘gemeyn suffragie’, ook nog een gemeenschappelijke maandpatroon49. In de
Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap bestond tevens de gewoonte dat pater prefect
alle jaren aan de gemeenschap een collectieve jaarpatroon toewees50.
De verdeling der ‘suffragia’ had iets van een kansspel. Men koos immers niet zelf
een maandpatroon, maar kreeg die heilige - via het ‘suffragium’ - ‘by lot oft geval’
toegewezen. Vooral de aldus dooreen ‘schickinghe Godts’51 toegekende individuele
maandpatronen hebben een voorname rol gespeeld in het geloofsleven der sodales.
De handleidingen schreven voor dat de sodales gans de maand een bijzondere aandacht
moesten hebben voor hun maandpatroon. 's Morgens en 's avonds, of toch ten minste
eens per dag, moest men door een gebed de hulp inroepen van de heilige. Geregeld,
zo mogelijk dagelijks, diende men iets te verrichten ter ere van de maandpatroon,
bijvoorbeeld een mis bijwonen, aalmoezen uitdelen, enkele gebeden lezen of aan
lijfkastijding of versterving doen. De vooravond van de feestdag van de heilige diende
men te vasten. Op de feestdag zelf of op de zondag die er op volgde biechtte en
communiceerde men. Alle werkzaamheden die men verrichtte, droeg men, via de
maandpatroon, op aan God. Bovenal echter moest men trachten de deugden

46
47
48

D. VAN PAPENBROECK, o.c., I: p [3].
Cfr Het Goet der Sodaliteyt..., p. 10.
Daarbij werd meestal opzettelijk veel aandacht besteed aan minder bekende heiligen: ‘want
vele Heylighen daermen onder het ghemeyn volck niet van en weet te spreken, worden door
de Suffragien by naer in alle landen des wereldts ghe-eert’. Het Ghebrvyck ende Profyt..., p.
[11]. Cfr E. VILLARET, o.c., p. 370-371.

49

O.C.A.,

86. A.4, Ordonantien..., p. 229. O.C.A., 86. A. 7, Besundere ordonantien... f. 69 vo.

86. A. 6, Livre..., fos. 63 ro, 101 ro, 269 ro.
O.C.A., 86. A. 4, Ordonantien..., p. 229.
[G. DE PRETERE], o.c., p, 267-268.
O.C.A.,
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waardoor de betrokken heilige uitgeblonken had, na te volgen. Voor dit laatste was
het uiteraard onontbeerlijk de nodige details te kennen over het leven van de heilige
Daarom raadden de handleidingen aan een levensbeschrijving van de maandpatroon
te lezen52. Voor collegestudenten, leden van kloostergemeenschappen en tot de
gegoede klasse behorende intellectuelen was het niet heel moeilijk om maandelijks
aan de vereiste hagiografische lectuur te geraken. De lieden uit de middenklasse, die
in de loop der 17de eeuw steeds talrijker tot de sodaliteiten toetraden, hadden hier
echter wel vaak problemen mee. Gedeeltelijk werd hieraan tegemoet gekomen door
de stichting, binnen de Mariasodaliteiten, van bibliotheken ten behoeve van de leden.
Aldus besloot de Sodaliteit der Getrouwden te Antwerpen, onder impuls van P.
Aegidius Tennier S.J., in oktober 1632 tot de oprichting van een ‘bibliotheque oft
vergaderinge van Nederlandtsche boecken’. Begin januari 1633 konden reeds de
eerste boeken uitgeleend worden. De bedoeling van deze bibliotheek ging verder
dan enkel het verzamelen en ter beschikking stellen van levensbeschrijvingen van
heiligen. De bibliotheek werd samengesteld ‘tot gebruyck der sodales, omme door
het lesen der godtvrugtige boecken meerderen voortganck te doen in de deught ende
volmaecktijt ende omme, in het lesen der geoorlofde controversie boecken, te leeren
wederlegghen de kettersche opworpingen ende dwaelingen’53. In 1773, bij de opheffing
van de Jezuïetenorde, bezaten de zes toen nog bestaande Antwerpse sodaliteiten elk
een eigen bibliotheek54. Wellicht ondervonden de paters die de geestelijke leiding
hadden over de Antwerpse sodaliteiten, dat uiteindelijk bij vele leden het consulteren
van de nodige hagiografische literatuur achterwege bleef. Daarom gingen zij ertoe
over - minstens vanaf 166055 -, naar het voorbeeld van wat elders in sodaliteiten
gebeurde56,
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56

Ibid., p. 266-269. Het Ghebrvyck..., passim. Aan minder leesvaardige sodales werd eveneens
gedacht: men mocht de levensbeschrijving eventueel ook laten voorlezen: Godvrugtigh
gebruyck..., p, [1].
O.C.A., 86. A. 4, Ordonantien..., p. 133-134, O.C.A., 87. A. 8, Handboecxken..., niet gepag.
(op de datum).
P. BONENFANT, La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens
(1773), Bruxelles, 1925, p. 32.
Zie wat wij hierna nog zullen mededelen over de Cnobbaert-‘suffragia’.
In de jaren 20 van de 17de eeuw werden in de ‘Bürgerkongregation’ te München reeds
‘suffragia’ met een korte biografie van de maandpatronen verspreid. B. DUHR, o.c., II, p. 99,
735.
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‘suffragia’ te verspreiden waarop, aan de achterzijde, een korte levensschets van de
maand patroon was afgedrukt57. Door (meestal) de maandpatroon op het ‘suffragium’
af te beelden geraakten de sodales ook met de iconografie van de heilige vertrouwd58.
Zoals wij al mededeelden kwam op ieder ‘suffragium’ de vermelding van één of
andere deugd voor. Het was de bedoeling dat men zich gedurende de ganse maand
trachtte te bekwamen in de beoefening van deze door het lot aangewezen deugd,
o.m. door het gebed, de meditatie en het lezen van ‘eenigen boeck ofte geestelijck
tractaet’ over de betrokken deugd. Wie niet aan de nodige lectuur geraakte, kon
steeds zijn biechtvader consulteren. Bovendien bevatte ieder ‘suffragium’ een te
‘over-peysen’ korte ‘sententie’ die de lezer aanspoorde tot het beoefenen van de
deugd. Ontleend aan de H. Schrift of aan gezaghebbende christelijke auteurs hebben
deze sententies de sodales ‘dickwils meer beweeght als... een lanck sermoon, oft...
veel lesens in geestelijcke boecken’59. Door zich maand na maand steeds op een
andere deugd toe te leggen kregen de sodales de gelegenheid geleidelijk te evolueren
naar ‘meerdere volmaecktheyt’60. Hoe breed de waaier van na te streven goede
hoedanigheden wel was, vernamen de sodales door tijdens de maandelijkse uitreiking
der ‘suffragia’ aandachtig te luisteren naar de voorlezing van de aan ieder lid
afzonderlijk ter overweging toegewezen sententie61. De sodales moesten eigenlijk
telkens een bijzondere aandacht hebben voor twee deugden. Via het ‘gemeyn
suffragie’ immers werd aan allen ook nog één bepaalde gemeenschappelijk na te
streven deugd voorgeschreven62.
De sodales kregen op dezelfde wijze iedere maand ook twee gebedsintenties mee:
1o een individuele gebedsintentie, vervat in het persoonlijk ontvangen suffragium,

57
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De voorschriften voor de sodales werden aan de nieuwe situatie aangepast. Aldus bevat het
Kort onderwys... uit 1704 het voorschrift ‘Sijn leven [namel. het leven van de maandpatroon],
dat op den rugh van het Suffragium beschreven staet, met den eersten lesen’.
Verder zal nochtans blijken dat het niet altijd een afbeelding betrof van de betrokken heilige.
Gebeurde het dat men door het lot tweemaal na elkaar dezelfde deugd (en sententie)
aangewezen kreeg, dan beschouwde men zulks als een vingerwijzing van God. Het
Ghebrvyck..., p. [16-17].
Ibid., p [14], [22).
Cfr O.C.A., 86. A. 4, Ordonantien..., p. 48.
Ibid., p. 229. O.C.A., 86. A. 7, Besundere ordonantien..., fo. 69 vo. O.C.A., 86. A. 6, Livre...,
fo, 63 ro.
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2o een voor alle leden gemeenschappelijke gebedsintentie, opgenomen in het
‘gemeyn suffragie’63. Deze gebedsintenties betroffen steeds, zoals P. Guillaume
de Pretere S.J. het uitdrukte, ‘eenighe sake tot die ghemeyne welvaert dienende’64.
Er werd o.m. gebeden voor het heil van kerkelijke gezagdragers, van wereldlijke
overheden, van kloosterorden, congregaties en vrome genootschappen, van de
meest verscheiden groepen (van arm tot rijk) uit de samenleving, van Europese
gewesten en van ver afgelegen missiegebieden. Bepaalde gebedsintenties hadden
betrekking op het stimuleren van speciale devoties, op de geloofsverdediging
en - verdieping of op de bekering van zondaren en goddelozen. Weer andere
intenties wezen op fouten die tegengegaan moesten worden of op goede
hoedanigheden die konden nagestreefd worden65. Deze gebedsintenties hebben
een grote invloed uit geoefend op de sodales. Zij verruimden immers de horizon
van deze mensen, door de aandacht te vestigen op de problemen waarmee Kerk
en maatschappij bestendig geconfronteerd werden66.
De Jezuieten beseften, dat een sodaliteit haar taak inzake de morele en religieuze
vorming van de samenleving pas naar behoren kon vervullen, wanneer haar leden
een hechte, goed samenhangende groep vormden, Het Ghebrvyck ende Profyt der
Svffragien uit 1638 stelt aldus uitdrukkelijk, dat ‘het van noode is in alle vergadering
hen datter eene liefde onder malckanderen zy, door de welcke alle de litmaeten van
die [vergaderinghen] als door eenen stereken bant aen malckanderen worden
gebonden’67. Als bindmiddel werd het ‘onderling gebed voor elkanderen’ aangewend68.
Op het ‘suffragium’ dat men ontving, vond men steeds de (met de hand ingevulde)
naam van een medelid. Wie een ‘suffragium’ kreeg, had tot plicht gedurende de
volgende maand speciaal te bidden voor het op het blaadje vermelde (en dus door
het toeval aangewezen) medelid. Voor het eerst genoemde lid werd uiteraard eveneens
gebeden, vermits ook zijn
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Zie de in de voorgaande noot aangehaalde teksten.
[G. DE PRETERE], o.c., p. 268. Het Ghebrvyck..., p. [5], [10]. Cfr Manvale Sodalitatis..., p.
163 (lees: 169).
Cfr de gebedsintenties voorkomende op de hierna nog te bespreken Antwerpse
‘suffragia’-bundels.
E. VILLARET, o.c., I, p. 371.
Het Ghebrvyck..., p. [23].
D. VAN PAPENBROECK, o.c., I, p. [3].

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

578
naam voorkwam op één van de uitgereikte ‘suffragia’69. Gedreven door een stevig
geloof in de kracht van het gebed, baden de leden van de sodaliteiten en de
aanverwante vrome verenigingen aldus voor elkander, ervan overtuigd dat ‘te bidden
voor een ander... Godt aengenamcr [is] als voor zijn selven’70. Wie het geluk had
vermeld te zijn op het ‘gemeyn suffragie’, mocht erop rekenen dat gedurende een
maand gans de vereniging voor hem bad. Op dit ‘gemeyn suffragie’ werden, nadat
het getrokken was, tevens de namen genoteerd van de leden die tijdens de voorgaande
maand overleden waren, opdat iedereen deze allijvigen zou gedenken in zijn gebeden71.
Het wederzijdse gebed sprak de gelovigen van die tijd geweldig aan. Volgens P.
Daniël van Papenbroeck S.J. vormde het één van de voornaamste
verklaringselementen voor het succes van het gebruik der ‘suffragia’, ook buiten de
sodaliteiten72.

Antwerpen, produktiecentrum van ‘Suffragia’
Aanvankelijk gebruikte de Antwerpse Sodaliteit van O.-L.-Vrouw-Boodschap
‘suffragia’ welke met de hand geschreven waren. Naarmate de sodaliteit uitbreiding
nam, werd echter het schrijven van al deze blaadjes door de ‘officialen’ van de
congregatie als een steeds zwaarder wordende last aangevoeld73. Daarom ging de
sodaliteit er vanal 1594 toe over ‘brieffckens van de sancten’ te laten drukken. Zulks
geschiedde op voorstel van de prefect van de sodaliteit, P. Melchior van Woonsel
S.J., die zelf ten behoeve van de ‘suffragia’ de nodige - in het Latijn gestelde sententiën uit de H. Vaders verzameld had. Nu de ‘suffragia’ gedrukt werden, kun
men ze ook opsmukken met afbeeldingen van de maandpatronen. Met het oog daarop
liet P. Melchior van Woonsel S.J. twee koperplaten graveren, met op elk twaalf
‘sancten’74. De kosten van het drukken der
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Het is onjuist dat de op het ‘suffragium’ aangebrachte naam meestal die van een overledene
was, zoals beweerd in; B. SPAAPEN & S. DIRNE, Vertering van de H. Lutgardis in en buiten
de orde van Cîteaux, Bouwstoffen, in: Ons Geestelijk Erf, XX, 1946, p. 365, n. 108.
Het Ghebrvyck..., p. [17].
Cfr O.C.A., 86. A. 6, Livre..., fo. 101 ro.
D. VAN PAPENBROECK, o.c., I, p. [3-4].
O.C.A., 87. A. 8, Handboecxken..., niet gepag. (27-3-1594).
Ibid., O.C.A., 86. A. 4, Ordonantien..., p. 40, 42-43. E. VAN HEURCK, o.c., p. 95.
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‘billeten ende sententien’ werden gedragen door vrijwillige giften van de leden75.
Midden 1609 waren de koperplaten, door het veelvuldig afdrukken, reeds zo erg
versleten dat men er nieuwe moest laten graveren. De initiatiefnemer was nu de
‘administrateur der Jongmans’, P. Guillaume de Pretere S.J. Deze pater zorgde ook
vooreen vertaling ‘in der duytscher taellen vuyt den latyn’ van de sententiën. Ten
gevolge van de oprichting van de Sodaliteit der ‘Bejaarde Jongmans’ (1608) en de
vernederlandsing van de oude Sodaliteit van O.-L. -Vrouw- Boodschap (februari
1609) deed zich immers nu de behoefte gevoelen aan Nederlandstalige ‘suffragia’.
In plaats van twee liet hij nu vier koperplaten graveren, met ‘op elcke plaette 12
figuren, soo van onssen Saelichmaecker als van de H. Maria ende ander heylieghen’76.
Het aantal ‘figuren’ dat ter beschikking kon worden gesteld, was aldus opgedreven
van 24 naar 48. Het feit dat voor elke onder de maandpatronen opgenomen heilige
nog geen geëigende afbeelding voorhanden was, vormde niets uitzonderlijks. Het
handboekje uit 1638 (Het Ghebrvyck ende Profyt der Svffragien) laat inderdaad
duidelijk verstaan dat er weliswaar ‘een soorte van Suffragicn [is] in de welcke het
beeldeken altijdt is den Heylighen die daer boven staet gheteeckent’77, maar dat er
ook ‘suffragia’ zijn waar zulks niet het geval is, waar m.a.w. de ‘figuur’ een andere
heilige voorstelt dan die welke door het betrokken ‘suffragium’ als maandpatroon
wordt aangeduid78.
Na 1609 ontmoeten wij in de documenten nopens de Antwerpse Mariasodaliteiten
geen vermeldingen meer waaruit wij zouden kunnen afleiden dat nog nieuwe
koperplaten op kosten van deze organisaties gegraveerd werden79. Wellicht hoefden
de sodaliteiten, na verloop van enige tijd, niet meer zelf in te staan voor de produktie
van ‘suffragia’, om de eenvoudige reden dat gewiekste drukkers zich op eigen risico
waren gaan toeleggen op de uitgave van deze blaadjes, nadat zij ingezien hadden dat
het gebruik der maandpatronen een steeds verdere verspreiding kende, ook buiten
de sodaliteiten. Nadat Hendrik Aertssens op 13 maart 1627 van de provinciaal der
Jezuïeten de toestemming had gekregen om gedu-
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86.A.4, Ordonantien..., p. 40, 42-43, 46.
Ibid., p. 72. O.C.A., 87.A.8, Handboecxken..., niet gepag. (juli 1609). E. VAN HEURCK, o.c.,
p. 95-96.
‘Gheteeckent’ hier in de betekenis van ‘genoteerd’.
Het Ghebrvyck..., p. [4].
A.R.A., Spaanse Geheime Raad, 1277, nr. 107.
O.C.A.,
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rende 16 jaar ‘suffragien platen’ te drukken (in het Nederlands, het Latijn en het
Frans), wendde deze Antwerpse drukker (die, zoals bekend, gemerkt had dat ook de
Dominikanen en de Augustijnen belangstelling hadden voor zulke druksels) zich lot
de koning om een octrooi voor 16 jaar te bekomen, om aldus te verhinderen dat
andere drukkers zijn ‘suffragia’ zouden nadrukken79. Op 15 januari 1658 droeg hij
aan zijn zoon, Hendrik Aertssens de jonge (eveneens drukker in de Scheldestad) een
partij ‘suffragia’ over ter waarde van niet minder dan 1.400 gulden80.
Op een blad (berustend in de verzameling van de heer Filip Lemmens) met acht
nog onversneden ‘suffragia’ komt onderaan de vermelding voor: ‘Antuerpiae, apud
Henricum Aertssens. Cum priuilegio. Num 1.’. Het slechts aan één zijde bedrukte
blad bezit een hoogte van 200 mm. en een breedte van 260 mm., maar vormt enkel
een fragment van een groter deel, met een zelfde breedte van 260 mm. maar een
hoogte van vermoedelijk 400 mm. De in kopergravure uitgevoerde voorstellingen81
vertonen uitsluitend Carmelheiligen, zodat wij mogen veronderstellen dat de uitgever
voor de afzet van deze ‘suffragiareeks’ vooral rekende op een tot de
kloostergemeenschappen van Carmelieten en Carmelietessen behorend cliënteel. Het
blad nauwkeurig dateren is vooralsnog niet mogelijk. Hendrik Aertssens de oude
was in 1627 alleszins reeds werkzaam82. Zijn zoon, Hendrik II, werkte tot in 166383.
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A.R.A., Spaanse Geheime Raad, 1277, nr. 107.
STADSARCHIEF ANTWERPEN (afgekort: S.A.A.), Notariaat, 2481, fos. 55 ro - vo, 98 ro - vo.
Bij die gelegenheid werden 1060 exemplaren(860 ex. niet prenten, 200 zonder prenten) van
een in 24o uitgave van de Pia Desideria van P. HERMAN HUGO S.J. geschat op 371 gulden.
De aanduiding van de te beoefenen deugd, de sententie en de gebedsintenties (allemaal in
het Nederlands) werden met losse letters gedrukt. De naam van de heilige, de aanduiding
van zijn of haar titel en de opgave van de feestdag zijn in het Latijn gesteld en werden (evenals
de vermelding van de uitgever) in de koperplaat gegraveerd. Er bestaat ook een Latijnse
editie. Cfr een ‘suffragium’(‘S. Angela’, 28 febr.) in de verzameling van het
Ruusbroecgenootschap.
A.R.A., Spaanse Geheime Raad, 1277, nr. 107. F. OLTHOFF, De boekdrukkers, boekverkoopers
en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen,
Antwerpen, 1891, p. 1. Hendrik Aertssens I overleed op 13-3-4658, S.A.A., Genealogisch
archieffonds, 99 (Staet, 26-2-1660).
Hendrik Aertssens II overleed op 30-9-1663, S.A.A, Weesmeesterskamer, 1081, fos. 180 ro
- 207 ro (12-2-1665/18-12-1671); Weesmeesterskamer, 1193, fos. 21 ro - 31 ro (29-10-1682).
Zie ook over hem: P. GÉNARD, De drukker Hendrik Aertssens de jongere en de veiling zijner
boeken in 1662, in: Maatschappij der Antwerpsehe Bibliophilen, Bulletijn, II, 1882, p. 87-100.
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Ill. 1: Blad met suffragia (Carmel-heiligen), uitgegeven door Henricus Aertssens (Deurne, verz. F.
Lemmens) (Foto G. Verwimp).

Net zoals de door P. Van Woonselen P. De Pretere geconcipieerde
‘suffragiareeksen’ bevatten ook de Carmel-‘suffragia’ - uiteraard, gezien de beperking
tot Carmel-heiligen - niet voor elke dag van het jaar een afbeelding van een
maatidpatroon84. Zulks was wel het geval met de ‘suffragia’-uitgaven die door de
Antwerpse drukker Michiel Cnobbaert op de markt werden gebracht.
Bij genoemde drukker verscheen het vierdelige werkje: Het Kleyn Prieeltjen vande
Heylighen Voor allen de daghen van 't jaer, verciert met hunne merckelyckste
Deughden, Mirakelen ende Leeringhen, Door eenen Priester der Societeyt Jesu, (‘t’

84

Het blad uit de verz. Lemmens bevat heiligen voor volgende dagen: 25 febr., 28 febr., 4
maart, 6 maart, 13 maart, 29 maart, 31 maart en 8 april.
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Antwerpen, By Michiel Cnobbaert. 1660. Met Gratie ende Privilegie’)85. Het betrof
een uitgave van ‘suffragiateksten’ (telkens: naam en feestdag van de heilige;
aanduiding van een deugd; sententie; algemene gebedsintentie en - op de keerzijde
- de biografie van de heilige) met niet minder dan 392 bijhorende afbeeldingen. Als
auteur van dit werkje (dat dus voor sommige dagen meer dan één ‘suffragium’
oplevert) wordt algemeen P. Adrianus Poirters S.J. genoemd86. Ten onrechte stelt
men daarbij dat het enkel gaat om een vertaling van het eveneens in 1660 bij Michiel
Cnobbaert verschenen Compendium Vitarum illustrium Divorvm, cum Imaginibus
et Elogiis In singulos Anni Menses, Diesque SS. Natales distributis Per unum è
Societate Jesu (Antverpiae, Apud Michaelem Cnobbaert. M DC. LX. Cum Gratia
& Privilegio)87, dat zelf, voor wat de levensbeschrijvingen betreft, volledig teruggaat
op; [Andreas BRUNNER, S.J.], Fasti Mariani cum
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Het MUSEUM PLANTIN-MORETUS ANTWERPEN (afgekort. M.P.M.) bezit van dit werk een
volledige reeks in 4 bandjes (A.2619/I-IV) en 3 losse deeltjes; een 1ste kwartaal (A.2879/24),
een 2de kwartaal (A.2632) en een 3de kwartaal (A.2632/II), Het RUUSBROECGENOOTSCHAP
(afgekort: R.G.) bezit een onvolledige reeks in 3 bandjes: 1ste, 3de en 4de kwartaal;
3087.H.5/1,3,4. De geraadpleegde exemplaren zijn gedateerd 1660 (R.G.: 3087,H./1,3,4;
M.P.M.: A.2619/III), 1662 (R.G.: 3087.H.5/1, namelijk het 2de titelblad, met de vermelding:
‘By de Weduwe ende Erf-ghenamen vanjan Cnobbaert, 1662’), 1665 (M.P.M.: A.2619/I,
A.2879/24, A.2619/II, A.2632), 1666 (M.P.M.: A.2632/II, R.G.: 2087.H.5/3). Formaat: h. 105
mm., br. 65 mm. (R.G.: 3087.H.5/1).
A. & A. DE BACKER & C. Sommervogel, o.c., VI, col. 932. E. ROMBAUTS, Leven en werken
van Pater Adrianus Poirters s.j. (1605-1674), Bijdrage tot de studie der
didactisch-moraliseerende Letterkunde in de XVIIe eeuw in Zuid-Nederland, Gent, z.jr., p.
76-77, 269-271, 289. - Ondertussen blijft nog steeds de vraag onbeantwoord of het Kleyn
Prieeltjen misschien reeds in 1659 btj Cnobbaert een eerste maal verscheen onder de titel:
Suffragien der Heylighen. Cfr H.J. ALLARD, Pater Adrianus Poirters S.J. Een
historisch-letterkundige schets, Amsterdam, 1878, p. 91. P. RIBADINEIRA, PU. ALEGAMBE
& N. SOTVELLO, Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu, Romae, 1676, p. 11: ‘Adrianvs
Poirtes [sic] [...] vertit in linguam Flandricam [...] Suffragia Sanctorum, Antverpiae apud
Cnobbarum 1659. in 16'. E. ROMBAUTS, o.c., p. 271 & 289 dateert de - niet weergevonden
- ‘Suffragien der Heylighen’; 1650 of 1660. J.G. FREDERIKS & F.J. VAN DEN BRANDEN
Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde, 2de druk,
Amsterdam, z.jr., p. 617: ‘Suffragien der Heyligen vertaeld, Antw. 1660’.
Het R.G. bezit een volledige reeks in 4 bandjes: 3050.F.9/1-4 en één in 2 bandjes: 3117.C.9/1-2
en een 1ste en 4de kwartaal; 3050.F.9/1-bis en 4-bis. De geraadpleegde exemplaren zijn
gedateerd 1660 (3050.F.9/1, 3117.C.9/1) en 1661 (3050.F.9/3-4, 3117.C.9/2). R.G.: 3050.F.9/1
bevat ‘suffragia’ voor 6 veranderlijke feestdagen. In het 1ste deel komt een opdracht van de
drukker voor: ‘Sodalibvs Partheniis Antverpiensibvs’. Formaat; h. 106 mm., br. 66 mm
(R.G.: 3050.F.9/1). Zie over het Compendium: A. & A. DE BACKER & C. SOMMERVOGEL,
o.c., II, 1891, col. 263.
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illustrium Divorum Imagimb[us] & Elogiis prope DC in singulos Anni Menses
Diesq[ue] SS. Natales Distributis [...] (‘Monachii apud Corneliu[m] Leysseriujm]
[...], A.1630’)88, waarvan reeds in 1633 een uitgave verscheen te Antwerpen bij Joan
Cnobbaert89.
Het Kleyn Prieeltjen bevat weliswaar talrijke vertalingen uit de Fasti Mariani,
maar ook vele teksten waarvan de originele versie aldaar (en dus ook in het
Compendium niet wordt aangetroffen. Aldus maakte Het Kleyn Prieeltjen, voor wat
de eerste twee maanden van het jaar betrof, rijkelijk gebruik van gegevens uit de
door P. Joannes Bollandus S.J. en P. Godefridus Henschenius S.J. al vóór 1660
uitgegeven delen van de Acta Sanctorum90. De in kopergravure uitgevoerde
illustraties91 van het Compendium zijn - op één na -92 de zelfde als die welke in het
Prieeltjen voorkomen, met inbegrip van de prent van 15 februari (‘S. Sigefridus Ep.’)
die nochtans een Nederlandstalige tekst bevat. Voor het Compendium werden ook
geen afzonderlijke titelprenten gegraveerd. Michiel Cnobbaert gebruikte eenvoudig
de titelplaten van het Prieeltjen. Wel werd bij sommige exemplaren op de tekst Het
Kleyn Prieeltjen vande Heylighen een papiertje gekleefd met daarop de gedrukte
vermelding; Compendium Vitarvm Sanctorvm illvstrivm.
De illustraties van het Prieeltjen/Compendium worden - afgezien van de titelprent
- eveneens aangetroffen in een (ook weerom in 1660 door Michiel Cnobbaert
uitgegeven) Franstalige bundel met ‘suffragia’, geti-

88
89
90
91

Over dit boek; B. DUHR. o.c., II, p. 100, 735.
[A. BRUNNER (S.J.)], Fasti Mariani Cum Divorum Elogijs in singulos Anni dies distributis
[...] Editio II [...], Antverpiae, Apud Ioan. Cnobbaert, M.DC.XXXIII.
De 2 delen van januari verschenen in 1643, de 3 delen van februari in 1658.
Men gebruikte 24 koperplaten met elk 16 afbeeldingen. Bovendien werden nog 8 afzonderlijke
plaatjes gegraveerd (voor volgende dagen; 15 jan., 15 febr., 16 juli, 16 aug., 16 sept., 17 okt.,
16 nov. en 16 dec.). In sommige exemplaren (bijv, R.G.: 3050.F.9/: Compendium)bevinden
zich nog 6 bijkomende illustraties (namelijk voor de veranderlijke feestdagen). Geen van de
392 (eventueel: 398) afbeeldingen is gesigneerd. Men kan de illustraties in 2 groepen opdelen:
1o) de heiligen van het 1ste halfjaar (evenals de 6 veranderlijke feestdagen), afgebeeld in
kleine ovaaltjes met een fantasie-omlijsting en onderaan een banderol met (in het Latijn) de
naam en de titel van de heilige; ook boven het ovaaltje komt vaak een banderol met een

92

Latijnse tekst voor; 2o) de heiligen van het 2de halfjaar, afgebeeld in grotere ovalen, zonder
fantasie-omlijsting en zonder bandero(len). Twee verschillende titelplaten komen voor,
waarvan één (met Nederlandse tekst) getekend is; ‘Bouttats’, zonder opgave van een
voornaam. Te Antwerpen waren verscheidene leden van de familie Bouttats als graveur
werkzaam: E. VAN HEURCK, o.c., p. 110-111.
Met name de afbeelding van ‘S. Paulus Eremyt’ (15 jan ). Enkel in het Prieeltjen komt op
de afbeelding van die heilige een in het koper gegraveerde Nederlandse tekst voor.
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Ill. 2 Titelblad van ‘Le Iardin Mystique’ (Kontich, vert A. Thijs), (Foto G. Verwimp).

teld: Le Iardin Mystique Des Saints, ou Les Chrestiens Peuvent tous les jours cueillir
une belle Fleur de Paradis. Divisé en deux Parterres, Par le Reverend Pere P.D.G.
de la Compagnie de Jesus (‘A Anvers, Chez Michel Cnobbart, M.DC.LX. Avec
Grace & Privilege’)93. Zoals in het geval van Het Kleyn Prieeltjen (en in tegenstelling
tot het Compendium) gaat het hier om een nieuwe bundeling van teksten t het is noch
een vertaling van het Prieeltjen noch een ver-

93

In de verz. van de auteur. Enkel het eerste halfjaar is aanwezig. Het werkje bezit geen
titelprent. De inleiding ‘Advis A L'Ame Devote’ van [2] p. is ondertekend: ‘P.D.G.’. Het
M.P.M. bezit het werk in 2 banden (dus ook het 2de halfjaar), maar het titelblad en de inleiding
ontbreken evenals een aantal prenten en biografische teksten (A.2604), Formaat: h. 105 mm.,
br. 64 mm (exempl. verz. A. Thijs).
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Ill. 3: Bladzijde uit ‘Le Iardin Mystique’ (Antwerpen, verz. Ruusbruecgenootschap: los exemplaar)
(Foto G. Verwimp).

taling van de Fasti Mariani/Compendium. De auteurs van de Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus, die Le Iardin Mystique blijkbaar niet zelf in handen hebben
gehad, plaatsen deze publikatie op naam van P. Amable Bonnefons S.J.94. Zulks is
echter moeilijk in overeenstemming te brengen met de uitdrukkelijke vermelding
‘Par le Reverend Pere P.D.G. de la Compagnie de Jesus’.
Wij achten het zeer waarschijnlijk dat achter de letters P.D.G. de tot op heden als
Jezuïetenauteur onbekend gebleven P. Petrus de Ghersem S.J. schuilgaat. Te Doornik
geboren op 29 augustus 1601 werd Petrus de

94

A. & A. DE BACKER. & C. SOMMERVOGEL, o.c., I, 1890, col. 1736.
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Ghersem, na filosofie- en theologiestudies aan de Leuvense universiteit, op 27
september 1621 te Mechelen in de Sociëteit van Jezus opgenomen. Op 26 maart 1633
ontving hij depriesterwijding en op 29 september 1636 legde hij de laatste geloften
af95. Reeds in 1637 vindt men hem te Antwerpen vermeld als prefect van de Waalse
Sodaliteit, wat hij bleef tot in 1647. Zijn vertrek - wij vinden hem in 1650 als leraar
aan het college te Kortrijk - betekende een zwaar verlies voor deze socialiteit: de
geregeld gehouden ‘consultations’ (tijdens dewelke de ‘magistraat’ van de congregatie
zaken van algemeen belang besprak) grepen niet langer plaats en op de feestdagen
werden zelfs geen geestelijke voordrachten meer georganiseerd. Van zodra P. Petrus
de Ghersem in 1659 te Antwerpen was weergekeerd en weer de leiding van de Waalse
Socialiteit op zich nam leefde de congregatie op. Nog in 1659 hernamen de
‘consultations’ en vanaf 1660 werden weerom geestelijke voordrachten gehouden96.
In het licht van dit alles lijkt het ons niet onmogelijk dat P. Petrus de Ghersem - die
zich gedurende jaren op de studie van taal- en letterkunde had toegelegd97 - de auteur
van Le Iardin Mystique is geweest. Het opstellen van een reeks Franstalige
‘suffragiateksten’ kadert opperbest in de door P. Petrus de Ghersem gevoerde actie
die erop gericht was opnieuw belangstelling te wekken, in ruime kring, voor de
Waalse Sodaliteit te Antwerpen.
In de Cnobbaert-bundels komt de hagiografische tekst nooit voor op de achterzijde
van de prent die de betrokken heilige voorstelt, maar op de bladzijde tegenover de
afbeelding. Dit heeft voor gevolg dat deze boekjes niet konden versneden worden
tot bruikbare ‘suffragia’. Dat was ook niet de bedoeling. Michiel Cnobbaert bracht
immers ook losse Nederlandse, Latijnse en Franse ‘suffragia’ op de markt, waarvan
zowel de tekst als de

95

De biografische gegevens over P. Petrus de Ghersem werden ons grotendeels bezorgd door
P.Ch. Indekeu S.J., prov.-archivaris van de Jezuïeten te Brussel, op basis van het Album
Noviciorum, II, p. 156 (Mechelen) en 14 ‘Catalogen’ van de Provincie Flandrio-Belgica. Wij
zijn P. Indekeu voor dit opzoekingswerk zeer erkentelijk. P. de Ghersem wordt ook vermeld
in: A. PONCELET, Nécrologie des Jésuites de la province Flandro-Belge, Wetteren, 1931, p.
105 (overleden te Antwerpen 14-11-1678); A. SCHILLINGS, Matricule de l'Univ ersité de
Louvain, V, Bruxelles, 1962, p. 38.

96

O.C.A.,

97

Cfr de doodsberichten over P. de Ghersem aanwezig in 1o A.R.A., Jezuëetenarchief, Vlaamse

86.A.6, Livre..., fo. 105 ro.

Provincie, karton 1005 (14-11-1678) en 2o KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK BRUSSEL,
HANDSCHRIFTENKABINET, 6483, fos. 561 ro - vo (teksten ons welwillend bezorgd door
bemiddeling van respectievelijk drs. E. Houtman en drs. F. Hendrickx, waarvoor onze
hartelijkste dank).
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Ill. 4: Nederlandstalig suffragium van het Cnobbaert-type (Antwerpen, verz. Ruusbroecgenootschap)
(Foto G. Verwimp).

illustratie overeenstemden met die van de door hem uitgegeven bundels. Dat door
het drukken hiervan het zetwerk op een andere wijze moest geschikt worden, is - in
het licht van wat wij zojuist mededeelden - evident. Deze Cnobbaert-‘suffragia’
kenden - vooral wegens de biografieën op de keerzijde - zo een succes en werden
‘met zulk een menichte wyt en zyts vertiert’ dat men herhaaldelijk diende herdrukken
te maken en de koperplaten te vernieuwen98.

98

D. VAN PAPENBROECK, o.c., I, p. [4]. Het R.G. bezit talrijke losse Cnobbaert-‘suffragia’. Op
27-1-1682 verleende de Geheime Raad aan de Raad van Brabant de toestemming een octrooi
uit te vaardigen voor Michiel Cnobbaert inzake het drukken van suffragia in het Latijn, het
Frans en het Nederlands. A.R.A., Spaanse Geheime Raad, 1280, nr. 79. Op 11-3-1691 werd
dit octrooi hernieuwd voor 9 jaar. A.R.A., Raad van Brabant, 3677, f. 113 ro.
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Ook nadat Michiel Cnobbaert op 24 augustus 1691 overleden was99, werden nog
talloze losse ‘suffragia’ van het Cnobbaert-type verspreid, met name door Hendrik
Thieullier en, na diens dood in 1696100, door de weduwe Thieullier. Hendrik Thieullier
die als knecht gedurende jaren bij Cnobbaert gewerkt had en op 30 september 1692
- ondanks het verzet van de Antwerpse drukkers - een drukkersoctrooi verwierf,
kocht in het sterfhuis van zijn overleden werkgever de aanwezige voorraden suffragia
evenals de benodigde koperplaten. De Thieulliers verkochten niet enkel de oude
voorraden uit, maar brachten (na de koperplaten te hebben laten bijwerken) ook
nieuwe edities - met vernieuwde teksten - van de Cnobbaert-‘suffragia’ op de markt101.
In 1694 gaf Hendrik Thieullier bovendien een gans nieuwe ‘suffragiabundel’ uit
en nog wel in twee versies: een Latijnse cn een Nederlandse:
- Acta Sanctorum, Pro menstrua Patroni sortitione Selectorum, breviter digesta,
Iconibusque, Orationibus, & Scripturis noviter illustrata, A P. Daniele
Papebrachio S.I. (‘Antverpiae Apud Henricum Thieullier ad Fossam Minorum
sub Gallina alba, Cum Regio & Caesareo Privilegiis’)102;
- Korte Legende Der Heyligen, Uyt de originele Acten getrocken, met nieuwe
beelden, gebeden, schriftplaetsen bequamelyk verciert, voor de maendelyke
Patroonloting, Door P. Daniel Van Papenbroeck S.I. (‘T'Antwerpen, By
Hendrick

99

F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, 1848, p. 284. Testament van M. Knobbaert: SA.A.,
Notariaat, 1593, fos. 84 ro-vo, 103 ro - vo (23-8-1691). In 1692 ging zijn bedrijf over in de
handen van Franciscus Muller. L. VOET, Boeken en drukkers, in: Antwerpen in de XVIIIde
eeuw. Instellingen-Economie Cultuur, Antwerpen, 1952, p. 344. Op 30-12-1705 ontving
Franciscus Muller een octrooi voor het herdrukken (gedurende 9 jaar) van ‘de suffragia van
de Patres Onse Lieve Vrouwe Broeders ende Discalsen, midtgaeders die van het Roomsch
gebruyck, met de heylighen van Hollant daer bij’. A.R.A., Raad van Brabant, 3677, f. 121

100
101

102

vo.
F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 301 (21-9-1696), E. OLTHOFF, o.c., p. 100.
F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 285-289, SA.A. Gilden en Ambachten, 4574
(‘Recueil de pièces [...]’). SA.A., Notariaat, 2797, fos 18 ro - vo 130 ro - 132 ro (1692). L. LE
CLERCQ, Drukkersoctrooien in de 17de en 18de eeuw, voor Antwerpen, Brussel, Leuven etc.,
in; Het Boek, XX, 1931, p. 184, 186.
Volledige exemplaren (telkens in 2 delen) zijn aanwezig in het O.C.A. en in de BIBLIOTHEEK
VOOR THEOLOGIE te Leuven (exemplaar afkomstig van het Seminarie te Mechelen). Het R.G.
bezit dl. II (3117.C.11). Het volledige werk omvat 384 ‘suffragia’ (32 per maand). Formaat:
h. 109 mm., br. 66 mm. (exempt te Leuven). Zie over dit werk evenals over de Nederlandse
versie: A. & A. DE BACKER & C. SOMMERVOGEL, o.c., VI, col 180-181, en vooral: F.H.
MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 284-289.
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Ill. 5: Latijns suffragium van het type Van Papenbroeck, tweede editie met de kalenderdatum op de
prentzijde (Antwerpen, verz. Ruusbroecgenootschap) (Foto G. Verwimp).

Thieullier, Boeckdrucker ende Boekverkooper, op de Minderbroersruye, of
Godaert, inde witte Hin. Met Keyzers en koninx Privilegie’)103.

Zoals uit de titels blijkt werden de teksten voor beide versies geleverd door P. Daniël
van Papenbroeck S.J., van wie trouwens ook het initiatief tot het uitgeven van nieuwe
‘suffragia’ was uitgegaan. Deze Bollandist was getroffen geworden door de kritiek
welke hij geregeld op de Cnobbaert-‘suffragia’ hoorde uitoefenen: de teksten der
heiligenlevens schonken de

103

Een volledig exemplaar in 2 delen: R.G: 3117.C.10/1-2, met 384 ‘suffragia’. Formaat: h. 110
mm., br. 70 mm.
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gestudeerden geen voldoening meer, vele gelovigen wisten de - inderdaad vrij
primitieve - afbeeldingen niet meer te waarderen en vele ouderen beklaagen zich
over de al te kleine lettertekens die aangewend werden104. Voor P. Daniël van
Papenbroeck bood het opstellen van nieuwe ‘maendelyke Patroonbeeldekens’ meteen
de gelegenheid zijn diepgaande kennis inzake de hagiografie voor een ruim
lezerspubliek ten toon te spreiden105 op een ogenblik dat hij er zich reeds ten volle
van bewust was dat hij de voltooiing van de grote Acta Sanctorum niet meer zou
beleven. P. Papebrochius heeft aan de creatie van deze ‘suffragia’ - die zowel als
losse blaadjes106 als in boekvorm verspreid werden - zeer veel aandacht besteed. Hij
ook was het die Hendrik Thieullier ertoe aanspoorde totaal nieuwe koperplaten te
laten graveren die veel mooier zouden zijn dan de oude107. De kunstschilder Joannes
Sebastianus van Loybos leverde de ontwerpen die door Henri Causé in het koper
gesneden werden108.
De nieuwe suffragia gingen weliswaar niet even vlot van de hand als de - veel
goedkopere - Cnobbaert-‘suffragia’ (van de Nederlandse Van Papenbroeck-‘suffragia’
waren 2.000 exemplaren gedrukt), toch mocht P. Van Papenbroeck nog het genoegen
smaken dat er na veertien jaar een nieuwe editie werd van uitgebracht. De nieuwe
uitgave onderscheidde zich van de voorgaande o.m. door de aanwezigheid op de
voorzijde van ieder ‘suffragium’ van de datum waarop de betrokken heilige gevierd
werd, door

104
105

106

107
108

D. VAN PAPENBROECK, o.c., I, p. [5].
Hij schakelde bijv. heiligen in die pas in 1690 gecanoniseerd waren. In tegenstelling tot wat
vroeger de gewoonte was, blijkt hij vooral heiligen te kiezen ‘die meest bekent, en vermaert
zyn inde H. Kerke’. Ibid.
In de bundels van P. van Papenbroeck zijn de hagiografische teksten steeds op de keerzijde
van de afbeelding van de betrokken heilige gedrukt. Het R.G., bezit een groot aantal losse
Van Papenbroeck-‘suffragia’ in het Nederlands, het Latijn en het Duits.
F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 285. Er werden 24 koperplaten gegraveerd,
met op iedere plaat 16 heiligen. Per maand had men dus 2 koperplaten nodig.
Op één van de 2 koperplaten per maand was telkens volgende tekst gegraveerd: ‘Van Loybos
delineavit Ad Usum Patrum Societatis Jesu Henri Causé sculpsit’. Over Jan Sebastiaen van
Loybos, kunstschilder: PH. ROMBOUTS & TH. VAN LERIUS, De Liggeren en andere historische
archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde [...], II, Antwerpen-Den Haag, 1876, vooral p.
250, 252, 346, 353; S.A.A., Notariaat, 1043 (13 & 27-8-1703); Notariaat, 4290 (14-10-1704);
Privilegiekamer, 793, fos. 92 vo - 93 ro (1706); Privilegiekamer, 794, fos. 79 ro - vo
(1707). Over Henri Causé: E. VAN HEURCK, o.c., p. 114. Volgens S.A.A., Weesmeesterskamer,
S.A.A.,

1285, fos. 183 ro - 204 vo (11-6-1699) zou H. Causé overleden zijn te Antwerpen op 22-4-1699.
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Ill. 6: Duitstalig Van Papenbroeck-suffragium, met de signatuur: ‘Van Loybos delineavit’ (Antwerpen,
verz, Ruusbroecgenootschap). (Foto G. Verwimp).

het voorkomen van een sententie van een heilige Vader (in de eerste editie leverde
Van Papenbroeck een gebedje van eigen makelij) en door het ontbreken van een
volgnummer op de keerzijde van het blaadje109.
Omstreeks het ogenblik waarop de Latijnse en de Nederlandse versies werden
heruitgegeven, verscheen voor de eerste maal ook een Duitse versie van de Van
Papenbroeck-‘suffragia’ op de markt. Bij de redaktie ervan had P. Wilhelmus Alstdorf,
prior van de Birgittijnen te Hoboken, een zeer groot aandeel gehad. Voor deze uitgave
- die vooral bestemd was voor het Rijnland - werden de ondertussen sleet vertonende
koperplaten van

109

F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 288. Voorbeelden van losse ‘suffragia’ van
deze editie berusten in de verz. van het R.G.
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Ill. 7: Duitstalig Van Papenbroeck-suffragium, met de signatuur: ‘Henri Causé sculpsit’ (Antwerpen,
verz. Ruusbroecgenootschap). (Foto G. Verwimp).

Henri Causé nog eens extra uitgediept, wat de uitgever heel wat geld kostte110.
Dat met het uitgeven van ‘suffragia’ een aardige stuiver te verdienen viel, staat
buiten kijf. De Jezuïeten hadden Cnobbaert er maar kunnen toe overhalen hun Acta
Sanctorum uit te geven, door hem te beloven dat hij ook hun Latijnse en Griekse
leerboeken én de ‘suffragia’ zou mogen drukken.

110

F.H. MERTENS & E. BUSCHMANN, o.c., V, p. 289. Voorbeelden van losse Duitse Van
Papenbroeck-‘suffragia’ in het R.G. Zie over P. Wilhelmus Alstdorf: P.D. KUYL, Hoboken
en zijn Wonderdadig Kruisbeeld alsmede eene beschrijving van het voormalig klooster der
P.P. Birgittijnen, Antwerpen, 1866, p. 218-219.
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Hendrik Thieullier, de door de meesterdrukkers misprezen ‘knecht’ van wijlen
Cnobbaert, wist zich door het uitgeven van ‘suffragia’ op korte tijd op te werken tot
een gewaardeerd drukker die niet alleen het drukken van leerboeken voor de klassieke
talen aankon maar ook het uitgeven van een deel der wereldberoemde Acta Sanctorum.
Dat de ‘suffragia’ een steentje hebben bijgedragen tot de internationale bekendheid
- zelfs in de vervaltijd - van het Antwerpse drukkersbedrijf, blijkt uit een laat
achttiende-eeuwse getuigenis, waaruit wij vernemen dat in de drukkerij der
Bollandisten - kort voor de afschaffing der Jezuïetenorde in 1773 - in de Scheldestad
‘suffragia’ gedrukt werden ‘in alle talen’ om verspreid te worden in ‘geheel de
Christen wereld’111.

111

E. VAN HEURCK, o.c., p. 96, n. 2. Tijdens de 18de eeuw hernieuwden de Antwerpse Jezuïeten
geregeld hun octrooi voor het drukken van suffragia. A.R.A., Raad van Brabant, 3678, f. 2
vo (P. Daniël Papebrochius, 15-2-1702), f. 3 ro (P. Joannes Baptista du Sollier, 26-11-1717);
3679, f. 72 ro (id., 5-10-1735: ‘te mogen continueren in 't doen drucken door eenen druckers
cnecht Acta Sanctorum, suffragia et scholastica, ende dat in hunne druckerye gelyck te vorens
geschiedt is’); 3680, f. 220 ro (P. Joannes Stilting, 26-9-1753: voor een periode van 25 jaar).
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Résumé
Notes pour servir à l'étude des ‘Suffracia’ anversois du 17e siècle.
Les ‘suffragia’ étaient de petits billets qu'on utilisait dans beaucoup d'associations
religieuses pour distribuer les ‘saints patrons du mois’ parmi les membres. Chaque
‘suffragium’ contenait normalement les éléments suivants: le nom d'un saint; la date
de la fête du saint; l'indication d'une vertu qu'on devait pratiquer; une sentence (le
plus souvent tirée de l'Ecriture sainte ou des écrits des Pères de l'Eglise); une intention
spéciale de prière et finalement le nom (en manuscrit) d'un membre de l'association
pour qui on devait prier pendant tout le mois. Par ces billets (souvent illustrés d'une
image en taille douce) le clergé, et surtout les Jésuites, ont fortement influencé les
fidèles pendant la période de la Contre-Réforme.
A Anvers les premiers ‘suffragia’ sont édités (en 1594) par la Sodalité de la Sainte
Vierge. Pendant la deuxième moitié du 17e siècle l'imprimerie Cnobbaert a édité et
imprimé un très grand nombre de ‘suffragia’, en néerlandais, français et latin. En
1694 l'imprimeur Henri Thieullier a édité (en néerlandais et en latin) une nouvelle
série de ‘suffragia’, dont les textes furent écrits par le célèbre père Jésuite Daniel
Papebrochius. Les images de l'édition de 1694 sont gravées par Henri Causé, d'après
des dessins de Jean Sébastien van Loybos. Les ‘suffragia’ de Papebrochius furent
réédités au commencement du 18e siècle. A ce moment-là on édita également une
version allemande des ‘suffragia’ de Papebrochius.
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Et mvndvs evm non cognovit de monogrammist T.G.
door Prof. Dr. Carl van de Velde
(Antwerpen)
Wanneer een monogram op een prent vergezeld is van de aanduiding excudit, sculpsit,
invenit of andere woorden met dezelfde betekenis, worden de opzoekingen om het
monogram te identificeren in zoverre vereenvoudigd, dat men tenminste weet naar
welk soort personage moet worden gezocht, naar een uitgever van prenten, naar een
graveur of naar een kunstenaar die het ontwerp van de compositie heeft gemaakt.
Als een dergelijke aanduiding echter ontbreekt kunnen er misverstanden ontstaan en
kan het onderzoek naar de identiteit van de monogrammist een verkeerde richting
uitgaan. Dat is onder meer gebeurd met het monogram T G waaraan deze bijdrage
gewijd is.
Het bewuste monogram komt, voor zover bekend, niet meer dan tweemaal op een
prent voor, eens op een Allegorie van de Kunsten uit 15761 (Ill. 1) en een tweede
maal op een Kruisdraging uit 15792 (Ill. 2). De twee monogrammen zijn volkomen
identisch en zijn ook in de twee gevallen op dezelfde plaats aangebracht, in een hoek
van de benedenrand van de prent. Het enige verschil is dat in het eerste geval het
monogram gevolgd is door een jaartal, in het tweede niet. Er kan echter geen twijfel
aan bestaan dat het tweemaal om dezelfde monogrammist gaat. Het monogram is
samengesteld uit de hoofdletters T en G, die over elkaar geplaatst zijn, zodat hun
volgorde niet absoluut vaststaat. De gezochte initialen zouden G T kunnen zijn of T
G, met een lichte voorkeur voor deze laatste lezing,

1

2

Burijngravure, 243 × 280 mm. In de benedenrand inscripties: HVMANAE SOCIETATI
NECESSARIA, TG (verbonden) 1576 en ffloris pin. Ante portam E.S. Antwer.; zie C. VAN
DE VELDE, Frans Floris (1519/20 - 1570), Leven en Werken, I, Brussel, 1975, p. 241, nr. 95,
II, afb. 249.
Burijngravure, 369 × 266 mm. In de benedenrand inscriptis: ET MVNDVS EVM NON
COGNOVIT, FLORENZIAE 1579 en TG (verbonden): zie noten 7, 9 en 10.
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Ill. 1: Monogrammist T G (?) naar F. Floris, Allegorie van de Kunsten, burijngravure

omdat de T boven de G uitsteekt. Laten wij de anonymus daarom verder als T G
aanduiden.
Bij de diverse pogingen tot duiding van het monogram die in het verleden
ondernomen zijn, is men steeds uitgegaan van slechts een van de genoemde prenten,
namelijk van de Kruisdraging van 1579. Deze burijngravure was reeds bekend aan
Georg Kaspar Nagler, die het monogram erop tot tweemaal toe bespreekt in zijn
bekend lexicon, eens als C T, wat hij onmiddellijk als een foutieve lezing afwijst3,
een tweede maal als G T4. In elk van zijn notities heeft Nagler het over hypotheses
die in verband met de identiteit van de monogrammist waren voorgesteld, maar die
hem niet konden overtuigen. T G kon bepaald Thomas Geminie niet

3
4

G.K. NAGLER, Die Monogrammisten, II, München-Leipzig, 1860, p. 277, nr. 712.
Op. cit., III, München, 1863, p. 121, nr. 389.
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III 2: J. Wierix naar G. Mostaert, De Kruisdraging, burijngravure

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

598
zijn, de graveur van de illustraties bij de eerste Engelse uitgave in 1545 van Vesalius'
Anatomie5. Ook de tweede hypothese, dat achter het monogram de Italiaanse schilder
uit de school van Giulio Romano Teodoro Ghisi zou kunnen schuilgaan, stootte op
bezwaren, maar zij had tenminste dit voor zich, dat Ghisi in 1579, het jaar dat op de
prent vermeld staat, zeker nog in leven was. Naglers conclusie, die gebaseerd was
op deze inscriptie FLORENZIAE 1579, was dat het monogram toebehoorde aan een
onbekend graveur of tekenaar, die omstreeks 1579 in Florence werkzaam was6. Hier
komt dus al een dubbelzinnigheid naar voren: gaat het om een graveur of om de
kunstenaar die de compositie heeft ontworpen?
Het was aan Nagler ontgaan dat behalve het duidelijk leesbare monogram in de
benedenrand de Kruisdraging nog een tweede monogram draagt, dat veel kleiner is
en als het ware in de voorstelling zelf verscholen, vlak voor het rechterbeen van de
soldaat die aan de kop loopt van de groep die de calvarieberg bestijgt. Eens dit
monogram, dat bestaat uit de letters IHW, ontdekt was, kon Louis Alvin de prent
onderbrengen in het omvangrijke oeuvre van de Antwerpse graveur Johannes Wierix7.
Dit bracht echter een moeilijkheid met zich mee. Vermits van een verblijf in Italië
van Wierix geen spoor te vinden is, moest Alvin het monogram T G wel interpreteren
als dat van een Florentijns kunstenaar, naar wiens compositie Wierix de gravure dan
had uitgevoerd. Wie dat wel kon zijn liet Alvin in het midden. De naam Teodoro
Ghisi wordt hier niet vermeld.
Anderzijds was Ludwig Burchard, de auteur van de met zijn initialen gesigneerde
notitie over Teodoro Ghisi in Thieme en Beckers Künstlerlexikon8, er blijkbaar niet
van op de hoogte dat de Kruisdraging het monogram van Wierix draagt, maar ook
zonder dat argument in handen wees hij de toeschrijving van de prent aan Ghisi af.
Het leek hem erg twijfelachtig of deze schilder ooit de burijn had gehanteerd en
bovendien waren er geen aanwijzingen dat hij in 1579 te Florence zou hebben
verbleven.

5
6
7
8

Zie noot 3; over Thomas Geminus, zie Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XIII,
Leipzig, 1920, p. 376.
Zie noot 4.
L. ALVIN, Catalogue de l'oeuvre des frères Wierix. Troisième Supplément, Brussel, 1873,
p. 8, nr. 218bis.
Allegemeines Lexikon der bildenden Künstler, XIII, Leipzig, 1920, p. 565. In het uit de
nalatenschap van Burchard afkomstige exemplaar van dit boek in de bibliotheek van het
Rubenianum te Antwerpen heeft Burchard zijn naam bij de initialen vervolledigd.
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Voor enkele jaren heeft Mw. M. Mauquoy het probleem opnieuw ter hand genomen.
In de notitie van haar catalogus van het oeuvre der Wierixen9 beperkt zij zich tot het
signaleren van Naglers bemerkingen over het monogram, maar in een recentere
bijdrage komt zij tot het besluit dat, vermits de prent gegraveerd is door Jan Wierix,
de onbekende monogrammist TG niemand anders kan zijn dan hetzij de uitgever van
de prent, hetzij de ontwerper vande compositie10. Het alternatief is dus niet hetzelfde
als bij Nagler, voor wie de monogrammist een graveur of een ontwerpend tekenaar
was. De combinatie van de signatuur van Jan Wierix en de verwijzing naar Florence
en het jaartal 1579 leidt echter in de beide door Mw. Mauquoy opengelaten
mogelijkheden tot anomalieën die om een verklaring vragen. Ofwel is de prent van
Wierix in Florence uitgegeven, wat wel niet onmogelijk is, maar toch een unicum
zou zijn, ofwel moet Wierix in Antwerpen de hand hebben kunnen leggen op een
ontwerp van een Florentijns kunstenaar, een tekening of een prent, en verwijst de
inscriptie FLORENZIAE 1579 naar deze herkomst. Deze laatste mogelijkheid schijnt
haar voorkeur te genieten en in dat verband wijst zij op de waarschijnlijke banden
met Antwerpen van Giorgio Ghisi, de broer van Teodoro, wat dan toch de
mogelijkheid dat deze laatste de gezochte monogrammist is niet helemaal zou
uitsluiten. Een bezwaar daarentegen is echter wel dat Giorgio Ghisi heel wat vroeger
dan 1579 te Antwerpen kan zijn geweest en wel vanaf omstreeks 155111.
Al de genoemde auteurs hebben zich uitsluitend gebaseerd op de gegevens die
door de Kruisdraging van 1579 werden verstrekt. De drie jaar vroeger verschenen
Allegorie van de Kunsten is hun onbekend gebleven. Het is de eerste in een reeks
van acht prenten die de figurale versiering weergeven van de voorgevel van het huis
van Frans Floris te Antwerpen12. Dit huis is niet bewaard gebleven, maar een tekening
van Jan van Croes13

9

10

11
12
13

M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les Estampes des Wierix conservées au Cabinet des Estampes
de la Bibliothèque Royale Albert Ier, Catalogue raisonné, I, Brussel, 1977, p. 44, nr. 309,
pl. 37.
M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les modèles italiens des Wierix, in: Relations artistiques entre
les pays-Bas et l'Italie à la Renaissance, Etudes dédiées à Suzanne Sulzberger, Brussel-Rome,
1980, p. 165.
Op. cit., p. 166.
C. VAN DE VELDE, op. cit., I, p. 421-422, nrs. 95-102, II, afb. 248-255.
Brussel, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, HANDSCHRIFTENKABINET, nr. Hs 7921 B, fos 40 vo 41; pen in bruin, bruin gewassen, 329 × 415 mm.; zie C. VAN DE VELDE, op. cit., I, p.
308-309, II, afb. 328 en ibidem, I, p. 34-41 en 307-313 voor de geschiedenis van het huis.
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Ill. 3: J. Van Croes, Het Florishuis (Brussel, Koninklijke Bibliotheek)

(Ill. 3) toont hoe de gevel er kort voor 1714 nog uitzag. De prenten zijn in spiegelbeeld
ten opzichte van de gevelbeschildering en geven meer gedetailleerde afbeeldingen
dan de tekening van Van Croes van achtereenvolgens het tafereel boven de
ingangspoort en de allegorische figuren in nissen tussen de vensters van de eerste
verdieping. Deze waren bronskleurig geschilderd om sculptuur te imiteren, maar het
hoofdtafereel kan eerder als een werkelijk schilderij zijn opgevat. Aangezien enkel
de eerste prent, die dit centrale stuk weergeeft, inscripties bevat die in verband met
T G van belang kunnen zijn, laten wij de overige zeven van de reeks hier buiten
beschouwing14.

14

De verschillen in iconografie en in formaat tussen de eerste prent en de overige zeven hebben
voor gevolg gehad dat de reeks soms uit elkaar is gehaald. De Albertina te Wenen bezit enkel
de zeven smalle stukken (als F. Galle). In het Prentenkabinet van het Escortal worden de
acht bladen van de reeks verdeeld bewaard: de Allegorie van de Kunsten is gecatalogeerd
als Meester met monogram T G, de andere zijn anoniem (A. CASANOVAS, Catàlogo de ta
Coleccion de Grabados de la Biblioteca de el Escorial, in: Anales y Boletin de los Museos
de Arte de Barcelona, XVI, 1963-64, p. 354, nr. 1, p. 386, nrs. 80-86). De enige mij bekende
volledige reeks berust in het Prentenkabinet van de Uffizi te Florence.
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In de benedenrand van de Allegorie der Kunsten leest men de titel van de prenten,
HVMANAE SOCIETATI NECESSARIA15. Daaronder wordt met een wat cryptische
afkorting aangeduid welk voorbeeld aan de basis van de prent ligt: ffloris pin. Ante
portam E.S. Antwer., wat mag vervolledigd worden tot iets als Franciscus Floris
pinxit ante portam Edifici Sui Antwerpiae. Uit de tekening van Van Croes was deze
plaatsing ons reeds bekend. Hier wordt ook bevestigd dat het tafereel door Floris
zelf geschilderd was, wat nogal evident lijkt. Alle andere beschikbare bronnen
schrijven de beschildering van het huis eveneens aan de kunstenaar zelf toe. In een
proces dat in 1595 werd gevoerd tussen het Antwerpse ambacht der metsers en een
aantal beeldhouwers wordt door beide partijen in getuigenverklaringen bevestigd
dat Frans Floris op zijn huis Sculptura en Pictura had geschilderd16. Van Mander
schrijft precies hetzelfde17 en in de uitvoerige beschrijving van het Florishuis door
Daniel Papebrochius, kort na 1700, wordt herhaald dat Floris de gevel ervan volledig
had beschilderd18. Men kan zich met Papebrochius wel afvragen of de kunstenaar
alle figuren en het hoofdtafereel volledig met eigen hand had geschilderd, maar er
kan geen twijfel bestaan dat hij het geheel had uitgedacht en ontworpen.
Hieruit volgt dat het monogram T G in de benedenrand van de prent van 1576 in
geen geval naar de inventor van de compositie kan verwijzen, vermits de geciteerde
inscriptie zonder omwegen verklaarde dat Floris er de auteur van was. Voor deze
prent stelt het alternatief betredende T G zich dus anders dan voor de Kruisdraging.
Hij kan enkel de graveur of de uitgever zijn geweest, terwijl hij voor de prent van
1579 ontwerper of uitgever kan zijn geweest. De voorlopige conclusie kan dus zijn
dat T G, die in beide gevallen zijn monogram op dezelfde plaats en op dezelfde wijze

15

16

17
18

Deze titel zwakt de betekenis van de taferelen enigszins af en komt niet met Floris' bedoeling
overeen. Waar deze er een hulde aan de kunsten en meer in het bijzonder aan de schilderkunst
mee bedoelt, houdt de prent het bij de algemene bedenking dat de kunsten nodig zijn voor
de menselijke samenleving.
J. RYLANT EN M. CASTEELS, De Metsers van Antwerpen tegen Paludatius, Floris, de Nole's
en andere beeldhouwers, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, XXXI, 1940, p. 199-200; C.
VAN DE VELDE, op. cit., I, p. 487-488.
C. VAN MANDER, Het leven der Doorluchtighe Nederlandtsche en Hooghduytsche Schilders,
Haarlem, 1604, fo 241 vo.
D. PAPERBROCHIUS, Annales Antverpienses ab urbe condita ad annum M.DCC (Brussel,
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, HANDSCHRIFTENKABINET, nr. Hs 7921B), uitg. door F.H.
MERTENS en E. BUSCHMANN, III, Antwerpen, 1846, p. 188.
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heeft aangebracht, telkens dezelfde functie heeft gehad, die van uitgever van de
prenten. Om deze werkhypothese verder te staven moeten wij trachten uit te maken
wie voor de rest van de werkzaamheden verantwoordelijk was, met andere woorden:
wie was de graveur van de Allegorie van de Kunsten, en wie was de ontwerper van
de Kruisdraging?
De eerste vraag is in de huidige staat van onze kennis moeilijk op te lossen. Men
mag nauwelijks verwachten om op basis van stijlvergelijking de graveur van de reeks
van 1576 te identificeren. Hoogstens kan worden verondersteld, doch zonder verder
bewijs, dat T G hier tegelijk graveur en uitgever kan zijn geweest, maar dat brengt
ons niet dichter bij zijn identiteit.
Voor de tweede vraag, die naar de kunstenaar op wiens ontwerp Wierix zich voor
de Kruisdraging heeft gebaseerd, kan de methode van de stijlvergelijking met meer
kans op succes worden aangewend. Reeds een oppervlakkig onderzoek doet
uitschijnen dat daarvoor, ondanks de inscriptie FLORENZIAE 1579, te Florence geen
aanknopingspunten te vinden zijn, noch bij de late maniera van Vasari en zijn
navolgers, noch bij de naturalistische reactie daarop van het laatste kwart van het
‘Cinquecento’19. Kiest men de meer voor de hand liggende weg om voor de prent
van Wierix de ontwerper in de Nederlanden te zoeken, dan wordt het probleem heel
wat eenvoudiger. Er zijn voldoende redenen ont de compositie van de Kruisdraging
toe te schrijven aan Gillis Mostaert, de schilder uit Hulst die tussen 1554 en 1598 te
Antwerpen een lange en vruchtbare carrière heeft gekend en op wiens veelzijdig
talent in recente jaren de aandacht is gevestigd geworden20. Men kan de Kruisdraging
met verschillende gesigneerde werken van Mostaert vergelijken, maar de meest
sprekende vergelijking kan wellicht worden gemaakt met het gelijknamige schilderij
in de Londense kunsthandel21 (Ill. 4) dat ik onlangs aan deze kunstenaar heb kunnen
toeschrijven22. Dit werk is niet gesigneerd of gedateerd,

19
20

21
22

S. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Harmondsworth, 1971, p. 418-436.
S. PIERRON, Les Mostaert, Brussel-Parijs, 1912; G.T. FAGGIN, Gillis Mostaert als
Landschapschilder, in: Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1964,
p. 89-106; F. BAUDOUIN, Een Michelangelo-motief bij Gillis Mostaert, in: Miscellanea I.Q.
van Regteren Altena, Amsterdam, 1969, p. 67-69.
Paneel, met lijst 75,5 × 93,5 cm., zonder lijst 58 × 76 cm.; Londen, Artemis Gallery.
C. VAN DE VELDE, Taferelen met grisaillelijsten van Gillis Mostaert, in; Essays in Northern
Eumpean Art Presented to Egbert Haverkamp-Begemann on his sixtieth Birthday, Doornspijk,
1983, p. 276-282.
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Ill. 4: G. Mostaert, De Kruisdraging (Londen, kunsthandel)

maar kan door stijlvergelijking met andere schilderijen die dat wel zijn, zoals de
Jaarmarkt van 1579 te Praag23, in het oeuvre van Gillis Mostaert worden thuisgebracht.
Het is daarenboven een van de taferelen met in grisaille beschilderde losse lijst - in
tegenstelling met de latere schilderijen van Frans Francken de Jongere, waarin centraal
tafereel en lijst in grisaille op één paneel geschilderd zijn -, die naar alle
waarschijnlijkheid een eigen vinding van Mostaert waren. Er zijn mij geen dergelijke
stukken van andere kunstenaars bekend en het is opvallend dat de vermeldingen van
schilderijen met ‘binnenlysten’ die in inventarissen van zeventiende-eeuwse collecties
te Antwerpen te vinden zijn, die werken steeds beschrijven als van of naar Gillis
Mostaert24.
Vergelijkt men de Kruisdraging te Londen (Ill. 4) met de gelijknamige prent van
1579 (Ill. 2), dan herkent men twee landschappen met een-

23
24

S. PIERRON, op. cit., p. 140, afb. tegenover p. 126; G.T. Faggin, La pittura ad Anversa nel
Cinquecento, Florence, 1968, p. 74, afb. 214.
C. VAN DE VELDE, Taferelen, op. cit., p. 278-279.
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zelfde structuur. Aan de ene zijde staat de calvarieberg, aan de andere een stadsgezicht,
dat in het schilderij iets meer naar de diepte is geschoven, maar nagenoeg dezelfde
gebouwen toont. In heide composities zijn de figuurtjes gegroepeerd tot slierten die
zich diagonaal doorheen het beeldvlak bewegen. Deze figuurtjes hebben dezelfde
fysische kenmerken: kleine hoofden, brede schouders, lange rompen en dikke kuiten.
Bepaalde onder hen komen in de twee werken in dezelfde houdingen terug: de
Christus (in spiegelbeeld), de knielende vrouwen en de twee ruiters die zij aan zij de
berg oprijden. Deze gelijkenissen zijn overtuigend genoeg om te kunnen bevestigen
dat aan de basis van de prent van Wierix een compositie van Gillis Mostaert heeft
gestaan25.
In het bijbelvers dat als verklarende tekst aan de prent is meegegeven, ET MVNDVS
EVM NON COGNOVIT26, wordt verwezen naar het onbegrip van de wereld, die
Christus bij zijn komst niet herkend heeft. Dit is in de prent gevisualiseerd door de
cal varie tocht voor te stellen binnen een doorschijnende bol, symbolische uitbeelding
van de wereld27, die bekroond is met een lichtend kruis tussen zon en maan, als
symbool van de eeuwige goddelijke waarheid. Dit motief is niet, zoals is
verondersteld28, een toevoeging van Jan Wierix aan zijn model. Het komt ook voor,
en wel in dezelfde betekenis, in een ander werk dat uit het atelier van Gillis Mostaert
is gekomen, De Hooiwagen in het Louvre te Parijs29 (III. 5). De hoog met hooi
opgeladen wagen rijdt er door een landschap dat op dezelfde wijze als bij de
Kruisdraging in een doorschijnende bol gevat is. Paus, kardinaal, bisschop, keizer,
koning, edelman, monnik, soldaat, boer, man en vrouw, allen trachten iets van het
hooi, het aards bezit, te pakken te krijgen, ook al moet dat gebeuren door bedrog,
diefstal of doodslag. Dit thema, dat zijn grootste bekendheid aan Hiero-

25

26
27
28
29

Zowel jan Wierix als zijn broers hebben meer dan eens composities van Gillis Mostaert
gegraveerd (M. MAUQUOY-HENDRICKX,. Les Estampes, op. cit, I, p. 41, 43, 46, 50-51, nrs.
286, 303, 327, 354, 355). Ook de Passiereeks van Jan Wierix van 1572 (Ibidem, p. 29-31,
nrs. 184-199), waarop geen inventor vermeld is, zou kunnen naar Mostaert zijn.
Johannes, 1, 30.
De bol met kruis wordt ook bij Pieter Bruegel als symbool van de wereld gebruikt (G. DE
TERVARENT, Attributs et symboles dans l'art profane 1450-1600, I, Genève, 1958, col. 200).
M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les modèles, op. cit., p. 165.
Paneel, 104 × 139 cm.; inv. nr. M.N.R. 399; Cat. 1979, p. 95 (als atelier de Gilles Mostaert).
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Ill. 5: G. Mostaert, De Hooiwagen (Parijs, Musée du Louvre)

Ill. 6: G. Mostaert, De Hooiwagen (Amsterdam, Rijksmuseum)
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Ill. 7: Naar H. Bosch, De Hooiwagen (Madrid, Patrimonio Nacional)

nymus Bosch te danken heeft, komt in de latere zestiende eeuw nog verschillende
keren voor30, en ook Mostaert heeft dit onderwerp ten minste tweemaal behandeld.
In eco tweede versie van de Hooiwagen van het Louvre, die bewaard wordt in het
Rijksmuseum te Amsterdam31 (III. 6), heeft Mostaert de wereldbol en de zee
weggelaten. De verschillende figurengroepen van het schilderij in Parijs zijn in een
breder uitgewerkt landschap geplaatst, dat zich tot aan de einder ver uitstrekt en dat
op een meer naturalistische wijze de idee van de mundus weergeeft die in de eerste
versie nog op zo nadrukkelijk symbolische wijze was naar voren gebracht32.

30
31
32

L. LEBEER EN J. GRAULS, Het Hooi en de Hooiwagen in de Beeldende Kunsten, in: Gentsche
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, V, 1938, p. 14-177.
Paneel, 116 × 203 cm.; inv. nr. A. 972; G.T. FAGGIN, La pittura, op. cit., afb. 213; Cat. 1976,
p. 73.
Vergelijk hiermee de late wereld landschappen van Pieter Bruegel (J. MÜLLER HORSTEDE,
Zur Interpretation von Bruegels Landschaft. Esthetischer Landschaftbegrijff und Stoische
Weltbetrachtung, in: Pieter Bruegel und seine Welt, Colloquium Berlijn, 1975, Berlijn, 1979,
p, 73-142.
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Men mag aannemen dat Mostaert het motief van de globe als symbool voor de mundus
eerst heeft toegepast in De Hooiwagen en het daarna ook heeft overgenomen in De
Kruisdraging. Het schilderij in het Louvre gaat immers terug op een oudere
compositie, die hoogstwaarschijnlijk niet van Mostaert zelf stamt en die misschien
tot een verloren origineel van Hieronymus Bosch terug te brengen is Een tapijt uit
een reeks van vier in de verzamelingen van het Spaanse Patrimonio Nacional33 (Ill.
7) komt In spiegelbeeld overeen met Mostaerts Hooiwagen in Parijs, mits enkele
kleine verschillen in de plaatsing van de figuren en in hun kledij, die in het tapijt wat
archaischer lijkt34. De reeks staat bekend als zijnde geweven naar ontwerpen van
Bosch. Een ervan is inderdaad een getrouwe kopie naar diens Tuin der Lusten,
evenwel niet naar het schilderij in het Prado maar naar een latere kopie, waarvan het
middenpaneel bewaard wordt in de collectie van graaf de Pomereu te Parijs35. Voor
de overige drie is de relatie tot Bosch nog wat minder evident en verschillende namen
zijn dan ook gesuggereerd als mogelijke schilders der kartons of althans als auteurs
van de composities36. De vier tapijten worden voor het eerst in de Spaanse koninklijke
verzamelingen vermeld in een inventaris van 1666 na het overlijden van Filips IV37
en zij zijn hoogstwaarschijnlijk pas gedurende diens regering verworven38. Er is
goede reden om aan te nemen dat zij oorspronkelijk deel uitmaakten van een reeks
van vijf tapijten

33

34
35

36

37
38

J.K. STEPPE, Jheronimus Bosch. Bijdrage tot de historische en de ikonografische studie van
zijn werk, in: Jheronimus Bosch. Bijdragen ter gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling
te 's Hertogenbosch 1967, s.l., 1967, p, 28-37; O. KURZ, Four Tapestries after Hieronymus
Bosch, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXX, 1967, p. 150-162; het
tapijt van de Hooiwagen is ook afgeheeld bij J. GRAULS, Ter Verklaring van Bosch en Bruegel,
in: Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, VI, 1939-40, p. 143 en bij D. HEINZ,
Europaïsche Wandteppiche, I, Braunschweig, 1963, afb, 154.
O. KURZ, op. cit., p. 154.
I. MATEO GOMEZ, El Jardin de las Delicias. A propósito de una copia temprana y un tapiz,
in: Archivo Español de Arte, XL, 1967M p. 47-53; G. UNVERFEHRT, Hieronymus Bosch.
Die Rezeption seiner Kunst im frühen 16. Jahrhundert, Berlijn, 1980, p, 91, 289-290, nr.
161.
Ondermeer Bruegel (VALENCIA DE DON JUAN, Tapices de la Corona de España, II, Madrid,
1903, p. 77; D. HEINZ, op. cit., p. 220-221; J.K. STEPPE, op. cit., p. 30), Frans Verbeeck (H.
GÖBEL, Wandteppiche. I. Die Niederlände, Leipzig, 1923, p. 420-421) en recenter ook
Michiel Coxcie (I. MATEO GOMEZ, loc. cit.; G. UNVERFEHRT, loc. cit.).
I. MATEO GOMEZ, op. cit., p. 50.
VALENCIA DE DON JUAN, loc. cit.
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‘naar Bosch’, die in 1566 te Brussel werden geweven m opdracht van kardinaal
Granvelle en die in 1600 in het bezit waren van Rudolf II39.
De kartons die bij het weven van de reeks voor Granvelle gebruikt zijn kunnen
echter ook al ouder zijn geweest. Reeds in 1542 vindt men een dergelijke reeks
beschreven in een inventaris van de tapijten in de verzameling van Frans I40. Opvallend
is dat niet alleen de onderwerpen, doch ook de boorden41 van deze serie zeer goed
overeenkomen met die van de nog in Spanje bewaarde tapijten. Dit doet vermoeden
dat de kartons die vóór 1542 waren gemaakt, opnieuw gebruikt zijn in 1566 bij het
weven van de tapijten voor Granvelle. Gillis Mostaert kan die kartons dus nog te
Brussel42 hebben gezien en lichtjes gemoderniseerd gekopieerd. In hoeverre die
oudere kartons dan werkelijk op composities van Bosch teruggaan of eerder op
zestiende-eeuwse parafrases van zijn onderwerpen, moet hier een onopgeloste vraag
blijven. Het was er mij enkel om te doen de oorsprong van het door Mostaert in de
Kruisdraging gebruikte motief van de doorschijnende wereldbol met het kruis in de
oudere traditie te plaatsen. Terloops kan er op gewezen worden dat dit het aandeel
bevestigt van Mostaert in de navolging van Bosch in de tweede helft van de zestiende
eeuw43.

39

P. VANDENBROECK, Rudolf II als verzamelaar van werk van en naar Jheronimus Bosch, in:
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunten Antwerpen, 1981, p. 124-126.

40

S. SCHNEEBALG-PERELMAN, Richesse du Garde-Meuble Parisien de François Ier. Inventaires
inédits de 1542 et 1551, in: Gazette des Beaux-Arts, LXXVIII, 1971, p. 264, 289-290.
‘... enchassé dedans ung tableau contrefaict de menuyserie et enrichy de festons de fruicts’
voor vier van de vijf tapijten, en voor de Tuin der Lusten: ‘enchassé en ung tableau contrefaict
de menuyserie comme les précédans, sauf qu'il y a deux coulonnes par voye...’ (S.
SCHNEEBALG-PERELMAN, op. cit., p. 290).
De nog bewaarde tapijten vertonen het stadsmerk van Brussel en twee niet geïdentificeerde
weversmerken (J.K. STEPPE, op. cit., p. 28).
In dit verband kan worden opgemerkt dat het schilderij op doek van De Hooiwagen, dat zich
in 1600 in het kasteel van de hertogen de Croy te Heverlee bevond, toegeschreven aan Bosch
en misschien wel voorzien van zijn signatuur (J.K. STEPPE, op. cit., p. 23), naar de beschrijving
te oordelen een repliek was (niet dat stuk zelf, want dat is op paneel geschilderd) van Mostaerts
Hooiwagen te Amsterdam. Ook in de verzameling van Filips van Valckenisse te Antwerpen
bevonden zich kort nadien twee versies van zeer waarschijnlijk dezelfde compositie. In de
nalatenschap van de op 3 april 1614 overleden stadssecretaris treft men onder de ‘Copien’
ondermeer aan ‘Een originael ende copie van hoywagen’ (J. DENUCÉ, De Antwerpsche
Konstkamers, Antwerpen, 1931, p. 23). Daar hij een zo ongewoon groot aantal werken van
en naar Mostaert bezat, moet men haast veronderstellen dat Van Valckenisse de inboedel
van Mostaerts sterfhuis had overgenomen. De twee Hooiwagens maakten daar mogelijk deel
van uit.

41

42
43
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Gezien voldoende aangetoond is dat Jan Wierix de graveur en Gillis Mostaert de
ontwerper van de Kruisdraging van 1579 is geweest, wordt de werkhypothese dat T
G enkel de uitgever kan zijn geweest, bevestigd44. De anomalie dat een werkstuk van
een graveur uit de Nederlanden in Florence zou gepubliceerd zijn wordt echter nog
versterkt, vermits het nu ook om een compositie van een kunstenaar uit de
Nederlanden blijkt te gaan. Voor de reeks naar de beschilderingen van het Florishuis
stelt zich dan hetzelfde probleem. Hoe zou die Italiaanse uitgever ooit aan de nodige
graveurstekeningen of koperplaten geraakt zijn45? En zou er te Florence wel grote
interesse zijn geweest voor het huis van Floris te Antwerpen?
Een uitgebreid archiefonderzoek naar de biografieën van de drie gebroeders Wierix
heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat een van hen ooit Italië zou hebben
bezocht46. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft Jan Wierix te Antwerpen
doorgebracht, behalve de laatste jaren, als hij te Brussel woont, wellicht vanaf
omstreeks 1601 tot aan zijn dood kort na 161847, maar juist rond het ogenblik waarop
hij de Kruisdraging heeft gegraveerd, is hij gedurende geruime tijd uit zijn vaderstad
afwezig. Op 16 november 1578 geeft hij te Delft een procuratie aan zijn vrouw om
te Antwerpen een rente op hun huis te verkopen. Zijn verblijf te Delft is niet van
korte duur, want in 1577 heeft hij er al twee prenten naar Blocklandt gemaakt en
verscheidene van zijn portretten van Delftse notabelen hebben datums 1577 en 1578.
Vermoedelijk is hij ook in 1579 nog daar, want een aantal kleine prentjes met dat
jaartal zijn in 1609 opgenomen in het te Delft gepubliceerde Const-Toonneel van
Nicolaas de Clerck48. Mogelijk heeft hij dus de Kruisdraging te Delft uitgevoerd, of
na zijn terugkeer te Antwerpen, later in het jaar. Zou zij dan niet in een van deze
twee steden zijn uitgegeven? Voor de reeks naar het Florishuis, waar de inscrip-

44

45
46
47
48

Mijn vroegere veronderstelling (C. VAN DE VELDE, Frans Floris, op. cit., I, p. 421) dat T G
de graveur en Jan Wierix de uitgever was, kan onmogelijk juist zijn, alleen al omwille van
de plaats en de grootte van de twee monogrammen. Het is uitgesloten dat de uitgever zijn
eigen monogram in de voorstelling zou zijn gaan verbergen, terwijl hij aan de graveur zou
toelaten het zijne op een in het oog springende plaats en zoveel groter aan te brengen.
Moesten er eerst in de Nederlanden prenten van zijn gemaakt, dan zou daar wellicht iets van
geweten zijn.
C. VAN DE VELDE, Notices biographiques, in: M. MAUQUOT-HENDRICKX, Les Estampes,
op. cit., III, 2, Brussel, 1983, p. 513-574.
Ibidem, p. 518.
Ibidem, p. 516.
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tie, waarin Antwerpen vermeld wordt, eerder doet vermoeden dat zij niet in deze
stad is gepubliceerd, zou dan eveneens Delft in aanmerking kunnen komen.
De conclusie uit dit alles zou dan kunnen zijn dat T G mogelijk een te Delft
bedrijvig graveur-uitgever is geweest. Dat klinkt geloofwaardiger dan dat men zijn
activiteit in Florence zou situeren. Te Delft zal zeker belangstelling hebben geleefd
voor het Florishuis. Het is bekend dat Floris in zijn atelier talrijke leerlingen en
medewerkers uit de Noordelijke provincies heeft opgenomen, waaronder ook enkele
die uit Delft afkomstig waren: Antonis Blocklandt, Apert Francen van der Hoeven49.
Een van Floris' Hollandse leerlingen, Herman van der Mast, is, na lange jaren in
Antwerpen te hebben geleefd en na een verblijf in Frankrijk, zich te Delft gaan
vestigen, maar dat is waarschijnlijk te laat gebeurd opdat hij iets zou te maken hebben
gehad met het overbrengen van tekeningen naar de gevel van het Florishuis50. Floris
zelf was, maar dat is dan weer te vroeg, in 1553 naar Delft gereisd in verband met
de bestelling van een triptiek voor de Nieuwe Kerk51. De beschildering van zijn huis
had pas omstreeks 1562-1565 plaats52.
De hypothese dat T G een te Delft bedrijvig uitgever en wellicht ook graveur van
prenten is geweest heeft één zwak punt: zij geeft geen verklaring voor de inscriptie
FLORENZIAE 1579. Zij impliceert dat deze niet met de werkelijkheid overeenkomt
en als het ware met bedrieglijk opzet is aangebracht. Waarom T G de prent van Wierix
voor een Italiaans werk heeft willen doen doorgaan, is niet helemaal duidlijk. Wellicht
moet men er niet meer achter zoeken dan dat de uitgever meende door de naam
Florence meer kopers aan te trekken. Wel kan worden opgemerkt, en dat zou de
veronderstelling dat het om een mystificatie gaat kunnen versterken, dat de vorm
FLORENZIAE, met L en Z, voor een Italiaan vreemd aandoet. Mijn twijfels
dienaangaande werden bevestigd door een specialiste in zestiende-eeuws Toscaans,
Mw. Monique Jacqmain. De gebruikte term lijkt een soort contaminatie te zijn van
het Italiaanse Fiorenza, zoals de stad b.v. in de Divina Commedia stelselmatig
genoemd wordt, en het Latijnse Florentia53.

49
50
51
52
53

C. VAN DE VELDE, Frans Floris, op. cit., I, p. 110, 116.
C. VAN DE VELDE, Le portrait de la famille Francken, une oeuvre de Herman van der Mast,
in: Ars Auro Prior. Studia Ioanii Białostocki Sexagenario Dicata, Warschau, 1981, p. 344.
C. VAN DE VELDE, Frans Floris, op. cit., I, p. 43.
Ibidem, I, p. 309.
Brief van 19 juli 1982, waarvoor ik haar van harte dank.
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Het sluitstuk op de redenering ontbreekt helaas. Er is in de betrokken periode geen
Hollands graveur met de initialen T G of G T bekend54. De namen die men in de
Ligger en in het Busboek van het Antwerpse Sint-Lucasgild aantreft als kanshebbers
zijn ook niet echt overtuigend: in 1564 wordt ‘Thieleman Croes, boekvercooper’
meester, in 1570 ‘Thomas de Wedyghe Ceulenaer schilder’55, deze laatste een leerling
van Floris, maar de initialen zijn wel T G en niet T C. In 1577 wordt de Mechelaar
Jasper (Gasper) Troyens meester te Antwerpen, iets te laat dus56. Hij verhuist pas
omstreeks 1589 naar Dordrecht, en schrijft steevast zijn naam met J57.
Wij moeten er ons bij neerleggen: voor en na ontgaat de naam van de
monogrammist T G ons nog steeds. ‘Et mundus eum non cognovit’.

54
55
56
57

Zie b.v. F.G. WALLER, Biographisch Woordenboek van Noord-Nederlandsche Graveurs,
's-Gravenhage, 1938.
P. ROMBOUTS EN T. VAN LERIUS, De Liggeren, I, Antwerpen, 1872, p. 230, 240.
Ibidem, I, p. 262.
J.G.C.A. BRIELS, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der
Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop, 1974, p. 476-479.
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Summary
Two engravings, an Allegory of the Arts of 1576 and a Road to Calvary of 1579,
have a mono gram T G, which has not yet been identified convincingly. The Road
to Calvary was engraved by Jan Wierix and since it can be shown that its model was
a composition by Gillis Mostaert, the mysterious monogram can only refer to the
publisher of the print. The same applies to the 1576 engraving, which reproduces a
scene on the façade of Frans Floris's house in Antwerp. Here, T G may also have
been the engraver. He remains unidentified, but there are reasons to believe that he
lived in Delft, where Jan Wierix sojourned from 1577 to 1579.
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Over de betekenis van een verloren Rubenstekening
door Prof. Dr. Hans Vlieghe
(Antwerpen)
Het getekende oeuvre van Rubens is groot en verscheiden. Honderden nog bewaarde
originele bladen geven een zeldzaam volledig en genuanceerd overzicht van de genese
van zijn beroemde composities. Daarnaast is men ook ingelicht over het uitzicht van
een aantal verdwenen Rubenstekeningen, die nog te beoordelen zijn aan de hand van
oude kopieën. Op zo'n kopie wou ik hier de aandacht vestigen, omdat zij een aparte
documentaire waarde heeft: zij informeert over een voorstadium van een belangrijk
votiefschilderij van Rubens, dat zelf ook reeds enkele eeuwen verloren is, en laat
tevens toe dit werk vrij benaderend te dateren.
De bewuste kopie is een blad, dat voor het laatst te zien was op een veiling te
Parijs, in 1909 (afb. 1)1. Voorgesteld is Sint-Franciscus die, te oordelen naar de oude
foto, vermoedelijk is getekend in bruine inkt; wellicht werd de tekening ook met
bruin lavis gewassen. Links van deze zeer gedetailleerd getypeerde figuur ziet men
de wat vluchtige weergave, waarschijnlijk in zwart krijt, van een vrouwenhoofd en
een hart. Net als Franciscus' gelaat is het gezicht van de vrouw weergegeven in naar
links gewend profiel. Op de rechtstaande houding na, komt de typering van de
Franciscusfiguur treffend overeen met die van de gelijknamige heilige op het - thans
te Dijon bewaarde - middenpaneel van het Franciscusdrieluik, dat Rubens in 1618-19
uitvoerde voor het ambacht van de kleermakers te Lier, ter versiering van hun kapel
in de Sint-Gummaruskerk (afb. 2). Ook is er een bepaalde verwantschap tussen de
gesluierde vrouwenfiguur links en de gelijkaardig weergegeven heilige Clara, op het
rechter luik van het Lierse altaarstuk, dat zich, net als zijn pendant trouwens, nog
steeds bevindt in de Sint-Gummaruskerk.

1

300 × 170 mm.; veiling E. Wouters, Parijs (Drouot), 27 januari 1909, cat. nr. 136 (als Rubens).
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Ill. 1: Naar P.P. Rubens, Sint-Franciscus en Sint-Catharina van Siëna, bewaarplaats onbekend.
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Ill. 2: P.P. Rubens, Sint-Franciscus ontvangt het Kind Jezus van Maria, Dijon, Musée des Beaux-Arts.

De punten van overeenkomst tussen de tekening en de panelen van het Lierse
retabel leken mij destijds treffend genoeg, om in het originele blad een voorstudie
te zien voor het drieluik in Sint-Gummarus. Deze hypothese is evenwel onjuist
gebleken. Een voorstudie was die tekening zonder twijfel en de Franciscusfiguur is
weergegeven net als op het Lierse retabel. Er is echter een veel directere verwantschap
met een andere
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Ill. 3: Naar P.P. Rubens, De Madonna van de Rozenkrans, Groot-Brittannië, privé bezit.

Rubenscompositie, die mij nog niet bekend was, toen ik destijds de tekening poogde
te duiden in het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard2.

2

H. VLIEGHE, Saints, I, Brussel-Londen-New York, 1971, p. 152, nr. 96-98a, pl. 170 (Corpus
Rubenianum Ludwig Burchard, VIII).
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Het schilderij waar ik op doel bestaat niet meer, doch is goed te beoordelen delen
aan de hand van een paar kleine kopieën, waarvan de beste zich bevindt in Brits
privébezit (afb. 3). Deze laatste versie, vóór enkele jaren te Londen geveild en bij
die gelegenheid ten onrechte beschouwd als een authentieke Rubensschets3, stemt
in alle details minutieus overeen met de beschrijving van een altaarstuk, dat zich
eertijds bevond in de zogeheten Koninklijke of Spaanse Kapel van de voormalige
Dominicanenkerk te Brussel. Tijdens het beruchte Franse bombardement van 1695
werd dit schilderij, net als zovele andere belangrijke kunstwerken, vernield. Enkele
decennia eerder echter werd het werk nog uitvoerig beschreven door Sanderus, in
zijn Chorographia Sacra Brabantiae, waarvan de eerste uitgave verscheen in 16594.
Daarin wordt vermeld dat in 1594 een Spaanse koninklijke congregatie werd
opgericht, met een eigen kapel in het kerkgebouw. Uit andere bronnen weet men dat
deze stichting bedoeld was als dank voor de ontzetting van de Spaanse troepen van
het beleg der Geuzen in Zaltbommel, een gebeurtenis die werd toegeschreven aan
Maria's miraculeuze tussenkomst5. De kapel werd versierd met een drietal grote
schilderijen, waaronder het belangrijkste een werk van Rubens was. Over het daar
in beeld gebrachte tafereel heeft Sanderus het in de volgende bewoordingen: Prima
Divem Virginem in solio cum Jesulo residentem refert, accedentibus hinc inde Sanctis
Domenico, Thoma Aquinati et Sancto Jacobo Apostolo à dextris, Sanctis Francisco,
Catharina Martyre, item et Senensi a sinistris; inferius vero Hispaniae Rege à dextris,
Albertoque et Isabella Belgium Principibus à sinistris, quibus Angelii Rosaria
porrigunt.

3

4
5

Olieverf op paneel, 67.3 × 51.4 cm.; herkomst: Blenheim Palace, verz. Hertogen van
Marlborough, veiling Londen (Christie's), 24 juli 1886, cat. nr. 68 (als Rubens); Lord Masham;
familie Swinton, veiling Londen (Christie's), 12 december 1975, cat. nr. 38 (als Rubens).
Het schilderij dat reeds door MAX ROOSES (L'oeuvre de P.P. Rubens, I, Antwerp, 1886, p.
284, nr. 212) werd beschouwd als een kopie, werd niettemin in 1977 voorgesteld als een
origineel werk van Rubens, door Christopher Norris, tijdens een lezing gehouden op het
Internationaal Rubenscolloquium te Antwerpen. De tekst van die lezing werd nooit
gepubliceerd. Ook door ANTHONY BLUNT (Rubens and Architecture, in: The Burlington
Magazine, CXIX, 1977, p. 614, repr.) werd het werk terloops gepubliceerd als een authentiek
schilderij van Rubens.
A. SANDERUS, Chorographia Sacra Brabantiae, Brussel, 1659; 2e ed., 's-Gravenhage 1927,
p. 8-11.
A. HENNE en A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles, III, Brussel, 1845, p. 206 e.v.
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Dit is inderdaad een exacte beschrijving van de compositie, zoals wij ze kunnen
beoordelen aan de hand van de kleine kopie in Brits privébezit. Centraal troont Maria
met het Kind Jezus. Rond de troon staan, in simmetrische opstelling, zes heiligen.
Links herkent men inderdaad Sint-Jacobus de Meerdere en twee Dominicanerheiligen.
Een van hen is zeker Sint-Dominicus, die hier de Rozenkrans ontvangt uit Maria's
handen, volgens het beroemde relaas uit zijn levensgeschiedenis. De achter hem
staande ordebroeder is niet dadelijk te identificeren, maar kan toch wel Sint-Thomas
van Aquino zijn. Rechts van de troon staan Franciscus van Assisi en Catharina van
Siëna, de laatste met haar attributen, doornenkroon en hart. De geknielde vrouwelijke
heilige vóór hen is niet aan bepaalde attributen te herkennen, maar er is niets op tegen
om haar, zoals Sanderus het schrijft, te identificeren als de heilige Catharina van
Alexandrië. Links op de voorgrond de Spaanse koning Filips III en rechts de
soevereine vorsten Albrecht en Isabella, aan wie, zoals Sanderus beschrijft, engeltjes
rozenkransen komen aanbieden.
Voor ik nu verder inga op de iconografie en de ontstaangeschiedenis van deze
compositie, moet ik vooraf toch nog de samenhang verduidelijken met de tekening
van Rubens, die het uitgangspunt is geweest voor deze bijdrage. Die samenhang
blijkt duidelijk bovenaan rechts, waar men kan vaststellen dat de voorstudie van twee
heiligen niet voor het altaarstuk van Lier was bedoeld, doch wel voor het altaarstuk
uit de voormalige Spaanse Kapel van de vroegere Brusselse Dominicanenkerk.
Inderdaad is de tekening een voorstudie voor Franciscus en Catharina van Siëna op
dit laatste schilderij, en niet voor Franciscus en Clara op het retabel van Lier. De
overeenkomst is volledig en men zou zich zelfs kunnen afvragen of de tekening niet
veeleer een kopie is naar de beide heiligenfiguren rechts op het voormalige Brusselse
votiefschilderij. De blikrichting van de twee figuren spreekt dat echter tegen. In de
tekening is de blik, eerder neutraal, gewend naar een onbestemd punt op gelijke
hoogte met het gezichtsveld van de twee heiligen. In de eigenlijke compositie echter
is de blik extatisch naar boven gekeerd, bepaald als hij werd door het vizioen van de
tronende Maria, waar de beide figuren naar opkijken.
Beschouwen wij nu de voorstelling op het verloren gegane schilderij. Het centrale
thema is de uitreiking van Rozenkransen. Het uitgesproken Dominicaanse karakter
van dit onderwerp is voldoende bekend. Volgens een vijftiende-eeuwse legende zou
Maria met het Kind Jezus in Albi aan Sint-Dominicus zijn verschenen en zou hij bij
die gelegenheid van Haar
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een Rozenkrans hebben gekregen. Meteen gaf deze legende het aanschijn aan talrijke
broederschappen, die de cultus van de Rozenkrans zeer hebben bevorderd. Het zou
echter vooral een der grote thema's van de schilderkunst der Contra-Reformatie
worden. Deze enorme en internationaal verbreide voorkeur voor het Rozenkransthema
vanaf de late zestiende eeuw werd met name gestimuleerd door de beroemde
overwinning, die de onder Spaanse leiding staande katholieke vloot in 1571 behaalde
op de Turken in de vermaarde zeeslag van Lepanto. Deze zege, waarvan het
propagandistisch effect in die wellicht meer militante faze van de Contra-Reformatie
bezwaarlijk kan overschat worden, werd algemeen toegeschreven aan Maria's
interventie, als antwoord op haar aanroeping in het Rozenkransgebed. In heel de
katholieke wereld kende de devotie een nieuwe uitbreiding en werden door
Rozenkransbroederschappen kapellen opgericht en versierd met voorstellingen van
het beroemde en populaire mirakel. Vaak werd, zoals ook hier het geval is, het
Rozenkransmirakel gemultipliceerd en werden door bemiddeling van de omstaande
heiligen en engelen ook Rozenkransen geschonken aan de stichters van het altaarstuk6.
Met name in de Dominicanenconventen kende de herleefde verering een bijzondere
opbloei. Dit was ook het geval in de Zuidelijke Nederlanden en Rubens' schilderij
voor het Brusselse Dominicanenklooster moet dan ook eerst en vooral tegen die
achtergrond worden geduid.
Doch er is meer. Zeer nadrukkelijk is in het schilderij de band beklemtoond met
het Habsburgse gezag. Zowel de Spaanse koning Filips III als de aartshertogen
Albrecht en Isabella zijn als stichtende figuren voorgesteld. De reden is hier natuurlijk
het koninklijke karakter van de congregatie, waarvoor het altaarstuk bestemd was.
Deze broederschap moet vergelijkbaar zijn geweest met die andere selecte
confraterniteit van hovelingen, die trouwens onder het patronaat van de aartsherogen
stond, de Ildefonsusbroederschap, die voor de Brusselse hofkerk van
Sint-Jacob-op-de-Coudenberg omstreeks 1630 ook bij Rubens het vermaarde
Ildefonsusdrieluik zou bestellen7. De Spaanse koning ontvangt een Rozenkrans van
de achter hem staande heilige Jacobus. Aldus ontstaat een

6

7

Zie over de Rozenkransiconografie o.m. E. WILKINS, in: [E. KIRSCHBAUM ED.], Lexikon der
christlichen Ikonographie, III, Rome-Freiburg-Bazel-Wenen, 1971, col. 568-572, s.v.
Rosenkranz, en MARINA WARNER, Alone of All Her Sex. The Myth and the Cult of the Virgin
Mary, Londen, 1976, p. 305 e.v.
Zie H. VLIEGHE, op. cit., II, Brussel-Londen-New York, 1973, p. 82-85, nr. 117, afb 48,
50-52.
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formele band tussen beide figuren, die ook inhoudelijk is bepaald: Sint-Jacobus de
Meerdere, Santiago, is immers de patroon- en titelheilige van Spanje's voornaamste
en door de koning zelf bestuurde ridderorde. De aartshertogen vertegenwoordigden
het Habsburgse gezag in de Nederlanden. Hun aanwezigheid hier verklaart meteen
die van Sint-Franciscus van Assisi, op het eerste gezicht toch een beetje vreemd
tussen typische Dominicanerheiligen. Hij is hier echter voorgesteld, omdat zowel
Albrecht als Isabella tertiarissen van de door hem gestichte orde waren8.
Een woord nog over de knielende vrouwelijke heilige, die door Sanderus werd
geïdentificeerd als Catharina van Alexandrië. De betekenis van haar aanwezigheid
is minder duidelijk. Mogelijk werd zij toegevoegd omwille van de simmetrie en als
patroonheilige van haar naamgenote, de Dominicanes Sint-Catharina van Siëna, die
ook is uitgebeeld.
Het oorspronkelijke altaarstuk, waarvan de hier besproken kleine kopie slechts
een flauwe indruk geeft, moet een zeer imposant stuk zijn geweest: een van Rubens'
allereerste Sacre Conversazioni naar het voorbeeld van de maniera grande der
Italiaanse hoog-renaissance. In Rubens' eigen oeuvre was dit schilderij een prototype:
het was namelijk het uitgangspunt voor latere verwante composities, zoals het Mystiek
Huwelijk van Sint-Catharina van 1628, in de Antwerpse Sint-Augustinuskerk9, en
het Vizioen vanSint-Ildefonsus van 1630-32, thans te Wenen10. Beide werken zijn
variaties op de compositie van de Brusselse Dominicanenkerk, maar dan uitgevoerd
in de bewogen, hoog-barokke stijl van Rubens' late periode. In het eerstgenoemde
werk ging Rubens uit van de pyramidale vorm, die de tronende Madonna verbindt
met de personages op het voorplan. In het Ildefonsusdrieluik werd meer speciaal de
nis achter Maria's troon overgenomen. Ook vindt men daar een paraphrase van de
stichtersfiguren. Weliswaar zijn zij niet meer voorgesteld op de eigenlijke
Madonna-uitbeelding: zij werden verplaatst naar de daar voorziene zijluiken. Toch
wist Rubens ook in dat geval, in die gewijzigde opvatting, zijn stichtcrsfiguren te
situeren

8

9
10

Zie over de bijzondere affectie van het aartshertogelijk paar tot Sint-Franciscus en zijn orde
o.m. M. DE MONTPLEINCHAMP, Histoire de l'archiduc Albert, uitgegeven door A.L.P. DE
ROBAULX DE SOUMOY, Brussel, 1870, p. 533, en, meer speciaal voor Isabella's devotie,
NORA DE POORTER, The Eucharist Series, Brussel-Londen, 1978, p. 23 e.v. (Corpus
Rubenianum Ludwig Burchard, II).
Zie R. OLDENBOURG, P.P. Rubens, Des Meisters Gemälde, Berlijn-Leipzig, [1921], p. 305
(afb.).
Zie hoger, noot 7.
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in dezelfde architectonische ruimte als die, waarin het eigenlijke mirakeltafereel
plaats grijpt.
Het verwondert niet dat de klassieke monumentaliteit van dit altaarstuk ook andere
schilders heeft beïnvloed. Zeer duidelijk is dit vast te stellen bij Gaspar de Crayer,
amper zeven jaar jonger dan Rubens en in de Zuidnederlandse hoofdstad de meest
toonaangevende schilder van de Contra-Reformatie. De Crayer was een der allereerste
volgelingen van Rubens, ofschoon hij niet in Antwerpen woonde. In niet onbelangrijke
mate heeft hij zijn stijl weten af te stemmen op die van zijn grote Antwerpse
tijdgenoot, dank zij diens toen in Brusselse kerken en openbare gebouwen zo
overvloedig aanwezige schilderijen. Inderdaad zijn heel wat composities van De
Crayer vol van motieven en schema's, die rechtstreeks werden ontleend aan
schilderijen van Rubens, die hij kon zien in Brussel zelf11. Ook Rubens'
Rozenkransmadonna heeft een diepe indruk gemaakt op Gaspar de Crayer. Duidelijk
blijkt dat uit een aantal gelijkaardige composities van zijn hand, die alle op een of
andere manier werden geïnspireerd door Rubens' altaarstuk, zij het dan ook vaak in
combinatie met motieven, ontleend aan Rubens' twee genoemde, latere
Madonnavoorstellingen. De verwantschap lijkt mij het sterkst in twee relatief vroege
werken van De Crayer, resp. uit 1638 en 1639: De Madonna vereerd door heiligen,
thans te Wenen (afb. 4), en De Madonna schenkt de Rozenkrans aan Sint-Dominicus,
in het Museum te Brussel (afb. 5). In zijn vroegere jaren stond De Crayer inderdaad
sterk open voor de sterk plastisch beklemtoonde stijl van het werk van Rubens uit
het tweede decennium van de zeventiende eeuw, en daar is het voormalige altaarstuk
uit de verdwenen Brusselse Dominicanenkerk ongetwijfeld een goed voorbeeld van.
Beide werken van De Crayer waren overigens bestemd voor kerken in of rond Brussel
gelegen. Het schilderij te Wenen hing oorspronkelijk in de kerk van het Brusselse
Sint-Pietersgasthuis12, terwijl het exemplaar in het Brusselse Museum afkomstig is
van de Sint-Pieterskerk te Anderlecht13. Het is goed mogelijk dat de opdrachtgevers
zelf zich in hun richtlijnen aan De Crayer zouden hebben laten leiden door Rubens'
grote voorbeeld.

11
12
13

Zie hierover H. VLIEGHE, Gaspar de Crayer. Sa vie et ses oeuvres, I, Brussel, 1972, p. 62-63.
Zie H. VLIEGHE, Gaspar de Crayer, op. cit., p. 135-136, nr. A 72, pl. 76.
ID., ibid., p. 138-139, nr. A 75, pl. 77.

De Gulden Passer. Jaargang 61-63

622

Ill. 4: G. de Crayer, De Madonna vereerd door heiligen, Wenen, Kunsthistorisches Museum.
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Ill. 5: G. de Crayer, De Madonna van de Rozenkrans, Brussel, Koninklijke Musea.
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Men kan stellen dat Rubens met zijn Rozenkransmadonna een type heeft ingevoerd
in de Zuidnederlandse barokschilderkunst. Op zijn beurt echter heeft hij het ontleend
aan zijn grote Italiaanse tijdgenoot Caravaggio. Meer bepaald gaat het opbouwschema
terug op Caravaggio's gelijknamig schilderij, dat nu in het Kunsthistorisches Museum
te Wenen hangt (afb. 6), maar tot het einde van de achttiende eeuw was opgesteld
in de Antwerpse Sint-Pauluskerk, destijds het bedehuis van de plaatselijke
Dominicanen. Mede door Rubens is dat schilderij trouwens aangekocht geworden
voor de Antwerpse Predikheren. Tot 19 september 1617 was het, als onverdeeld
bezit, eigendom van de schilders Ludovicus Finsonius en Abraham Vinck te
Amsterdam. Die hadden het eerder meegebracht uit Napels, waar zij samen een
atelier hadden uitgebaat. Korte tijd nadien moet het stuk verworven zijn voor de
Sint-Pauluskerk. Uit een document van 1651 weet men dat het schilderij voor het
altaar van de Rozenkransbroederschap werd gekocht, dank zij de hulp van o.m.
Rubens en Jan Brueghel14. Er zijn redenen om te vermoeden dat gelijktijdig met de
aankoop van het schilderij de nog steeds ter plaatse hangende serie met door
verschillende schilders uitgevoerde voorstellingen van de Mysteries van de Rozenkrans
in opdracht is gegeven15. Voor een van deze schilderijen, namelijk de door Rubens
zelf uitgevoerde Geseling van Christus, wil een oude traditie dat het in 1617 zou zijn
gemaakt. Het stilistisch uitzicht van dit schilderij is daarmee niet in tegenspraak en
ook de stijl van de andere schilderijen van dezelfde reeks is met die datum in eenklank
te brengen.
De zeer directe stilistische afhankelijkheid van Rubens' Rozenkransmadonna van
die van Caravaggio verschaft tevens een terminus post quem: 1617-18, de
vermoedelijke datum van de verwerving voor de Sint-Pauluskerk. Veel later dan dit
tijdstip kan het Brusselse schilderij anderzijds ook weer niet worden gedateerd. Er
zijn namelijk zeer enge stijlovereenkomsten met ander werk van Rubens, dat op
zekere gronden te situeren is in 1618-19. Meer bepaald wil ik hier terugkomen op
de sterke verwantschap met het Franciscusdrieluik uit Lier, dat precies rond dat

14

15

De meest recente studie over de nogal complexe historiek van dit altaarstuk is te vinden in:
W. PROHASKA, Untersuchungen zur ‘Rosenkranzmadonna’ Caravaggios, in: Jahrbuch der
kunsthistorischen Sammlungen in Wien, LXXVI, 1980, p. 111 e.v.
Zie over deze reeks o.m. A. JANSSENS, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit,
Antwerpen, 1971, p. 92-108, evenals de onuitgegeven licentiaatsverhandeling van M.
ROBBROECKX, De vijftien Rozenkransschilderijen van de Sint-Pauluskerk te Antwerpen
(Rijksuniversiteit Gent, academiejaar 1971-72).
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Ill. 6: Caravaggio, De Madonna van de Rozenkrans, Wenen, Kunsthistorisches Museum.
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tijdstip tot stand is gekomen en waarvan het middenpaneel trouwens voorzien is van
het jaartal 1618 (afb. 2). De verloren tekening, die het uitgangspunt voor dit artikel
was, illustreert de verwantschap tussen de beide Rubenscomposities, meer bepaald
de letterlijke overeenkomst tussen het gezicht van het Kind Jezus in het retabel uit
Lier en dat van het engeltje, uiterst links aan Maria's voeten in de Brusselse
Rozenkransmadonna. Ook naar ander werk uit de tweede helft van het tweede
decennium kan hier worden verwezen: de Madonna in een guirlande, in de Alte
Pinakothek te München16, voor het Madonnatype, en de Vruchtenkrans, eveneens te
München17, voor wat betreft het type der engeltjes.
Resumerend, zou de belangrijkheid van de verdwenen tekening als volgt kunnen
worden samengevat. Zij is een voorstudie voor een hoofdwerk uit de
plastisch-monumentale faze van Rubens' werk. Met dergelijk oeuvre wist hij, meteen
na zijn terugkeer uit Italië, zijn groot talent te bevestigen, vóór hij, in een latere
periode van creativiteit, ging streven naar meer dynamische en vizionnaire effecten.
Aldus evolueerde Rubens in zijn eigen werk van de vroegbarok, zoals die in de laatste
jaren van de zestiende eeuw gestalte had gekregen door Caravaggio en Carracci, in
de richting van de hoog-barokke apotheose.

16
17

Zie R. OLDENBOURG, op. cit., p. 138 (afb.).
ID., ibid., p. 132 (afb.).
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Summary:
The Importance of a Lost Rubens Drawing.
A lost drawing by Rubens, representing St. Francis of Assisi and St. Catherine of
Siena, is here considered a detail study for a likewise lost painting by Rubens, The
Rosary Madonna, formerly in the Dominican church at Brussels, and still known
through some small scale copies. The destroyed original dates from about 1618 and
shows the direct influence of Caravaggio's Rosary Madonna, now in Vienna, a
painting which shortly before had been purchased for the Antwerp Dominican convent,
through Rubens's own intervention.
Rubens's lost painting was very influential. Not only was its compositional structure
the starting point for such famous altarpieces as the Madonna of St. Augustine's and
the Madonna with St. Ildefonso, but it also had a strong impact on the work of
Rubens's contemporary fellow-artist Gaspar de Crayer.
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Deux eaux-fortes anonymes en relation avec le tableau d'Otto van
Veen
Le christ mort soutenu par un ange
par Nicole Walch
(Bruxelles)
C'est à Julius S. Held1 que l'on doit l'attribution à Otto van Veen du tableau récemment
disparu Le Christ mort soutenu par un ange de la collégiale Sainte-Waudru à Mons
(Fig. 1)2. Attribution précisée par Justus Müller-Hofstede qui situe cette oeuvre dans
la période anversoise du peintre, vers 1593-15943.
Deux eaux-fortes anonymes (Figg. 2-3), que possède le Cabinet des Estampes de
la Bibliothèque royale Albert 1er4, présentent avec ce tableau une parenté indéniable
et non signalée jusqu'à présent. La ressemblance est tellement frappante qu'on serait
de prime abord tenté de reconnaître dans ces deux gravures, de loin inférieures au
tableau, deux copies en sens inverses de celui-ci. Or un examen plus attentif de ces
gravures prouve au contaire qu'elles sont antérieures à l'oeuvre peinte, qu'elles ont
pu servir de base à sa composition et qu'elles sont en tout cas à joindre aux sources
d'inspiration généralement admises pour celle-ci.
Ces deux eaux-fortes, très proches l'une de l'autre et de dimensions presque
identiques5, avaient été classées parmi les copies d'Hendrik

1

J.S. HELD, The Authorship of Three Paintings in Mons, dans: Bulletin des Musées Royaux

2

des Beaux-Arts de Belgique, II, no 3, 1953, p. 100-102.
Ce tableau peint sur bois (124 × 97 cm), qui ornait une des chapelles de la collégiale, a été
volé en juillet 1980.
J. MÜLLER-HOFSTEDE, Zum Werke des Otto van Veen, 1590-1600, dans: Bulletin de Musées

3

royaux des Beaux-Arts de Belgique, VI, nos 3-4, 1957, p. 134-138.
4
5

Inv. S.I. 23011, 4o (fig. 2) et inv. S.I. 23012, 4o (fig. 3).
Dimensions prises au témoin visible du cuivre: 248 × 162 mm (S.I. 23011) et 24 × 157 mm
(S.I. 23012).
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Fig. 1: Otto van Veen, Le Christ mort soutenu par un ange, Mons, collégiale Sainte-Waudru (Photo
A.C.L., Bruxelles)

Goltzius6 avant de susciter récemment l'intérêt de François-Georges

6

Classement suggéré par la gravure de Goltzius d'après B. SPRANGER, Le Christ mort soutenu
par un ange; A. BARTSCH, Le Peintre-graveur, Vienne, 1803-1821, III, p. 84, no 273.
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Pariset7. Ce dernier proposa, quelque peu hâtivement, d'y reconnaître l'invention du
peintre et aquafortiste lorrain Claude Deruet, auteur d'une eau-forte, Le Christ de
Pitié, dont la seule épreuve connue est également conservée à la Bibliothèque Royale8.
Par la même occasion, il échappa à F.-G. Pariset qu'il s'agissait de deux cuivres
distincts, puisqu'il signale deux états inédits: ‘le second état, foncé, compliqué, marqué
de stries entrecroisées, comme pour les quadrillages des quatre pièces faussement
attribuées à Callot par [Fr. van den] Wyngaerde, comme si Deruet imitait cette
manière9’.
En regardant de plus près ces eaux-fortes, on discerne aisément les différences
essentielles qui les opposent dans la mise en place des silhouettes et dans le rendu
des proportions, sans parler des modifications de détails et de technique analysées
plus loin. Par ailleurs, une confrontation avec les eaux-fortes connues de Deruet10 et
en particulier avec Le Christ de Pitié que cite F.-G. Pariset, écarte toute probabilité
d'attribution à l'artiste lorrain.
Point n'est besoin de souligner les différences qui se remarquent dans la méthode
de travail et dans le rendu descriptif, puisque d'autres critères stylistiques déterminants
situent ces deux eaux-fortes bien avant l'apprentissage de Deruet11.
J. Müller-Hofstede, dans son étude fondamentale sur van Veen, a dégagé les
caractères essentiels qui font du tableau de Mons une oeuvre chronologiquement
décisive dans l'évolution du peintre, en particulier à l'égard de l'imprégnation
maniériste12. Quant à la conception du thème, il rappelle l'influence du tableau de
Taddeo Zuccari des années 1560, Le Christ mort entouré de cinq anges, de la Galerie
Borghèse, pour la disposition du motif central de l'ange soutenant le corps inerte du
Christ, réminiscence déjà manifeste dans le panneau La Lamentation de
l'Augustinermu-

7

F.-G. PARISET, Georges de La Tour: études nouvelles, documents inédits, dans: Le Pays
Lorrain, 3. 1976, p. 144-145, avec fig.

8

Cabinet des Estampes, S.I 23013, fo (Rés.). Citée par J. RENOUVIER, Des types et des manières
des maîtres graveurs, IV, Montpellier, 1856, p. 81; reproduite dans F.-G. PARISET, Claude
Deruet, dans: Gazette des Beaux-Arts, 39, 1952, p. 152-153, fig. 1.
F.-G. PARISET, op. cit., p. 144.
Répertoriées dans R.A. WEIGERT, Inventaire du Fonds français [de la] Bibliothèque Nationale,
Graveurs du XVIIe siècle, III, Paris, 1954, p. 408-410.
Précisions sur cette formation dans Claude Gellée et les peintres lorrains en Italie au XVIIe
siècle, Musée des Beaux-Arts de Nancy, Nancy, 1982, 105 et sq.
J. MÜLLER-HOFSTEDE, op. cit., p. 130-134, fig. 2 et 3.

9
10
11
12
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Fig. 2: Eau-forte anonyme Bruxelles, Cabinet des Estampes (Photo Bibliothèque royale Albert 1er,
Bruxelles)
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Fig. 3: Eau-forte anonyme Bruxelles, Cabinet des Estampes (Photo Bibliothèque royale Albert 1er,
Bruxelles)
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Fig. 4: Gravure au burin par Hendrik Goltzius (Photo Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles)

Fig. 5: Gravure au burin par Martin Rota (Photo The Metropolitan Museum of Art. New York)
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Fig. 6. Gravure au burin par Gasp are Osello (Photo Kupferstichkabinett, Staatlichen Museen
Preussischer Kulturbesitz, Berlin)

Fig. 7: Gravure sut bois par Giuseppe Scolari (Photo Bibliothèque royale Albert 1er, Bruxelles)
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seum de Fribourg, de quelques années antérieur à celui de Mons13. L'auteur n'omet
pas non plus le rapprochement avec la gravure d'Hendrik Goltzius d'après B. Spranger,
Le Christ soutenu par un ange (Bartsch, III, p 84. no 273) (Fig. 4), oeuvre d'un
maniérisme empreint d'une vigueur d'expression nordique, perceptible en particulier
dans le traitement des ailes puissantes de l'ange et dans la mise en évidence explicite
du sarcophage et des attributs de la Passion14.
Plus récemment, J. Richard Judson, dans un article consacré à la filiation du thème
depuis Michel-Ange, ajoute aux exemples cités par J. Müller-Hofstede un dessin
conservé aux Offices qu'il attribue à Federico Zuccari et qu'il situe vers 1580, comme
source possible pour le tableau de Vaenius15. Rapprochement qui joue essentiellement
sur la liaison des mouvements dans les figures centrales, avec des analogies évidentes
dans l'attitude de l'ange soutenant le corps inanimé en dessous des aisselles avec le
retroussement du linceul, et dans la pose du Christ, en particulier pour la partie
supérieure du corps.
Au point de vue de la conception du thème et en complément aux remarques faites
par J. Müller Hofstede et J.R. Judson, on notera l'apport de solutions nouvelles
transmises par trois estampes (sans date) à peu près contemporaines, des années
1570-1580: les gravures au burin de Martino Rota (Bartsch, XVI, p. 253, no 14) (Fig.
5) et de Gaspare Osello (Nagler, Mono., I, p. 945, no 10 et III, p. 82, no 271)16 (Fig.
6), ainsi que la gravure sur bois de Giusepe Scolari (Nagler, K.-L., XI, p. 160, no 2)17
(Fig. 7), toutes trois ayant pour base d'autres dessins attribués à Federico Zuccari.
L'intérêt majeur de la gravure de Martino Rota - inspirée visiblement d'un dessin
de Frederico Zuccari conservé à Dresde18 - réside dans la nette accentuation de la
position assise du Christ. L'ange, que l'on devine agenouillé sur le sarcophage, prend
cette fois un ferme appui de

13
14
15
16
17
18

J. MULLER-HOFSTEDE le situe vers 1585 dans op cit., p. 130-134, fig. 2 et 3.
J. MULLER-HOFSTEDE, op cit., p. 137-138.
J.R. JUDSON, Van Veen, Michelangelo and Zuccari, dans: Essays in honor of Walter
Friedlaender, New York, 1965, p. 100-110, en particulier p. 105, fig. 8.
C.K. NAGLER, Die Monogrammisten, München;, 1858-1879.
C.K. NAGLER, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, München, 1835-1852.
Inv. C. 1965-2, attribution d'Ivan Fenyö, reproduit dans Cent dessins de maitres anciens du
Cabinet des Estampes de Dresde, Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, 1967, no 99, pl.
VIII.
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la jambe gauche avancée sur le rebord pour mieux retenir le corps inerte, en équilibre
peu stable. Cette modification dans l'attitude de l'ange permet de suggérer plus
nettement l'articulation des membres du corps du Christ, qu'accuse encore le raccourei
de la jambe gauche replié, soutenue par un angelot. Il est vrai que dans le tableau de
Taddeo Zuccari cette position assise est déjà suggérée, mais le mouvement des jambes
reste glissant, suivant ainsi, sans l'interrompre, la courbe maniériste en S. La
confrontation du tableau de Zuccari avec la gravure de Rota ne fait que mieux ressortir
la préoccupation de Vaenius qui est de conférer á la liaison du groupe de l'ange et
du Christ un caractère monumental, tout en renonçant au mouvement ascendant
inhérent à la composition de Zuccari.
Le Christ occupe, à présent, la position que le corps pourrait prendre sans glisser.
La suggestion tridimensionnelle du groupe comme l'articulation plastique des figures
sont considerablement servies par cette présentation, dans l'optique d'un rendu plus
réaliste du motif central.
Dans la gravure de Giuseppe Scolari (Fig. 7, reproduite ler dans un etat tardif avec
l'inscription 1582 / KOECK)19, s'affirme, plus nettement que chez Rota, la même
manière de camper l'attitude de l'ange formulée dans le dessin de Frederico Zuccari
conservé à Dresde Toutelors, d'autres modifications essentielles se révèlent dans la
représentation monumentale de l'ange dominant en surplomb et penché vers l'avant,
qui soutient le Christ à l'aide d'un pan du suaire lui enserrant le torse. Le corps manimé
repose ici sur une base ferme, mais la tête retombe en arrière en un violent raccourci.
Ce motil en particulier et des similitudes patentes, aussi bien dans la gesticulation
des figures que dans le tracé de la draperie, témoignent - comme l'on déjà noté P.
Drever20. M Muraro et D.

19

Bibliothèque royale Albert let. Cabinet des Estampes. SII 62928, plano cironément considérée
comme falsification par H. HYMANN cannotation à la plume sur le carlon de montage et
inventaire de 1895, P DREYER signale à Berlin deus épreures des même état tardif dans le
catalogue Tizian und sein Kuis, in versamsche Holzschnitte und dem Berliner
Kupferstichkabinett. Staatliche Museen Prussischer Kulturbezitz. Berlin, s.d (1971), p. 61,
no 46, avec fig. (du 1ste état). Etat ègalement mentionné par M. MURARO-D. RONAND, Tiziano
e la alografia veneziana del Conquecento, Vicenza, 1976, p. 154, no 107. Reste à identifier
la marque de l'éditeur. A noter que E.W.H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish Etchings,

20

Engravings and Woodcuts. c. 1450-1700. Amsterdam, 1949-, IV, no 5. classe à Pauwels
Coecke van Aelst une gravure sur bois similaire (prov.: coll. H Grisebach) qui porterant
l'inscription KOEK VAN ELST 1582
P DREYER, op. cit., ibid.
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Rosand21 - que Scolari s'est souvenu du motif d'une autre versum dessinée de Federico
Zuccari que possède la Yale University22 et à laquelle se rattache également la gravure
de Gaspare Osello. Toutefois, l'intensité dramatique que le xylographe confère à sa
composition, l'éloigne considérablement du modèle présumé
Henri Zerner, dans ses pages consacrées à Scolari, a justement souligné le
mouvement large et puissant qui unit les deux figures: ‘La draperie de l'ange accentue
son mouvement positif, tandis que celle du Christ, en bas, insiste sur l'inertie et la
pesanteur du corps sans vie. Les vastes ailes donnent à l'ange un fort accent diagonal
qui se heurte au cadre. La lumière crue du couvercle du tombeau pénètre dans la
composition comme un coin. L'ensemble est puissamment unifié par la lumière. Il
y a là une vigueur dans le style, une unité d'expression non pas raffinée mais très
efficace qui fait penser aux effets de la Contre-Réforme et où l'on peut voir comme
une anticipation du baroque berninesque’23.
L'effet de violent raccourci assigné à la tête du Christ renversée en arrière prête
également à commentaire. Si. au dire de Zerner, il élude le probème presque insoluble
de la représentation du visage divin24, sa justification formelle semble toutefois
prévaloir. Modéré, mais déjà formulé dans le dessin de la Yale University, ce raccourci
ponctue l'amorce du mouvement en serpentine qui parcourt le corps divin et en
remontant scelle l'unité du groupe pour aboutir au visage de l'ange tourné vers le
ciel.
C'est la confrontation des versions de Goltzius et de Scolari qui met le mieux en
lumière la conception du thème par van Veen.
Dans la gravure de Goltzius, le corps du Christ, héroïquement musclé. semble
moins reposer sur le rebord du tombeau que le toucher à peine dans sa chute; de
même, ses jambes glissantes ne touchent le sol que de la pointe des pieds. Tenu plus
que soutenu par l'ange, il occupe une position presque flottante et sans réelle pesanteur.
Cet aspect quasi immatériel de la représentation est encore accusé par le rythme
graphique et les effets d'éclairage très contrastés, qui accentuent les formes tout en
les iso-

21
22

M. MURARO D. RONAND, op. cit., ibid.
New Haven, Yale University Art Gallery, inv. 1972. 94 Reproduit dans E. PILLSBURY et J.
CALDWELL, Sixteenth Century Italian Drawings, Form and Function. New Haven, 1974, no
34, fig.

23
24

H. ZERNER, Gutseppe Scolari, dans. L'OEIL, no 121, janvier 1965, p. 27.
H. Zerner, op. cit., ibid.
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lant. En découle une figuration d'une intensité troublante comme en une apparition
fulgurante.
Au contraire, dans la gravure de Scolari, le poids du corps divin affaissé trouve
sa correspondance dans l'effort exprimé par l'attitude de l'ange La liaison du groupe
est perçue en une continuité cohérente de mouvement englobant les gestes, les effets
d'ombre et de lumière et la texture rythmique des tailles. Il s'ensuit une apparition
fixée en un temps réel d'action dynamique quasi berninienne, pour reprendre la
pertinente observation de Zerner.
A ces deux modes d'expression s'oppose l'interprétation de van Veen, visant elle
aussi une apparition monumentale, mais en la modulant d'une nette inflexion
classicisante. Ainsi, ne peut-on manquer de déceler qu'il se départit de la formule de
la courbe en S. Intentionnellement, il interrompt son mouvement sinueux en accusant
notaminent la saillie du genou gauche du Christ, qui s'inscrit en retrait de cette courbe.
De même, le glissement continu de la lumière est suspendu à droite par une zone
d'ombre forte au niveau de la taille.
Il est manifeste également que dans sa version, l'indication narrative des attributs
de la Passion - explicite chez Goltzius grâce à l'intervention d'un angelot - retient
l'attention du spectateur d'une manière toute raphaëlesque. A cet effet, la main droite
repliée du Christ - dont l'agencement des doigts rappelle la gravure de Scolari - ne
retombe plus lâche sur le rebord du tombeau, mais s'en écarte pour désigner de l'index
recourbé la corbeille et la couronne d'épines. Et à l'éloquence du geste correspond
l'émotion, bien raphaëlesque aussi, qui anime le regard éploré de l'ange tourné vers
le ciel.
C'est d'autre part en rapprochant le tableau de van Veen de la gravure de Goltzius
que Müller-Hofstede déduit les modifications qu'il tient pour essentielles: ‘Gegenüber
Sprangers Stich wird das Vereinfachende an van Veens Bild deutlich. Vereinfachung
vor allem des Figürlichen, verbunden mit zunehmend klassizisticher Typik,
kennzeichnet seine Auseinandersetzung mit dem Manierismus. Indem er aus dem
Stich ein Tafelbild machte, erhob er zugleich den Vorwurf aus dem Bereich der
religiösen Belehrung über die Passion in de Sphäre der Andacht zum Opfertod Christi.
Die Monser Tafel bedeutete so im Schaffen van Veens einen kräftigen Schritt gegen
die Jahrhundertwende hin’25

25

J. MULLER-HOFSTEDE, op. cit., p. 138
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Les précédenters remarques vont permettre de confirmer le lien immédiat qui unit
le tableau aux deux eaux-fortes anonymes. Celles-ci, d'ailleurs, attestent - en
contre-partie - des emprunts à la gravure d'Osello, qui trouvent partiellement un ècho
dans la version de Scolari.
La source commune de ces estampes, les dessins donnés à Federico Zuccari, dans
la version de la Yale University et dans celle, rapidement esquissée, du musée
d'Ottawa26, inspirent visiblement le schéma de composition, l'agencement et la liaison
des figures. On notera également des indices précis comme le type des visages (celui
de l'ange aux mèches et boucles flottantes, celui du Christ incliné en un raccourci
modéré), ainsi que le tracé des volutes des draperies virevoltantes. Des détails
secondaires, mais révélateurs, rapprochent encore les versions gravées: ainsi, la partie
du suaire enserrant le torse du Christ (dérivant du dessin d'Ottawa), et le rebord
strigilè du sarcophage, indiqué schématiquement dans les deux eaux-fortes anonymes.
Le rapport évident qui existe entre celles-ci et la gravure d'Osello, dans la
représentation du thème, n'exclut peut-être pas l'étude de la gravure de Scolari. On
sera même tenté de trouver une rérérence à Scolari dans la manière de procéder de
l'aquafortiste, dans son recours, pour l'une des deux versions, à une morsure accentuée,
d'une seule attaque avec le travail tout entier au pointillé pour le modelé des chairs
(Fig. 2.) Procédé qui, pour le rendu du modelé intérieur, ad'heureux antécédents dans
l'eau-forte italienne, mais qui dans ce cas, en s'appliquant à définir le rendu musculeux
du corps du Christ, compromet fâcheusement son unité en le morcelant de
boursouflures. Effet malencontreux, qui est du reste supprimé dans la deuxième
version au profit d'un dessin similaire, mais linéaire et d'une morsure plus légère
(Fig. 3.).
La comparaison de la gravure de Scolari et de l'eau-forte dans sa version pointillée
laisse croire que fut tentée dans celle-ci une équivalence à l'expression plastique,
vigoureuse et saisissante, propre à la gravure de Scolari. Effet qui résulte dans celle-ci,
non seulement d'une technique libre et énergique du bois gravé, mais aussi de l'usage
alterné, pratiqué par Sco-

26

Ottawa, THE NATIONAL GALLERY OF CANADA, inv. 6572. Reproduit dans A.E. POPHAM-K.M.
FENWICK, European Drawings (and two Asian Drawings) in the collection of the National
Gallery of Canada, Toronto, 1965, p. 34-35, no 45, fig. Y est mentionné le lien unissant
également ce dessin à la gravure de Cherubino Alberti (BARTSCH, XVII, p. 54, no 21). Un
rapport plus évident encore, doit être établi avec une autre estampe d'Alberti (BARTSCH,
XVII, p. 59, no 26).
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lari, des tailles noires et des tailles blanches pour définir plastiquement les formes
selon la distribution du clair-obscur.
A l'encontre du jugement de F.-G. Pariset, il est à présumer également que la
version ‘pointillée’, qui dénote l'essai d'un débutant, précède la version ‘linéaire’. A
l'appui de cette hypothèse, on notera les principales corrections intervenues dans la
seconde version, tant au niveau de l'ordonnance du motif, qu'à celui du dessin des
détails. La mise en place des silhouettes, mal centrée dans la première version, s'inscrit
cette fois correctement dans l'axe médian. L'allongement des proportions est plus
accusé, ce qui s'apprécie en particulier dans le taré de la silhouette plus élancée de
l'ange, au point que les volutes de la draperie heurtent les bords de la planche (avec
comme conséquence d'accentuer, et non de nuire à la monumentalité du motif central).
Rectifications sensibles aussi dans le dessin des détails, dans la forme des têtes
(l'arrondi plus harmonieux du front de l'ange, l'inclinaison plus juste de la tête du
Christ), dans le tracé des mains (l'agencement rectifié des doigts de la main gauche
du Christ et de la main gauche de l'ange), corrections dans l'ajustement de la
perspective du sarcophage (aux proportions trop exiguës dans la première version et
élargie vers la gauche dans la seconde, au profit de la stabilité du groupe), enfin,
dans le tracé moins confus et plus ‘étoile’ des raies diagonales de l'auréole lumineuse
inspirée par la gravure d'Osello.
Force est de constater qu'en dépit des rectifications, le résultat est à peine plus
heureux et que la sûreté du métier fait défaut dans l'une et l'autre version.
Malgré les modifications énumérées, la transcription littérale est frappante dans
la deuxième version, comme l'est aussi le maniement de l'aiguille dans le tracé
particulier des détails.
Sans pouvoir exclure la possibilité de deux interprétations d'un modèle commun,
on optera pour l'hypothèse d'une dérivation de l'une à l'autre version, avec un préjugé
favorable plutôt pour la répétition que pour la copie. Assurément, ce n'est pas dans
le caractère même du travail, qui est de seconde zone, que l'on trouvera les arguments
probants pour une localisation plus précise de ces feuilles. En revanche, l'approche
du sujet fournit des points de repère déterminants en conformité d'ailleurs avet une
technique vaguement héritée des aquafortistes véronais (et l'on songe en particulier
à Battista Angolo del Moro).
Les termes ante quem et post quem s'imposeront logiquement si l'on tient compte
des remarques faites sur l'évolution du thème, les étapes succes-
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sives où ces feuilles s'inscrivent inéluctablement de par les emprunts qu'elles
trahissent; si l'on ne perd pas de vue les effets et accents d'origine maniériste qui
caractérisent, et le contour des silhouettes, et le rythme des draperies; si enfin, on
prend en considération les similitudes et les contrastes qu'elle dénotent à l'égard de
la version de Vaenuis.
Pour ce qui est de la mise ni place des éléments iconographiques - qui les apparente
directement au dessin du musée d'Ottawa - elles se distinguent des autres gravures
citées par un cadrage réductif qui rend proche le thème de la méditation.
Des lors, il n'est pas surprentant qu'une formule à la fois simple et explicite ait
retenu l'attention de van Veen. Mais les modifications que ce dernier y apporte sont
à ce point essentielles, qu'on ne peut les apprécier qu'en fonction d'une complète
réinterprétation du motif.
Le ton narratif dans le tableau, on l'a déjà mentionné, diffère complètement, il met
en relation les éléments isolés en un rapport d'échange éloquent et efficace. A ce
raphaëlisme de registre s'accorde aussi l'apaisement de la rhétorique maniériste
précédemment évoqué: annulation de la courbe en S et des effets nerveux de la
draperie, atténuation de l'expression dynamique des corps au modelé devenu lisse et
au raccourci modéré (même supprimé pour le visage du Christ), individualisation
des types et physionomies, celle de l'ange en particulier, dont les vastes ailes se
replient en un mouvement plus enveloppant.
En somme, tout l'élan pathétique qui, dans la gravure de Scolari notamment, donnait
un mouvement presque théêtral à la scène, subsiste aussi prononcé dans l'interprétation
de Vaenius, mais mué en une gravité chrétienne qu'accentuent le geste indicateur et
la lisibilité détaillée des attributs symbolisant la mort du Christ (de même que dans
la gravure d'Osello, le marteau et la tenaille se joignent à la corbeille maladroitement
esquissée dans les deux eaux-fortes).
Plus longue pourrait étre l'énumération des variantes de détails qui viendrait étayer
l'hypothèse que les eaux-fortes ne peuvent que précéder le tableau et non l'inverse.
Tout en restant provisoirement dans l'ombre de l'anonymat, ces deux gravures sont
à intégrer dans la lignée à laquelle appartient également le tableau de van Veen.
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Zwei anonyme radierungen und ihr zusammenhang mit dem bild des Otto
van Veen
‘Der tote christus, von einem engel gehalten’
Zwei im Besitz des Brüsseler Kupferstichkabinetts befindliche, anonyme Radierungen,
für deren Zuschreibung F.-G. Pariset kürzlich Claude Deruet in Vorschlag brachte,
weisen sowohl im motivischen, als auch in der Ausformung der Details einen klar
erkennbaren Bezug zum Bild des Otto van Veen Der tote Christus, von einem Engel
gehalten (St. Waudru, Mons) auf.
Die beiden Radierungen, die sich nur in der technischen Bahandelung leicht
unterscheiden, sind zweifellos vor dem Bild van Veens (nach J. Müller-Hofstede
1593-1594 enstanden) zu situieren (was eine Zuschreibung an Deruet bereits
auschliesst) und gehören zu einer Reihe von Darstellungen des Themas, deren
Urspünge un Kreis der Brüder Taddeo und Federico Zuccari zu suchen sind.
Zu den für van Veen von J. Müller-Hofstede und J.R. Judson schon namhaft
gemachten Einflüssen, werden im Verfolg der Analyse noch andere graphische Blätter
- so die Stiche von Martino Rota und Gaspare Osello, sowie der Holzchint des
Giuseppe Scolari, denen drei verscheidene Zeichnungen Federico Zuccaris
zugrundeleigen - herangezogen
Dadurch werden nicht nur die zwei anonymen Radierungen in der Entwicklung
des durch den Manierismus gepragten Themas zeitlich bestimmt, sondern auch die
neuen, stilistischen Tendenzen im Sinne einer Hinwendung zur Kunst Raffaels bei
van Veen gekennzeichnet.
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Ina Kok, Amsterdam
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel
Koninklijke Academie voor Naderlandse taal en letterkunde, Gent
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België Bibliotheek, Brussel
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Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Bibliotheek, Antwerpen
Kredietbank. Staldienst Public
Relations, Brussel
C. Kruyskamp, Leiden
Jacques Labar, Bruxelles
Albert Labarre, Paris
Toon Lagasse, Brugge
Johan Lampo, Antwerpen
Hugo Larose, Antwerpen
Alfons Laureys, Oudenburg
Louis Lebeer, Brussel
Jozef Leenaerts, Korbeek-Lo
Willy Le Loup, Brugge
Filip Lemmens, Deurne
Felix Lenaerts, Brasschaat
Willy Leroy, Wervik
Vaast L.M. Leysen, Brasschaat
Mark Levrens, Hofstade - Zemst
Librairie Fl. Tulkens, Bruxelles
Librairie Viens Quartier, Namur
Herman Liebaers, Brussel
J.P. Luft, Kapellen
J. Machiels, Gent
André Maes, Zoersel
Louis Mahieu, Borgerhout
Maurice Mahler, Bruxelles
Yvon Marechal, Bruxelles
Guido Marnef, Sint-Katelijne-Waver
M. Marssers, Berchem
R. Massant, Bruxelles
C. Matheeussen, St.-Ulriks-Kapelle
Marie Manquoy-Hendrickx, Falmagne
Louis Meerts, Antwerpen
Daniel Merlevede, Gent
Jozef Mertens, Wezembeek
Lambert Meulepas, Antwerpen
Pierre Meulepas, Antwerpen
Albert Michielsen, Hove
Monash University, Wellington
Etienne Morael, Ledeberg
Reynald Moretus, Wilrijk
Herman Morlion, Heverlee
D. Morsa, Bruxelles
John J. Murray, Cedar Rapids, Iowa
Octaaf Mus, Ieper
Museum Mayer van den Bergh, Antwerpen
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Museum Plantin-Moretus Antwerpen
Museum voor Schone Kunsten, Gent
Museum Sterckshof, Deurne
A.M. Musschoot, Gent
Lou Nagels, Hasselt
François Narmon, Bruxelles
National Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen. Bibliotheek, Antwerpen
National Gallery of Art Library, Washington, D.C.
Nationale Bank van Belgiä. Letterkundige Bibliotheek, Brussel
May Néama, Antwerpen
The Newberry Library, Chicago, Illinois
Ivo Nicolas, Berchem
Ninette Nivaille, Rixensart
René Noel, Jambes
Martinus Nyhoff Booksellers, Den Haag
Office international de librairie s.a., Bruxelles
Luc Onclin, Brussel
Openbare Stedelijke Bibliotheek, Ieper
Orient-Buchhandlung am Friesenplatz, Köln
Frédéric Osterrieth, Kapellen
Walter Osterrieth, Antwerpen
H.K. Overdiep, Wilrijk
J. en E. Pais-Minne, Antwerpen
Denis Pallier, Paris
Paribas Bank België N.V., Brussel
Dirk Peeraer, Antwerpen
Denis Peeters, Antwerpen
Frans Peeters, Deurne
Guido Peeters, Antwerpen
Jan Peeters, Ekeren
Marcel Peeters, Antwerpen
Marcel Pelgrims, Mortsel
Pierre Peré, Antwerpen
Guido Persoons, Borgerhout
Pierre N.G. Pesch, Utrecht
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Robert Picavet, Antwerpen
Christiane Piérard, Mons
The Pierpont Morgan Library, New York
Karel Porteman, Leuven
Alfred Potier, Neuilly-sur-Seine
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Werken in Noord Brabant.
Bibliotheek, 's Hertogenbosch
Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden
Provinciale centrale openbare Bibliotheek, Hasselt
Provinciebestuur Antwerpen
Provincie Oost-Vlaanderen. Dienst voor Kulturele Aangelegenheden, Gent
Raymond Remacle, Marchienne-au-Pont
Rob J. Resoort, Berkhout
Rijksarchief te Antwerpen, Antwerpen
Rijksmuseum Meermanno-Westreemanum, 's Gravenhage
Rijksuniversiteit te Groningen, Groningen
Luc Rochtus, Antwerpen
Jan Roegeirs, Leuven
Gaston Roegiest, Antwerpen
Karel Roelants, Deurne
Karel Roels, Borgerhout
A. Roevens, Antwerpen
Wouter Rombouts, Hove
Gustaaf Rooms-Eyben, Kapellen
Bernard M. Rosenthal Inc. Booksellers, San Francisco, California
Anne Rouzet, Bruxelles
The Royal Library, Kopenhagen
The Royal Library, Stockholm
Rubenianum, Antwerpen
A.A. Sanders, Amsterdam
Aletta Schmidt, Maastricht
Ger Schmook, Antwerpen
Jozef Schoefs, Brussel
Fernand Schrevens, Hoboken
Willem Schrickx, Sint-Denijs-Westrem
Mathilde Schroyens, Antwerpen
Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie, Gent
Anna E.C. Simoni, Teddington (GB)
Ludo Simons, Antwerpen
Sint-Pietersabdij, Brugge
G.G. Slechten, Abdij Averbode
Mevr. Frans Smekens, Antwerpen
Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la Région, Comines
South African Library, Cape Town, Republic of South-Africa
E. Speeckaert, Brussel
P.C.E. Sprangers, Voorschoten (NL)
Stadsarchief, Antwerpen
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Stadsarchief Brussel, Brussel
Stadsarchief, Gent
Stedelijke Museum ‘Het Toreke’, Tienen
Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen
Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk, Kortrijk
Stedelijke Openbere Bibliotheken. Centrale, Antwerpen
Leo Stefens, Antwerpen
Stichting Mercator Plantijn v.z.w., Antwerpen
Roderick D. Stinehour, Lunenburg, Vermont
Andrée Stabbe, Antwerpen
Fernand Suykens, Antwerpen
Hermine Sweert, Berchem
Jos Swiers, 's Gravenhage
C. Swinnen, Brussel
G.T. Tanselle, New York
Nicole Tassoul, Bruxelles
G.A.J.M. Terwen, Leiden
Alfons K.L. Thijs, Kontich
Henri Thomaes, Brussel
Karel Henry Touwaide, Bruxelles
Jean Touzet, Paris
Jean-Pierre Tricot, Antwerpen
Universitätsbibliotheek Basel, Basel
Universitätsbibliotheek Bonn, Bonn
Universitätsbibliothek Freiburg i. Br., Freiburg i Br.
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Universitätsbibliothek Regensburg, Regensburg
Universitaire Faculteiten Sint-Aloystus Bibliotheek, Brussel
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius
Antwerpen Bibliotheek, Antwerpen
Université de Liège, Bibliothèque générale, Láège
Universiteitsbibliotheek Gent, Gent
Universiteitsbibliotheek Katholieke
Universiteit Leuven, Leuven
Lunds Universitetsbibliotek. Lund
Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo
The University of Texas at Austin
Harry Ransom Humanities Research
Gentet. Austin, Texas
Paul Valkema Blouw, Amsterdam
Robert Van Biesebroeck. Brugge
Jo Van Brabant S.J., Antwerpen
Jozef Van Brabant, Antwerpen
Jules Van Brien, Hetselt
Cyriel Van Camp, Mortsel
Mia Van Cauwelaert, Antwerpen
Jozef Van Damme, Antwerpen
Edgard Van de Casteele, Wilrijk
Eddy Van de Leest, Antwerpen
Dirk Vandemeulebroecke, Berchem
Raf. Van den Abeele, Sint-Martens Latem
Anne Van den Bergh, Antwerpen
N. Van Den Bosche, Vorsclaat
Lode Van den Branden (T). Edegem
Lanus Van den Eede, Hove
George Van den Heule, Aalst
Kees Van den Oord. Vlijmen (Nl.)
Anné Van de Perre, Antwerpen
Theo Van den Auwera, Westmalle
Dirk van der Bauwhede, Oudenburg
Karel Vanderhoeght, Antwerpen
Ernest Vanderlinden, Berlaar
Philippe Vanderlinden, Antwerpen
Albert G. van der Steur, Haarlem
Herman Van der Wee, Sint-Pauwels
Carl Van de Velde, Antwerpen
Famel Van de Vyver, Dendermonde
Frank Vandeweghe, Tervuren
Alain van Dievoet, Bruxelles
G.G.M. Van Dijck, Hurwenen
Herman Van Dongen, Antwerpen
Louis Van Dyck, Ekeren
Laie Van Eeckhoudt, Hakendovet
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Jos Van Elewijck, Antwerpen
Robert Vanhaverbeke, Brugge
Alfons Van Herck, Antwerpen
Hubert Van Herreweghen, Brussel
François Van Hool, Mechelen
Carlos Van Hooreweder, Brugge
Marcel Van Houtryve, Brugge
J.A. van Houtte, Heverlee
Huih van Krimpen, Amsterdam
R. Van Lennep, Borgerhout
Gerard Van Marle, Katwijk
Nick Van Poppel, Tilburg
Luc Van Pat, Edegem
Jan Van Roey, Antwerpen
R. van Selm, Leiden
Gerard van Thienen, 's Gravenhage
Raymond Van Uytven, Heverlee
Flor Van Vinckenroye, Hasselt
Piet Van Waevenberge, Dilbeek
Maurits Van Wesemael, Gent
Frans Van Wijnsberghe, St.-Job-in-'t-Goot
Johan Velter, Gent
Farmin verbente, Zwevezele
Paul Verbracken, St-Gillis-Waas
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Bockwezen, Antwerpen
Macel Verhaeghe, Oostende
Adriaan Verhulst, Gent
PJ Verkruijsse, Nieuwkoop
Petrus E.L. Verkuyl, Haren (Nl.)
W. Verlongen, Oostende
B.A. Vermaseren, Breda
Omaar Vermeren O.S.B. Dendermonde
Cint Vermeulen, Mechelen
Simon L. Vertens, Amsterdam
Hendrink D.L. Vervliet, Wilrijk
Lieve Viaene, Brussel
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Rená Victor (†), Antwerpen
Vlaamse Handboekbindersgilde, Gent
Vlaamse Raad, Brussel
Hans Vlieghe, Antwerpen
Vrije Universiteit Amsterdam, Bibliotheek, Amsterdam
Nicole Walch, Bruxelles
Marcel Wassers, Berchem
Werner Waterschoot, Dendermonde
A Welkenhuysen, Kessel Lo
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster, Münster
Gustaaf Weze, Gent
Alain Wijffels, Antwerpen
Frans Wilchers, Antwerpen
Em Willekens, Antwerpen
Anthony C.J.M. Willemen-Walthaus, 's Hertogenbosch
Robert Willio, Mechelen
Guy Wilwertz, Bruxelles
Els Witte, Brussel
Leo Wuyts, Konuch
Zentralbibliothek Zürich, Zürich
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Herkomst van de foto's
ACL, Brussel 498, 632.
Algemeen Rijksarchief, Brussel: 393, 397, 398
Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, Utrecht 397, 398.
J.M. Duvusquel, Brussel 70, 72, 73
Richard L. Feigen, New York: 558
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel 262, 266, 408, 409, 414, 448, 512,
600, 634, 635, 636, 637.
Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage: 392.
Koninklijke Musea, voor Schone Kunsten van België: 550, 553, 625.
Kunsthistorisches Museum, Wenen: 551, 624, 627.
F. Lemmens, Deurne: 581
Metropolitan Museum of Arts, New York: 636.
Musée des Beaux-Arts, Dijon: 617
Musée du Louvre, Parijs: 606
Museum Plantin-Moretus Antwerpen: 54, 57, 59, 61, 71, 72, 73, 122, 129, 443.
Patrimonio Nacional, Madrid: 607.
Rijksmuseum, Amsterdam: 606.
Rijksmuseum-Stichting, Amsterdam: 490.
Ruisbroecgenootschap, Antwerpen: 585, 587, 589, 591, 592.
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin: 637.
Stadsarchief, Antwerpen: 500.
Stedelijk Prentenkabinet, Antwerpen: 549.
A. Thijs, Kontich: 584.
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, Gent: 51.
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden: 98, 100.
Würtembergische Landesbibliotheek mit Bibliothek für Zestgeschichte, Stuttgart:
142.
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