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Epitaphe à Christophe Plantin
Pleurez, Muses, pleurez, attristez vos chansons,
Regrettans le trespas d'un de vos nourrissons,
L'industrieux Plantin, le premier de nostr' aage.
Qui na rien espargné d'argent, ny peine aussi,
Pour rendre votre los par le monde esclairecy,
Las, Muses, il est mort imprimant cet ouvrage

Pater noster.
Vijfstemmige treurzang door Andreas Pevernage (1543-1591), mogelijk op een
rouwdicht van Jonker Jan van der Noot, nog opgenomen in het eerste boek met
geestelijke chansons dat Plantin aan het drukken was toen hij op 1 juli 1589 te
Antwerpen overleed.
CHANSONS / D'ANDRE PEVERNAGE, / MAISTRE DE LA CHAPELLE / DE
L'EGLISE CATHEDRALE / D'ANVERS. / LIVRE PREMIER, / contenant Chansons
spirituelles / à cincq parties. // A ANVERS, / De l'Imprimerie de Christofle Plantin.
/ M.D.LXXXIX.
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Woord vooraf
Op 1 juli 1589 overleed Christoffel Plantijn te Antwerpen. Sedert Max Rooses
(1839-1914) zijn de handelsactiviteiten, wetenschappelijke contacten en uitgaven
van de aartsdrukker der Nederlanden ononderbroken bestudeerd. Recente
hoogtepunten van de Plantijnstudie zijn de publikaties van Leon Voet, ereconservator
van het Museum Plantin-Moretus, waar het unieke bedrijfsarchief van Plantijn en
zijn Antwerpse opvolgers, de Moretussen, wordt bewaard.
Toen de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen het initiatief nam tot het
uitgeven van een herdenkingsbundel, werd de redactie blij verrast door de snelle
medewerking van binnen- en buitenlandse boekhistorici. De studies behandelen
Plantijns veelzijdige activiteiten met hun internationale vertakkingen. Tevens werden
twee bijzondere illustratiereeksen opgenomen: alle gekende contemporaine
Plantijnportretten en een aantal blikvangers van zijn Antwerpse huis, het Museum
Plantin-Moretus.
Op 20 maart 1989 organiseert de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen een
Colloquium waarop medewerkers aan deze bundel de resultaten van hun recent
onderzoek rond Plantijn voorstellen.
Grote dank is verschuldigd aan de Stad Antwerpen, die met ware bibliophilia haar
befaamde zestiende-eeuwse medeburger herdenkt Labore et Constantia.
De Redactie
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Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589)
Een synthese
L. Voet
De biografie van Plantijn leest als een roman, met merkwaardige peripetieën en
bruuske wendingen tegen een achtergrond van oorlog en geweld.1-2

De jeugd van Plantijn
Christoffel Plantin (Plantijn in de Nederlandstalige documenten van de tijd) moet
zijn geboren omstreeks 1520 in de buurt van de Franse stad Tours; naar men vermoedt
te Saint-Avertin (thans opgenomen in Tours).
Hij werd op 21 maart 1550 ingeschreven in het Antwerpse poortersboek als
‘Christoffel Plantijn Janssz van Tours, boeckbindere’.
Zijn levensloop tijdens de dertig jaren verlopen tussen de geboorte en de aankomst
te Antwerpen zou vrijwel onbekend zijn gebleven zonder de

1

2

L. VOET, The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing
Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, in two volumes, Amsterdam, Londen, New
York. I. Christophe Plantin and the Moretuses. Their Lives and their World, 1969. II. The
Management of a Printing and Publishing House in Renaissance and Baroque, 1972; L.
VOET en J. VOET-GRISOLLE, The Plantin Press, 1555-1589. A Bibliography of the Works
printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, in 6 volumes,
Amsterdam, 1980-1983; L. VOET, ‘Some Considerations on the Production of the Plantin
Press’, in Liber Amicorum Herman Liebaers, Brussel 1984, p. 355-369.
In de hierna volgende bladzijden worden vaak bedragen opgegeven in carolusguldens,
afgekort fl. De carolusgulden in de tijd van Plantijn moet een waarde hebben gehad van
ongeveer 3000 hedendaagse Belgische franken.
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merkwaardige brief geschreven te Parijs op 25 maart 1567 aan Plantijn door zijn
jeugdvriend, de apotheker Pierre Porret.
In dit schrijven vertelt Porret hoe hij, tijdens een gesprek met de grootprior van
Frankrijk, Henri d'Angoulême, het vurige katholicisme van Plantijn hemelshoog had
geprezen en vervolgens, op verzoek van de belangstellende prelaat, uitvoerig was
ingegaan op het leven van zijn vriend. De gegeven details herhaalt hij zorgvuldig ter
intentie van zijn correspondent - details die deze beter moest kennen dan de
briefschrijver zelf! Men krijgt de indruk dat Porret zijn vriend wilde waarschuwen:
‘Dit heb ik gezegd en niets meer’. Wat laat veronderstellen dat er in de jeugd van
Plantijn het een en het ander moet zijn gebeurd dat beter aan het daglicht bleef
onttrokken. Gezien de geest van de tijd en de persoon van Henri d'Angoulême mag
worden aangenomen dat het verband hield met godsdienst. Dit impliceert dan weer
dat hetgeen Porret wel heeft verteld, en herhaalt in zijn epistel aan Plantijn, als
waarheidsgetrouw mag worden aanvaard.
Volgens het relaas van Porret was vader Plantijn een arme drommel, die, toen de
pest zijn huisgezin had gedecimeerd, met Christoffel, zijn enig overgebleven kind,
vluchtte naar Lyon waar hij als huisknecht in dienst trad van een familielid van Porret.
Na twee à drie jaar verlieten vader en zoon Lyon om Pierre Puppier, een ander lid
van de familie Porret, te begeleiden naar de universiteiten van Orléans en Parijs.
Toen de man zijn doctoraat had behaald en kanunnik was geworden (denkelijk in
1537; Christoffel kan toen 17 jaar zijn geweest), keerde vader Plantijn terug naar
Lyon om een andere Puppier te gaan ophalen en deze te vergezellen naar de
universiteit van Toulouse.
De uiteenzetting van Porret laat hier aan duidelijkheid wel wat te wensen over:
‘Je luy [= Henri d'Angoulême] ay récité comme, après que son maistre fust chanoyne,
il [= vader Plantijn] se retira à Lion et vous laissa icy, en ceste ville [= Parijs], quelque
peu d'argent pour vous entertenir à l'estude en atendant qu'il iroit à Toulouze, là où
il vous debvoir mener. Mays il s'en alla sans vous...’ (naar Toulouse? Of is hij ziek
geworden en in Lyon overleden? In zijn brief maakt Porret in elk geval gewag van
het graf van vader Plantijn te Lyon). Zonder te blijven stilstaan bij het weinig
benijdenswaardige lot van de jonge Christoffel, heel alleen en zonder middelen van
bestaan te Parijs achtergelaten, haast Porret zich in ijltempo de verdere levensschets
van zijn vriend af te werken: ‘... ce que voyant, vous vous en allastes à Caen
[Normandië] servir un libraire (volgens een regionale bron: Robert II Macé,
boekhandelaar en boekbinder, die calvinistische sympa-
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thieën moet hebben gehad), et puys, quelques ans après, vous vous mariastes audict
lieu (met Jeanne Rivière; het huwelijk heeft denkelijk plaatsgevonden in 1545-1546;
de geboorte van Plantijns oudste dochter, Margareta, situeert zich in elk geval in
1547) et moy je me mys aprentif appotiquère. Puys vous amenastes votre mesnage
en ceste ville [= Parijs] où nous avons tousjours estés ensemble, et en l'an 1548 ou
49 vous allastes à Anvers, où vous estes encore’.

Boekbinder te Antwerpen (1548/49-1555)
Het zal wel altijd een geheim blijven waarom Plantijn zich tijdelijk te Caen heeft
gevestigd. Het is evenmin heel duidelijk waarom hij in 1548/49 de boorden van de
Seine verliet om de oevers van de Schelde op te zoeken.
Plantijn heeft later, in een brief van 9 oktober 1574 aan paus Gregorius XIII, twee
redenen opgegeven die hem ertoe hebben aangezet zijn lot met dat van Antwerpen
te verbinden: enerzijds de grote liefde voor het katholieke geloof van de bewoners
van de Nederlanden; anderzijds de mogelijkheden geboden door de Metropool. Het
belang van de godsdienstfactor werd ongetwijfeld sterk overdreven in deze brief
gericht aan het hoofd van de katholieke kerk, maar de mogelijkheden die Antwerpen
toen bood aan energieke en talentvolle elementen waren zeer reëel.
Toch mag men zich afvragen waarom de jonge Fransman niet te Parijs is gebleven
waar hij vele relaties had, met wie hij gedurende zijn ganse verdere leven de nauwste
relaties heeft onderhouden, en dat hij regelmatig bezocht. Of nog waarom hij zijn
kans niet heeft waargenomen in Lyon, dat ander voornaam Frans typografisch
centrum, dat hij zo goed kende uit zijn jeugd. Vragen waarop geen afdoend antwoord
is te geven.
Plantijn vestigde zich met vrouw en dochter in de Lombardenvest om vandaar in
1552 te verhuizen naar de Twaalfmaandenstraat bij de Beurs.
Hij verwierf grote faam - en vele invloedrijke cliënten - met het maken van
boekbanden en lederen sierkoffertjes. Bewaard gebleven specimens van zijn werk
als boekbinder tonen aan dat hij, zowel technisch als artistiek, een meester in het vak
is geweest. Maar heel rijk werd hij er niet bij.
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De omschakeling tot drukker (1555)
Plantijn beleefde in 1554 of begin 1555 een benard avontuur dat zijn leven in een
heel andere richting stuwde...
Zijn kleinzoon Balthasar I Moretus heeft in detail het incident beschreven in een
brief uit 1604 gericht aan een kennis... De boekbinder had van een zeer voorname
cliënt (die ook later in zijn leven een voorname rol zal spelen: Gabriël de Çayas,
secretaris van Filips II, toen met zijn meester in de Nederlanden) de opdracht gekregen
een lederen juwelenkoffertje te vervaardigen. Op een avond begaf hij zich met het
koffertje onder de arm naar het verblijf van de Çayas, om het aldaar persoonlijk te
gaan overhandigen. Hij was echter nauwelijks aan de Meirbrug geraakt toen hij werd
benaderd door gemaskerde dronkaards, die in het schemerduister de man met het
koffertje onder de arm namen voor een gitaarspeler die hen even tevoren had beledigd.
Vooraleer Plantijn het misverstand kon ophelderen kreeg hij een degenstoot in de
schouder. Hij zweefde lang tussen leven en dood maar zijn sterk gestel haalde
uiteindelijk de bovenhand. Handenarbeid was hem echter niet meer mogelijk en dus
kwam hij ertoe zich te vestigen als meesterdrukker, in welke hoedanigheid anderen
het zware werk moesten opknappen...
De Raad van Brabant verleende op 18 februari 1555 aan Plantijn het patent van
drukker en reeds op 5 april 1555 machtigde een privilege van de Geheime Raad hem
tot het drukken van drie werken. Enkele weken later kwam de eersteling van zijn
persen: La institutione di una fanciulla nata nobilmente. L'institution d'une fille de
noble maison, een handleiding in het Italiaans en het Frans voor de opvoeding van
jonge dames van adellijke huize, van de hand van de zwervende Venetiaanse humanist,
Giovanni Michele Bruto, toen verblijvend te Antwerpen, gedrukt door Plantijn voor
rekening van de Antwerpse uitgever Jan Bellerus. Plantijn was een nieuwe loopbaan
begonnen.

Plantijn de heterodox
Plantijn is ongetwijfeld het slachtoffer geworden van een overval maar het mag
worden betwijfeld of hij zwaar gehandicapt is gebleven. Hij bleef
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in elk geval nog tot 1558 boekbanden en lederen koffertjes vervaardigen en is met
deze activiteiten pas gestopt toen zijn nieuw bedrijf al zijn tijd en energie opslorpte.
En het relaas van de kleinzoon laat één vitaal aspect volledig in het duister: waar
haalde de arme boekbinder het bedrijfskapitaal nodig om een drukkerij-uitgeverij te
beginnen?
Het zogenaamde document Vanderaa, een 19de eeuwse familienotitie, die echter
niet uitmunt door betrouwbaarheid, geeft een uitleg die plausibel lijkt: Plantijn had
een van zijn aanranders herkend en diens familie tot schadevergoeding gedwongen.
Maar een ander document, dat pas omstreeks 1860 aan het daglicht kwam, laat een
heel ander geluid horen. Dit document is de Chronica des Hüsgesinnes der Lieften,
de handgeschreven kroniek, in een Westfaals dialect, van een heterodoxe sekte, het
Huis der Liefde (in het Frans: Famille de la Charité; in het Engels: Family of Love),
gesticht en geleid door de Hollandse koopman Hendrik Niclaes.
De samensteller van de kroniek, een zekere Daniël (die, tussen haakjes gezegd,
Plantijn, wegens diens latere afvalligheid, geen goed hart toedroeg en dit voortdurend
laat blijken), weet te vertellen hoe de jonge Fransman van bij zijn aankomst te
Antwerpen zich het Nederlands eigen maakte, de geschriften van Niclaes las en lid
werd van de sekte. De ‘profeet’ liep toen rond met het plan zijn groot werk, Den
Spigel der Gerechticheyt, als het ware de ‘Bijbel’ van de groep, te publiceren. Men
zal wel nooit met zekerheid kunnen uitmaken of Plantijn toen reeds was benaderd,
maar men mag aannemen dat, fysiek zwaar getroffen en financieel aan de grond door
het ongelukkige avontuur op de Meirbrug, de jonge boekbinder de kans heeft
aangegrepen die hem werd geboden - voor zover hij deze niet zelf heeft uitgelokt.
Plantijn vermocht, volgens Daniël, enkele van zijn Parijse zakenrelaties te
interesseren in het Huis der Liefde en in de publikatie van Den Spigel der
Gerechticheyt. Ze leenden hem het geld voor het inrichten van een
drukkerswerkplaats, terwijl van zijn kant Niclaes de onkosten van het lettermateriaal,
het papier en de illustraties voor zijn rekening nam.
Aan het begin van de loopbaan van de drukker Plantijn staat de godsdienstige
houding van de man en zijn relatie tot het Huis der Liefde... De publikatie van de
Chronica in 1862 heeft toen heel wat deining veroorzaakt in kringen van historici.
De gedrukte edities van de geschriften van Niclaes zijn zo zeldzaam (van vele is
slechts één enkel exemplaar bekend) dat ze grotendeels aan de aandacht van de
specialisten waren ontgaan. Pas met de Chronica opende zich de wereld van deze
geheime en geheimzinnige sekte;
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naderhand aangevuld met tal van gegevens uit andere bronnen (o.m. de
correspondentie van Plantijn), die echter, zonder de sleutel geboden door de Chronica,
onbegrijpelijk waren gebleven.
Hendrik Niclaes was een visionair. Zijn geschriften bieden een verwarrende en
verward geschreven aaneenschakeling van mystieke dromen die elke logische
ontleding tarten en zelfs voor de hedendaagse theologen - katholieke zowel als
protestantse - vrijwel ontoegankelijk zijn. Wat echter steeds weer naar voren treedt
is de diepe godsvrucht en de mystieke drang zich te verenigen met het Oppewezen:
l'amour en Jésus Christ zoals Plantijn het in verscheidene van zijn brieven uitdrukt.
Toen in de 19de eeuw het Huis der Liefde uit de vergetelheid werd gehaald, hebben
de meeste geleerden in het Noorden de beweging afgekraakt als zijnde een van die
vele anabaptistische stromingen met ‘communistische’ en anarchistische tendensen,
die hun aanhang vonden bij het uitschot van de maatschappij. Het besef is pas
geleidelijk doorgedrongen, dat, wat betreft het Huis der Liefde en de daarbij
aansluitende sekte der Barrefeltisten (waarover we het verder nog moeten hebben),
dit uitschot enkele van de grootste geesten uit de toenmalige Nederlanden heeft
omvat; naast Plantijn o.m. Justus Lipsius en Abraham Ortelius, alsmede een vrij
groot aantal kooplieden en financiers. En dat beide sekten, in dezelfde elitaire kringen,
aanhangers hebben gevonden in Frankrijk, Duitsland en Engeland.
De beweging is op het vasteland na de dood van Niclaes en Barrefelt snel weggeëbd
en omstreeks 1600 in het ijle niets verdwenen, maar in Engeland is ze nog tot een
heel eind in de 17de eeuw actief gebleven en heeft van daaruit zelfs Amerika bereikt.
De visioenen van Niclaes (en van Barrefelt) waren, zoals reeds gezegd, verward
en werden gebracht in een verwarde taal en stijl. Het mag worden betwijfeld of zelfs
de intellectuelen onder de volgelingen diep zijn kunnen doordringen in de
gedachtenwereld van beide profeten. Maar ze brachten een boodschap die over het
zuiver religieuze heen reikte en vele geesten en harten aansprak: een boodschap van
liefde voor de medemens en van verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Een
boodschap van liefde en verdraagzaamheid in een tijd waarin deze begrippen voor
velen elke betekenis hadden verloren; een boodschap waaraan Plantijn zijn leven
lang trouw is gebleven.
Niclaes, en Barrefelt na hem, hebben zich tegen geen enkele van de gevestigde
kerken en concurrerende sekten gekeerd maar hen eenvoudigweg genegeerd en aan
dogma's en ritueel een symbolische betekenis gegeven.
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Hun volgelingen konden zich zodoende, zonder hun overtuiging geweld aan te doen,
in het openbaar bekennen tot de kerkgemeenschap die hen het best uitkwam. Meer
zelfs, ze moesten dit doen om het leven van hun broeders niet in gevaar te brengen.
Plantijn had, om gevolg te geven aan de plicht tot onzichtbaarheid hem opgelegd
door zijn spirituele mentors, de keuze tussen het katholicisme en een of andere vorm
van protestantisme, die op dat ogenblik in de Nederlanden moeilijk iets anders kon
zijn dan het calvinisme.
De drukker heeft verkozen trouw te blijven aan het oude geloof. En hij is naar de
buitenwereld katholiek gebleven zelfs toen het voor hem, o.m. tijdens het calvinistisch
bewind te Antwerpen (1577-1585) en zijn verblijf te Leiden (1583-1585), voordeliger
ware uitgekomen over te gaan naar de gereformeerde kerk. Uitlatingen in zijn brieven
laten trouwens duidelijk genoeg uitschijnen dat het stroeve calvinisme hem niet lag
en dat hij zich veiliger geborgen voelde in de schoot van een katholieke kerk die
mystieke tendensen niet onverbiddelijk afwees.

De eerste jaren als drukker (1555-1562)
Plantijn is dus in 1555, met geld van Niclaes en andere aanhangers van het Huis der
Liefde, kunnen starten als drukker. Hij is de overeenkomst met Niclaes nagekomen
en moet minstens twee uitgaven van Den Spigel der Gerechticheyt en 15 kleinere
geschriften van de profeet clandestien hebben verzorgd, maar hij benutte tevens de
geboden mogelijkheden - en de gemaakte winsten - om als drukker zijn eigen weg
te gaan.
In 1557 koos hij een drukkersmerk dat op voortreffelijke wijze zijn leven en werk
symboliseert: de spreuk Labore et Constantia, gevisualiseerd door een open passer
waarbij het onbeweeglijke been staat voor Constantia en het draaiende voor Labor.
En door arbeid en volharding heeft de jonge drukker zich een weg omhoog gebaand.
In 1562 had hij reeds vier persen in bedrijf - hetgeen toen al van de Officina
Plantiniana een van de voornaamste drukkerijen van de Nederlanden maakte. Hij
was begonnen in de Twaalfmaandenstraat maar zag zich snel gedwongen uit te zien
naar een ruimere woning. Hij verhuisde in 1557 naar de Gulden Eenhoorn in de
Kammenstraat die prompt werd herdoopt tot de Gulden Passer.
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In deze acht jaar heeft Plantijn 169 werken uitgebracht (met inbegrip van de 17
clandestiene publikaties voor het Huis der Liefde), d.w.z. het mooie gemiddelde van
21 drukken per jaar. Voor een beginneling geen slechte start, ook al vormt deze
periode een nog bescheiden aanloop tot wat volgen zou.3
De godsdienstige produktie was reeds goed vertegenwoordigd (met o.m. 8 uitgaven
van Bijbelteksten en 21 liturgische werken). Humanisme en wetenschappen hadden
daarentegen nog vrij weinig te beduiden (o.m. 8 edities van klassieke auteurs). Een
groot percentage van de publikaties van Plantijn in deze jaren werd gevormd door
Franstalige werken bestemd voor de Parijse markt. De meeste waren nadrukken van
reeds te Parijs of te Lyon uitgebrachte edities: een jeugdzonde die de oudere Plantijn
(toen hij zelf het slachtoffer was geworden van deze onfrisse praktijken) bij herhaling
heeft bewogen tot een ootmoedig mea culpa.
Drukken is één zaak; het gedrukte aan de man brengen is een andere, maar even
vitaal voor het voortbestaan van een drukkersbedrijf... De verkoopstructuur die
Plantijn toen heeft uitgebouwd is praktisch ongewijzigd gebleven tot aan zijn dood.
Ze was essentieel gesteund op de boekwinkel, waar particulieren en boekhandelaars
op doorreis of woonachtig te Antwerpen terecht konden voor hun aankopen, maar
die inzonderheid werkte als een centrale waar de bestellingen werden genoteerd en
de verzendingen uitgevoerd. De verkoop was toegespitst op drie grote polen: de
Nederlanden, de Franse markt (inzonderheid Parijs) en de foren van
Frankfurt-am-Main waar tweemaal per jaar, in de vasten en tijdens de maand
september, contact werd genomen met de Duitse boekhandelaars en eventueel
Oost-Franse (Lyon) en Italiaanse collega's.

De ‘briefve instruction pour prier’: een pijnlijk intermezzo (1562-1563)
Begin 1562 sloeg het noodlot opnieuw toe in het leven van Plantijn. In februari van
dat jaar viel de gerechtelijke officier, Jan van Immerseel, mark-

3

Voor de totale produktie van Plantijn (1555-1589): zie verder p. 40. Cf. L. VOET, ‘Some
Considerations on the Production of the Plantin Press’, waar eveneens de verdeling wordt
gegeven per periode.
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graaf van Antwerpen, met zijn manschappen binnen in de drukkerij in de
Kammenstraat op zoek naar een calvinistische publikatie.
Van Immerseel was geen verwoed ketterjager, maar hij had zeer preciese instructies
gekregen vanwege de landvoogdes Margareta van Parma, die was getipt (denkelijk
door een proeflezer van Plantijn) en de markgraaf zelfs een exemplaar had kunnen
bezorgen van het bewuste werk: de Briefve instruction pour prier. De markgraaf kon
de hand leggen op een duizendtal exemplaren. Hij heeft de stapel naderhand laten
verbranden; een werk dat zo grondig geschiedde dat geen enkel exemplaar tot ons
is gekomen. Drie werknemers van Plantijn, allen van Franse nationaliteit, werden
aangehouden en bekenden. Ze werden veroordeeld tot de galeien maar konden
ontkomen aan het weinig benijdenswaardig lot dat hun was toebedacht: een rel, op
het getouw gezet door geloofsgenoten in de straten van Antwerpen, liet hen toe te
ontsnappen aan de gerechtsdienaars. De leider van het drietal vestigde zich in mei
1563 in Metz waar hij zich snel opwerkte tot de voornaamste calvinistische drukker
van de stad.
Plantijn vertoefde op het ogenblik van de inval in zijn drukkerij sedert enkele
weken in Parijs. De aangehouden werklieden hadden spontaan verklaard dat hij niets
te maken had met de clandestiene publikatie en de rapporten van Van Immerseel
tonen duidelijk genoeg aan dat hij hen geloofde (en de historici met hem: het is weinig
waarschijnlijk dat Plantijn zijn leven en zijn bedrijf zou hebben gewaagd voor een
pamflet dat ver buiten zijn eigen godsdienstig beleven lag). Maar de beruchte
ketterplakkaten stelden de werkgever verantwoordelijk voor de misdrijven van zijn
werknemers.
Plantijn was in een uiterst benarde situatie beland. Hij vond het geraden vanuit
het veilige Parijs de kat uit de boom te kijken. Er zijn wel gegevens die er op wijzen
dat hij zich één- of tweemaal in het hol van de leeuw, in Antwerpen, heeft gewaagd
om zijn kostbaarste en tevens gemakkelijk te vervoeren bezit in veiligheid te stellen:
zijn toen reeds omvangrijke en uiterst waardevolle verzameling matrijzen en stempels
(nodig om letters te gieten).
Jeanne Rivière en haar kinderen (inmiddels reeds 5 dochters) voegden zich bij
Plantijn te Parijs waar het gezin in de woning van Pierre Porret het einde van het
onweder afwachtte. Hoe Plantijn gedurende al die maanden in zijn levensonderhoud
heeft voorzien blijft een raadsel.
Te Antwerpen was inmiddels op 28 april 1562 zijn inboedel publiek verkocht op
dezelfde Vrijdagmarkt waar thans het Plantijnse huis de ganse westzijde van het
plein beheerst.
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Deze rechterlijke verkoop geschiedde op verzoek van enkele schuldeisers - een uiterst
snelle vordering denkelijk ingegeven door de mogelijkheid van een veroordeling van
Plantijn. In dat geval zou zijn bezit zijn aangeslagen ten bate van de staat - met weinig
kans voor de schuldeisers om hun tegoeden uitbetaald te krijgen.
De veiling bracht de aanzienlijke som op van 7.200 fl. (zowat 21 miljoen
hedendaagse Belgische franken). Het leeuwendeel kwam van het typografisch
materiaal, het papier en de voorraden boeken. De persoonlijke bezittingen van Plantijn
haalden amper 700 fl.: twee hellebaarden, een fluit, enkele tafels en stoelen, een
aantal koffers en manden gevuld met alle mogelijke rommel, keukengerei en een
indrukwekkende hoeveelheid bedden en beddelakens (ten dele ‘bedrijfskapitaal’:
zoals de meeste patroons in die tijd gaf Plantijn niet alleen onderdak aan knechten
en meiden maar eveneens aan leerlingen drukkers/zetters en zelfs aan volwassen
gezellen). Geen enkel schilderij of kostbaar meubelstuk werd genoteerd. Plantijn
mocht reeds een voorname kapitalistische onderneming hebben opgebouwd, zelf
leefde hij nog met zijn gezin als een ware pauper.
Na aftrek van de vorderingen van de schuldeisers bleef een batig saldo ten gunste
van Plantijn van omstreeks 2.880 fl.; een som die hij tussen 17 juni 1563 en 28 maart
1564 in zes schijven heeft terugbetaald gekregen... De autoriteiten hadden tijd nodig
gehad om zich te bezinnen over het geval Plantijn maar waren tenslotte in de loop
van 1563 overtuigd geraakt van de onschuld van de meester van de Gulden Passer.
Het dossier van de Briefve instruction pour prier werd zonder verder gevolg
geklasseerd. Op 10 september 1563 was de drukker opnieuw geïnstalleerd in de
Scheldestad.

De naamloze vennootschap ‘Plantijn & co’ (1563-1567)
Plantijn kon opnieuw beginnen - zonder typografische uitrusting en met een meer
dan bescheiden aanvangskapitaal. Maar wat had kunnen uitlopen op een catastrofe
leidde, door een nieuwe speling van het lot, tot een spectaculaire expansie van de
Gulden Passer. Dank zij de groothandelaar en financier Cornelis van Bomberghen,
één van de ‘ongenadige’ schuldeisers die de verkoop van de inboedel van Plantijn
in april 1562 hadden uitgelokt, maar die, na het klasseren van het dossier, in de jonge
en energieke bedrijfs-
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leider een soliede investering moet hebben gezien.
Vijf personen zetten op 26 november 1563 in de ruime herenwoning van Karel
van Bomberghen, een neef van Cornelis, hun handtekening onderaan de vijf
exemplaren van een contract: ze verbonden zich tot het vormen van een ‘compagnie’
(wij zouden thans spreken van een ‘naamloze vennootschap’). De ‘compagnie’ werd
verondersteld te zijn aangevangen op 1 oktober 1563; ze zou acht jaar duren maar
was te hernieuwen na vier jaar.
De vijf vennoten waren Cornelis en Karel van Bomberghen; Joannes Goropius
Becanus, de geneesheer die Plantijn in 1554-1555 had verzorgd en gehuwd was met
een achternicht van de Van Bomberghens; Jacob de Schotti, schoonbroeder van
Cornelis; en Christoffel Plantijn. In februari 1566 werd nog, voor korte tijd, een zesde
vennoot opgenomen, Fernando de Bernuy, een neef langs moederszijde van de Van
Bomberghens. Er werd overeengekomen dat het nieuw opgerichte bedrijf de naam
zou blijven dragen van Officina Plantiniana. Plantijn werd de technische directeur
terwijl Cornelis van Bomberghen het toezicht en de controle van de boekhouding op
zich nam: ‘et sera ladite imprimerie des livres latins, grecqs, hébrieux, françois,
italiens ou telz que seront trouvez propres et idoines par l'advis dudit Cornille de
Bomberghe et Plantin, selon qu'ilz jugeront en conscience pouvoir estre au proufit
de ladite compagnie’. De overige partners vergenoegden zich met de passieve rol
van geldschieters. Plantijn zelf was niet met lege handen gekomen: hij bracht in de
activa van de vennootschap zijn verzameling matrijzen en stempels, geraamd op niet
minder dan 1.200 fl., in.
De heropgerichte Officina Plantiniana kende met het kapitaal ingebracht door de
vennoten een fenomenale bloei. De twee persen in bedrijf op 1 januari 1564, waren
er zeven geworden in januari 1566. Plantijn had toen 33 drukkers, zetters en
proeflezers in dienst. Cijfers die thans weinig indrukwekkend overkomen maar die
in die tijd het equivalent betekenden van een onderneming met enkele duizenden
werknemers.
De gewezen Gulden Eenhoorn in de Kammenstraat werd snel te klein voor het
groeiende bedrijf. Reeds in juli 1564 verhuisde Plantijn naar de veel ruimere Grote
Valk, wat verder in dezelfde straat, die op zijn beurt prompt werd herdoopt tot Gulden
Passer.
Op nieuwjaarsdag 1564 kwam een Virgilius in-16mo als allereerste publikatie van
de persen van de ‘compagnie’. Toen de laatste druk - een ABC et petit catechisme op 28 augustus 1567 werd ingeschreven in de boekhouding had ‘Plantijn & Co’ 209
edities op de markt gebracht.4 De godsdienst was niet verwaarloosd in de produktie
van de vennootschap (o.m. 12

4

Wanneer hierbij de produktie wordt gevoegd van na 28 augustus 1567 tot het einde van het
jaar, krijgen we voor 1563-1567 een totaal van 237 uitgaven, gemiddeld 59 per jaar.
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liturgische werken en niet minder dan 19 uitgaven van Bijbelteksten; hieronder de
beroemde Hebreeuwse Bijbels van 1566 die vooral in de Joodse gemeenschappen
een grote afzet vonden en tot in Marokko werden verhandeld), maar het accent kwam
te liggen op het humanisme (o.m. 44 uitgaven van klassieke auteurs) en op
studieboeken in humanistische geest (o.m. talrijke grammatica's en woordenboeken).
Van ongeoorloofde nadrukken was geen sprake meer.

Het jaar van de grote vrees (1567)
De ‘compagnie’ werd ontbonden in 1567; ogenschijnlijk zonder veel problemen.
Plantijn hield de boeken bij tot 5 oktober 1567 - het officiële einde van de
maatschappij; de laatste editie ingeschreven op naam van de vereniging was voltooid
op 28 augustus 1567; het Journal eindigt op 13 juli 1567. De financiële transacties
die de vennootschap beëindigden zijn moeilijk te volgen maar schijnen naar ieders
voldoening te zijn afgerond. Plantijn kon met een goed uitgeruste drukkerij en
voldoende werkkapitaal zijn eigen weg gaan - maar 1567 was niettemin voor hem
het jaar van de grote vrees; het jaar waarin schavot en brandstapel niet uit zijn
gedachten zijn geweest.
Tijdens de beeldenstorm te Antwerpen (augustus 1566) waren drie van de partners
van Plantijn - de beide Van Bomberghens en de Bernuy - naar voren getreden als
vurige calvinisten; ze bleven ook tijdens de volgende maanden een belangrijke rol
spelen in het calvinistische consistorie. Toen begin 1567 de regeringstroepen de
overhand kregen, vluchtten ze naar Duitsland.
Plantijn laat het in zijn brieven aan koningsgezinde elementen voorkomen alsof
hij zelf het initiatief heeft genomen om de banden te breken met zijn vennoten zodra
deze niet zuiver op de graat waren gebleken. Men mag echter aannemen dat de Van
Bomberghens al evenzeer gehaast zijn geweest
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om orde op zaken te stellen en met zoveel mogelijk contanten naar het buitenland te
ontkomen.
De autoriteiten schijnen niet zwaar te hebben getild aan de zakelijke relaties van
Plantijn met de Van Bomberghens en hebben zijn uitleg nopens het einde van de
vennootschap grif aanvaard. Vele gezagdragers moeten echter denkelijk wel wat
verbaasd zijn geweest over de talrijke brieven die Plantijn hun vanaf novemberdecember 1566 liet geworden en waarin hij, tussen allerlei min of meer zakelijke
mededelingen door, steeds weer langdradige en paniekerig overkomende betuigingen
vlocht van katholieke orthodoxie en liefde voor de Spaanse koning. Plantijn had
inderdaad iets gevaarlijks gedaan dat hij te allen prijze voor de autoriteiten verborgen
wenste te houden. De vele brieven met betuigingen van katholieke orthodoxie en
genegenheid voor het Spaanse gezag vormden een onderdeel van het rookscherm
dat hij te dien einde opzette.
Op het einde van 1566 was te Vianen bij Utrecht, in het domein van Hendrik van
Brederode, de ‘grote Geus’, een drukkerij opgericht die duidelijk was bedoeld om
anti-katholieke en anti-regeringsliteratuur te produceren. Ze kreeg niet veel tijd om
actief te zijn. Toen de troepen van Margareta van Parma op 3 mei 1567 Vianen
binnenrukten was de drukker met zijn materiaal reeds over de Duitse grens verdwenen.
Die drukker was een zekere Augustijn van Hasselt die tot 2 november 1566 als
letterzetter voorkomt in de loonstaten van Plantijn en die naderhand in Duitsland de
voornaamste typograaf van het Huis der Liefde is geworden. Zijn materiaal was hem
bezorgd door zijn gewezen patroon... Plantijn was verwikkeld geraakt in de oprichting
van een clandestiene anti-Spaanse en anti-katholieke drukkerij - en wanneer dat
uitlekte was het met hem gedaan.
De onderneming te Vianen was, afgaande op de reacties van Hendrik Niclaes,
zeker geen initiatief van het Huis der Liefde. Plantijn zelf had geen speciale redenen
om zich te storten in een avontuur dat veel gevaren maar weinig geldelijk gewin
beloofde. Men mag veilig aannemen dat hem terzake het mes op de keel was gezet
door zijn calvinistische vennoten, die hierbij zelf reageerden op het verzoek van
Antoon van Bomberghen, broeder van Karel, de dynamische luitenant van Hendrik
van Brederode (hij sneuvelde in 1568 aan de Gete bij de eerste veldtocht van Willem
van Oranje in de Nederlanden). Een uitleg die echter niet van aard was de autoriteiten
milder te stemmen ten overstaan van de persoon van Plantijn.
Het enige wat de drukker kon doen was al zijn hoge kennissen in kerke-
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lijke en regeringskringen te bombarderen met brieven waarin hij met eentonige
regelmaat zijn katholieke orthodoxie en zijn liefde voor Filips II uitspon. Hij is
hiermee reeds begonnen in november 1566, toen de drukkerij te Vianen amper was
geïnstalleerd. Het geheim is in zijn tijd zelf bewaard gebleven (en slechts achterhaald
in recente jaren dank zij details in de briefwisseling en boekhouding van Plantijn),
maar de drukker heeft gedurende eindeloos lange maanden in onzekerheid geleefd.
Hij heeft zich in de Nederlanden vooral gewend tot twee vertrouwelingen van
kardinaal Antoon Perrenot de Granvelle, met name Maximiliaan Morillon,
vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen, en de humanist Stephanus Winandus
Pighius, bibliothecaris van de kardinaal. Door hun bemiddeling heeft hij toen tevens
rechtstreeks contact gekregen met de machtige prelaat, op dat ogenblik in naam van
Filips II vice-koning van Beide Siciliës (Napels).
Het was echter inzonderheid een ander personage dat werd bedacht met uitvoerige
epistels; iemand die niet zó op de voorgrond trad als de kardinaal, maar evenveel
invloed bezat - en heel dicht zat bij de zon: Gabriël de Çayas, secretaris van Filips
II, die Plantijn persoonlijk had leren kennen tijdens het verblijf van de Spaanse koning
in de Nederlanden.
De drukker kon wel raden dat het de Çayas spoedig zou vervelen steeds maar weer
kennis te moeten nemen van de liefde van Plantijn voor de koning en de katholieke
kerk. Reeds in de eerste brief bood hij een lokaas aan dat, naar hij mocht hopen,
Filips II in hoogst eigen persoon zou interesseren: het plan om een heruitgave te
brengen van de Polyglot-Bijbel in zes delen, tot stand gekomen op initiatief van
kardinaal Ximenes en gedrukt te Alcalá in 1514-1517.
De Çayas bleek zeer belangstellend en Plantijn kon blijven schrijven zonder zich
al te opdringerig te tonen. De secretaris van Filips II had echter andere zaken om het
hoofd dan steeds weer te antwoorden op de epistels van de drukker. Zijn briefwisseling
stopte zelfs volledig in de zomer van 1567 - net op het ogenblik dat de hertog van
Alva en zijn tercios Brussel binnentrokken. De brieven van Plantijn werden nog
pathetischer van toon en men hoeft geen psycholoog te zijn om te beseffen dat hij
toen dicht bij een zenuwinzinking stond. Maar einde september 1567 meldde de
Çayas, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, dat Zijne Katholieke Majesteit
het project genegen was en het zou patroneren.
Plantijn was door Filips II in hoogst eigen persoon aanvaard als een betrouwbaar
element; iets dat van aard was de ijver van zelfs de vurigste ket-
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terjagers fel af te koelen. In zijn antwoord aan de Çayas was reeds duidelijk een veel
kalmere Plantijn aan het woord. In zijn volgende epistels liet hij alle betuigingen van
katholieke orthodoxie en Spaansgezindheid varen om nog enkel te handelen over de
financiële en andere aspecten van het grote project.
Het is overdreven te beweren dat de Polyglot-Bijbel het hoofd van Plantijn heeft
gered, maar omgekeerd is het ongetwijfeld zo dat, zonder zijn aandeel in de
anti-Spaanse drukkerij te Vianen, de drukker het nooit zou hebben aangedurfd de
machtige monarch met zoveel nadruk te benaderen; dat zodoende de Polyglot-Bijbel
er nooit zou zijn gekomen in de grandioze vorm die hij dank zij de koninklijke
subsidies heeft gekregen. Terwijl de band aldus ontstaan tussen koning en drukker
de Officina Plantiniana opnieuw in een spectaculaire stroomversnelling bracht die
haar toeliet uit te groeien tot een van de grootste kapitalistische ondernemingen van
het toenmalige Europa.

In de beschermende schaduw van Filips II: het hoogtepunt van de Officina
Plantiniana (1568-1576)
Filips II deed er steeds zeer lang over om een probleem te benaderen. Het duurde
dan ook tot 25 maart 1568 vooraleer hij zijn handtekening zette onder de reeks
besluiten die de uitvoering moesten mogelijk maken van de Polyglot-Bijbel. De
wetenschappelijke leiding gaf hij in handen van een van zijn kapelanen, de grote
theoloog en tevens een van de meest vooraanstaande experten inzake oosterse talen
van de tijd, Benedictus Arias, zich bij voorkeur noemend Montanus (‘van de bergen’:
een verwijzing naar zijn geboorteplaats Fregenal de la Sierra) (1527-1598).
De briefwisseling van Plantijn in deze maanden toont duidelijk genoeg aan dat hij
niet zonder argwaan en een zekere schrik de komst van deze Spaanse ‘potkijker’
verbeidde. Het klikte echter onmiddellijk tussen de theoloog en de drukker: beide
mannen werden vrienden voor het leven. Dit nam niet weg dat de typograaf verwoed
aan het jammeren ging toen zijn nieuwe vriend van bij zijn aankomst de zo moeizaam
met Filips II bedongen financiële voorzieningen op de helling zette. Plantijn had in
feite slechts een lichtelijk aangepast herdruk van de Alcalá- Bijbel gepland, maar
Arias Montanus zag het onmiddellijk veel grootser zowel naar inhoud als naar
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vorm: nieuwe teksten werden voorzien en grotere letters en papier gekozen. Maar
het geweeklaag van Plantijn bracht in elk geval mede dat de oorspronkelijk toegezegde
subsidie van 12.000 fl. werd opgetrokken tot 21.000 fl.
De Antwerpse Polyglot (of Biblia regia, de koninklijke bijbel, zoals Arias en
Plantijn hem bij voorkeur bestempelden) mag worden beschouwd als de grootste
typografische prestatie door één enkel drukker gerealiseerd in de 16de eeuw: een
magnum opus in acht monumentale delen (delen 1-4: Oud Testament; deel 5: Nieuw
Testament; delen 6-8: de apparatus, zijnde drie volumes met waardevolle aanvullende
tekstuitgaven, woordenboeken en grammatica's van de oosterse talen, studies over
de oude Hebreeuwen) en vijf talen (Latijn, Grieks, Hebreeuws, ‘Chaldeeuws’ [=
Aramees] en Syrisch). Het werk bracht heel wat nieuwe gegevens voor de Griekse
teksten en is tot de huidige dag nog steeds niet volledig vervangen inzake de Aramese
en Syrische tekstdelen.
Arias Montanus was de onvermoeibare motor van de onderneming, maar hij werd
terdege bijgestaan door drie andere vooraanstaande specialisten inzake oosterse talen
(Frans Raphelengius, de schoonzoon van Plantijn, en twee Franse
gelegenheidsmedewerkers, de broeders Guido en Nicolaas Fabricius [Le Fèvre]), en
drie proeflezers van Plantijn die enkel vertrouwd waren met Latijn en Grieks (onder
hen Cornelis Kiliaan).
Amper drie maanden na de aankomst van Arias Montanus, op 14 augustus 1568,
konden de eerste katernen van het eerste deel worden afgedrukt. Dit eerste deel was
voltooid op 12 maart 1569; het tweede deel volgde op 8 oktober 1569; delen drie en
vier kwamen klaar in juni-juli 1570, deel vijf op 9 februari 1571. De drie delen van
de apparatus werden afgewerkt in 1572-1573. Arias en Plantijn hebben in een echt
recordtempo de reuzenonderneming tot een goed einde gbracht.
De Spaanse theoloog trok in 1572 naar Rome om de pauselijke zegen te krijgen
voor de Polyglot-Bijbel en diens verspreiding (april-december). Hij verbleef daarna
nog een paar jaar te Antwerpen om tenslotte, in mei 1575, de Nederlanden voorgoed
te verlaten. Hij is echter tot zijn dood een drukke briefwisseling blijven onderhouden,
eerst met Plantijn, naderhand met diens schoonzoon en opvolger Jan Moretus.
Terwijl hij volop bezig was met de Polyglot-Bijbel vond Plantijn nog de tijd, de
energie - én de geldmiddelen, om zich te lanceren in een ander typografisch avontuur.
Het Concilie van Trente had de herziening bevolen van de liturgische werken. Een
pauselijke breve voorzag in juli 1568 in de hervorming van het
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brevier; een andere breve in juli 1570 handelde over het missaal. Alle voorgaande
edities waren met één slag verouderd: de drukkers die snel op de wagen sprongen
konden fabelachtige winsten verwachten.
Plantijn behoorde tot de allereersten om de gok te wagen. Hij deed een beroep op
de hulp van kardinaal Granvelle te Rome - en met succes. Reeds in augustus 1568
kon hij een pauselijk privilege bemachtigen dat hem het monopolie schonk voor de
aanmaak en verkoop van de brevieren ad usum Romanum in de Nederlanden; zij het
met een pijnlijke angel: de verplichting op de verkoop een tiende te betalen aan de
Romeinse drukker Paulus Manutius, die vanwege paus Pius V, in een grootmoedige
geste, het monopolie had gekregen voor de ganse christenheid. Plantijn ontving een
soortgelijk privilege in juli 1570 voor het missaal, en in maart 1572 voor de Horae
(getijdenboeken), maar zonder dat ditmaal betalingen waren bedongen voor door de
paus begunstigde Romeinse typografen.
De zaken verliepen echter minder rooskleurig dan Plantijn had verwacht. In de
Nederlanden zelf kwamen andere drukkers opdagen, zwaaiend met pauselijke en
andere privileges, om hun deel van de koek op te eisen; hetgeen aanleiding gaf tot
een hele reeks processen. Nog pijnlijker was het feit dat typografen te Luik en te
Keulen vrijelijk brevieren drukten, die ook in de Nederlanden aan de man werden
gebracht, zonder zich te bekommeren om betalingen aan Romeinse monopoliehouders.
Filips II was op dat ogenblik aan het onderhandelen met de paus over speciale
liturgische uitgaven voor Spanje. Indien Plantijn dit alleenrecht vermocht te
bemachtigen, kon hij zich concentreren op de oneindig meer belovende Spaanse
markt - en was hij ontslagen van de verplichting tienden te betalen aan Romeinse
collega's. Hij beschikte over een belangrijke troef: geen enkele typograaf in Spanje
was op dat ogenblik bij machte liturgische werken te produceren in de hoeveelheden
en in de kwaliteit die Plantijn aankon.
De Spaanse koning had voor eenmaal weinig tijd nodig om tot een besluit te komen:
reeds op 1 februari 1571 verleende hij aan Plantijn het alleenrecht voor de aanmaak
en verkoop van brevieren en missalen in Spanje en diens overzeese wingewesten.
Filips II reserveerde echter voor zichzelf de voor een machtig monarch wel
eigenaardige rol van uitgever-boekhandelaar: het was hij die de bestellingen deed,
de produktie opkocht en voor eigen rekening afzette in zijn Spaanse provincies.
Met een dergelijke afnemer ging de Officina Plantiniana een verticale expansie
tegemoet: de vijf persen in bedrijf in januari 1568, werden er zes in
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1568, tien in 1569, elf in 1571, dertien in 1573. De gewezen Grote Valk in de
Kammenstraat bleef het centrum van het bedrijf maar Plantijn zag zich verplicht in
de onmiddellijke buurt nog een zevental huizen te huren om er materiaal en
werknemers in onder te brengen.
De relaties met Filips II bezorgden Plantijn in mei 1570 de titel van
prototypographus of architypographus. Een waardigheid die zijn hegemonie over
de overige drukkers in de Nederlanden bevestigde - maar die hij weinig apprecieerde.
De creatie van de nieuwe functie dient overigens niet gezien als een koninklijke gunst
ten overstaan van Plantijn maar moet worden geplaatst in het kader van de strijd
tegen de ketterij in de drukkerswereld. De architypographus had weliswaar niet te
oordelen over de religieuze houding van zijn collega's in de Nederlanden maar moest
wel rapport uitbrengen over hun vakbekwaamheid; iets wat heel wat administratief
werk met zich bracht en niet van aard was de betrokkene zeer populair te maken, en
dit zonder enige financiële of andere vergoedingen om de pil te vergulden.
Plantijn stribbelde tegen zo hard hij durfde maar aan het koninklijk bevel was niet
te ontkomen. Hij heeft het zich echter niet al te moeilijk gemaakt. In het register dat
hij in 1570 aanlegde noteerde hij voor dat jaar 44 attesten, maar in de daarop volgende
jaren kon hij het kalmer aan doen (3 attesten in 1571, 2 in 1572, 2 in 1574, 4 in 1575,
7 in 1576); hij heeft eveneens nog enkele malen, op verzoek van collega's,
aangedrongen bij de autoriteiten om opheldering te bekomen nopens duistere punten
in het decreet van 1570 - en daarbij heeft de nieuwe aartsdrukker het heel wijselijk
gelaten. De opstand van de Nederlanden tegen Spanje in 1576 liet hem de titel, maar
zonder enige verdere verplichtingen.
Plantijn had nog de kans gezien in 1568-1570 een vrij aanzienlijk aantal
humanistische en wetenschappelijke publikaties op de markt te brengen, maar begin
1572 waren vrijwel al zijn persen ingezet voor de produktie van liturgische werken
voor de Spaanse markt. En toen, ‘op 1 april [1572] verloor Alva zijnen bril’: de
inname van Brielle door de Watergeuzen deed Holland en Zeeland in opstand komen
en bracht chaos in de Zuidelijke Nederlanden. Filips II kreeg andere zaken om het
hoofd dan er over te waken dat zijn aartsdrukker verder regelmatig werd uitbetaald,
terwijl Plantijn van zijn kant bleef zitten met een produktie die enkel in Spanje aan
de man kon worden gebracht.
De aartstypograaf deed wat hij kon om het onheil te bezweren. Hij was contractueel
gehouden de Polyglot-Bijbel te drukken op 1000 exemplaren, maar de drie delen
van de apparatus die nog op de persen lagen werden ge-
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reduceerd tot 500 exemplaren. Personeel werd in massa ontslagen en de meeste
persen stilgelegd. Het heeft er zelfs de schijn van dat Plantijn er toen ernstig aan
dacht zijn bedrijf te Antwerpen te liquideren en naar het buitenland uit te wijken. Dit
alles hield hij zorgvuldig verborgen voor de Spaanse autoriteiten. Hij durfde het zelfs
niet aan, zijn vriend Arias Montanus, toen te Rome, op de hoogte te brengen.
De opstand bleef woeden in Holland en Zeeland maar na enkele maanden was de
rust hersteld in het Zuiden en kon daar het zakenleven worden hervat. Plantijn haastte
zich de ontslagen werknemers opnieuw in dienst te nemen. De apparatus werd in
1573 in allerijl herzet en de 500 resterende exemplaren bijgedrukt. De Officina
Plantiniana kon opnieuw op volle toeren beginnen draaien om in de jaren 1573-1576
het hoogtepunt te bereiken dat ze in de loop van de drie eeuwen van haar bestaan
heeft gekend.
De 13 persen waren er in januari 1574 al 16 geworden. Plantijn had toen 55
werknemers in zijn drukkerij (32 drukkersgezellen, 20 zetters, 3 proeflezers); met
het personeel in de boekwinkel, en de meiden en knechten, een totaal van rond de
70 personen. De Officina Plantiniana was toen veruit de grootste typografische
onderneming in de ganse christenheid; in omvang pas overtroffen in de 19de eeuw,
toen, met het inzetten van de Industriële Omwenteling, alle voorgaande records
werden verpulverd.
Plantijn, wijs geworden door de les van 1572, toen hij door overspecialisatie bijna
over de kop was gegaan, zocht enigermate te diversifiëren en bracht nog een aantal
humanistische en wetenschappelijk werken op de markt; inzonderheid in de jaren
1575-1576 toen de politieke horizon opnieuw begon te betrekken. De voorspoed van
het bedrijf was en bleef echter steunen op de produktie van liturgische uitgaven voor
rekening van Filips II. Tussen 1571-1576 leverde hij aan de Spaanse koning boeken
voor een totaal bedrag van omstreeks 100.000 fl. - d.i. een 300 miljoen hedendaagse
Belgische franken.
In de negen jaar van de grote expansie 1568-1576 verzorgde hij in totaal 582
werken - d.w.z., zelfs naar hedendaagse normen, het fenomenaal hoog aantal van 64
per jaar; hieronder de Polyglot-Bijbel, een monumentaal Psalterium (1571) en
Antiphonarium (1573), de indrukwekkende editie van de verzamelde werken van
Augustinus (1576), naast 92 liturgische uitgaven en Bijbelteksten (de Polyglot niet
inbegrepen); vele van die publikaties waren rijkelijk geïllustreerd. In het totaal zijn
echter ook begrepen een aantal minder belangrijke edicten en ordonnanties gedrukt
op bevel van de autoriteiten.
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In de politiek-godsdienstige branding (1576-1585)
De dood van gouverneur-generaal Requesens op 5 maart 1576 deed ook in het zuiden
de vlam in de pan slaan. De Spaanse troepen, bedreigd met uitroeiïng, trokken zich
terug op een aantal steunpunten; een zeer sterk contingent vestigde zich in de citadel
te Antwerpen. De Spanjaarden en hun Duitse bondgenoten leken totaal
gedemoraliseerd en werden slechts oppervlakkig bewaakt, maar op zondag 4
november 1576 sloegen ze totaal onverwacht toe. De stad werd ingenomen en
gedurende vier dagen geplunderd. Deze ‘Spaanse furie’ betekende een zware slag
voor Antwerpen - én voor de Officina Plantiniana.
Plantijn en zijn familie kwamen fysiek ongedeerd uit het avontuur, maar ze moesten
driemaal branden blussen in drukkerij en woonverblijven en ze hadden negenmaal
hun leven en hun bezittingen vrij te kopen. Nog gedurende enkele weken na het
gebeuren diende de drukker in zijn woningen en op zijn kosten dertig soldaten en
zestien paarden te onderhouden. Toen ze uiteindelijk wegtrokken verdwenen met
hen praktisch alle persoonlijke bezittingen van de familie. De Spaanse furie moet,
naar een mededeling van Abraham Ortelius aan een gemeenschappelijke kennis,
Plantijn op een 10.000 fl. zijn komen te staan.
Veel erger was het feit dat vrijwel van dag op dag de zo winstgevende handel met
Filips II stopte. Plantijn moest in allerijl overschakelen op nieuwe uitgaven en nieuwe
markten; of, juister uitgedrukt, hij moest opnieuw pogen de humanistische en
wetenschappelijke edities te brengen die vóór 1568 de voorspoed van zijn bedrijf
hadden verzekerd en deze verhandelen langs de kanalen van weleer.
De aartsdrukker vertrouwde de Gulden Passer toe aan de goede zorgen van zijn
schoonzoons Jan Moretus en Frans Raphelengius, en verdween voor zes maanden
naar het buitenland op zoek naar kredieten en geldmiddelen bij vrienden en
zakenrelaties. Een speurtocht die hem over Luik naar Parijs voerde en vandaar naar
Keulen en Frankfurt, en die betrekkelijk gunstig moet zijn verlopen. In Parijs kon
hij o.m. voor 7.500 fl. zijn in 1567 opgerichte filiaal verkopen; maar hij diende hierbij
de belangen op te offeren van de filiaalhouder, een andere schoonzoon, Egidius Beys,
die hij zeer verbitterd achterliet.
De magere jaren waren begonnen, maar midden de chaos, de bittere politieke en
religieuze twisten, het wapengekletter, kon Plantijn zich vrij be-
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hoorlijk handhaven. Zijn beide schoonzoons hadden tijdens zijn afwezigheid, eerst
met één, vervolgens met twee en drie persen, de drukkerij zo goed en zo kwaad als
het ging in werking gehouden, maar de terugkeer van de meester bracht een snelle
en felle heropleving: begin 1578 waren er opnieuw zes en begin 1583 tien persen in
actie.
De aartsdrukker vermocht zelfs in die jaren betrekkelijk veel geld te besteden voor
privé-doeleinden. Om zijn steeds uitdijend bedrijf degelijk onder te brengen had hij
in april 1576 een zeer ruime woning gehuurd, met ingang in de Hoogstraat en een
grote tuin uitkomend op dezelfde Vrijdagmarkt waar veertien jaar tevoren zijn
bezittingen waren geveild. Hij schreef aan Arias Montanus dat hij zinnens was er op
24 juni 1576 zijn intrek te nemen. Het is echter niet uitgesloten dat de politieke chaos
de verhuizing heeft doen uitstellen. De inkrimping van het bedrijf na de Spaanse
furie verplichtte hem in elk geval te verzaken aan het meest imposante deel, gekeerd
naar de Hoogstraat, en zich te vergenoegen met de enkele, eerder schamele,
woonelementen en de ruime tuin tegen de Vrijdagmarkt aan. Hij kon echter reeds in
1579 dit deel van de ‘groote huysinghe’ aankopen - inmiddels en vanzelfsprekend
herdoopt tot Gulden Passer. Hij liet in 1580 in de tuin de zuidervleugel bouwen om
er de drukkerij in onder te brengen - waar ze zich na meer dan vier eeuwen nog steeds
bevindt - en tegelijkertijd aan de andere zijde van de tuin, tegen de H. Geeststraat
aan, een viertal huurhuisjes optrekken, die, in typisch Plantijnse stijl, geheten werden
de Zilveren, Koperen, IJzeren en Houten Passer (thans opgenomen in het Museum
Plantin-Moretus).
De Officina Plantiniana bestond zodoende vanaf 1576 uit twee delen: de nieuwe
Gulden Passer (drukkerij en woonverblijf van Plantijn) op de Vrijdagmarkt en de
oude Gulden Passer in de Kammenstraat (die thans bij voorkeur met de vroegere
benaming Grote Valk werd aangeduid), welke in dienst bleef als boekwinkel (en tot
aan de dood van de weduwe Plantijn als woonplaats van Jan Moretus). In 1639 werd
het gebouw van de hand gedaan en de boekwinkel opgenomen in het drukkerijcomplex
op de Vrijdagmarkt.
Plantijn had in 1567, bij de komst van Alva, uit schrik, afgehaakt als lid van het
Huis der Liefde. Hij heeft na 1576 niet gezocht het contact te hernieuwen met zijn
oude mentor Hendrik Niclaes (die omstreeks 1580 te Keulen moet zijn overleden).
Maar bij zijn zakenreizen in Holland in 1579-1580 moet hij de discipel van Niclaes
hebben leren kennen die zich omstreeks 1573 had afgescheiden van het Huis der
Liefde en een eigen secte had gesticht: Hendrik Janssen, die bij voorkeur zijn brieven
ondertekende
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met Barrefelt (naar zijn geboorteplaats Barneveld) en zijn geschriften met Hiël (‘het
leven Gods’). Plantijn werd een even verwoed Barrefeltist als hij een volgeling van
Hendrik Niclaes was geweest. En zoals weleer drukte hij - nog steeds anoniem, in
de wetenschap dat de mystieke dromen van de groep nog meer onpopulair waren bij
de calvinisten dan bij de katholieken - de geschriften van zijn nieuwe spirituele leider.
Hun vriendschap is slechts geëindigd met de dood van de aartsdrukker.
Plantijn bleef uiterlijk katholiek, zelfs toen de calvinisten de macht grepen te
Antwerpen, en naderhand in het hervormde Leiden, maar op het politiek vlak begon
hij af te dwalen van de Spaanse lijn.
Het valt niet op te maken uit de briefwisseling van de aartsdrukker naar welke
partij in het bloedige conflict zijn persoonlijke voorkeur ging: naar Filips II of naar
de rebellen. Men krijgt enkel de indruk dat hij een grote bewondering koesterde voor
de held van de opstand, Willem van Oranje; maar denkelijk minder om de politieke
ideeën die deze voorstond, als wel om zijn streven naar godsdienstige tolerantie.
Plantijn bevond zich echter in dat deel van de Nederlanden waar de opstandelingen
sedert 1577 de macht in handen hadden. Om zijn bedrijf zeker te stellen, en geld te
verdienen om dat bedrijf in stand te houden, bood hij uit eigen initiatief zijn diensten
aan, als drukker, aan het leidend organisme van de opstand, de Staten-Generaal, toen
zetelend te Antwerpen (benoemd op 27 april 1578), en aan de door de calvinisten
gedomineerde Scheldestad (benoemd tot stadsdrukker op 17 januari 1579). Als
zodanig publiceerde hij talloze ordonnanties en pamfletten die precies niet van aard
waren de Spaansgezinden aangenaam te stemmen.
Het is zeer goed denkbaar dat de drukker, in het besef dat hij zich toch onmogelijk
had gemaakt bij de Spaansgezinden, zich verder had laten meeslepen in het kamp
van de rebellen. Maar reeds in januari 1578 kreeg hij, langs de Spaanse ambassade
te Parijs om, een eerste brief (die door tal van andere werd gevolgd) van Gabriel de
Çayas, met vrij banale nieuwtjes, maar waarin, tussen de regels door, duidelijk te
lezen stond dat het hof te Madrid de moeilijke situatie van de aartsdrukker zeer goed
begreep en bereid was hem alles te vergeven indien hij zich aan de voorzichtige kant
hield. Plantijn bleef in contact met de Çayas en zocht voortaan een wankelbaar
evenwicht te bewaren tussen de oorlogvoerende partijen.
De meest gevaarlijke publikaties waartoe hij door de Staten-partij werd gedwongen
zou hij voortaan uitbrengen hetzij anoniem, hetzij op naam van werknemers (hieronder
zijn schoonzoon Frans Raphelengius) die open-
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lijk waren overgegaan naar het calvinisme of naar de zijde van de rebellen, en als
zodanig toch hopeloos waren gecompromitteerd.
De koninklijke legers onder Alexander Farnese kwamen vanaf 1580 gevaarlijk
opzetten. Op 2 augustus 1582 werd de stad Lier ingenomen. Het oorlogsgeweld
bedreigde opnieuw Antwerpen.
Zou de Officina Plantiniana gedoemd zijn in een nieuwe Spaanse furie weggeveegd
te worden? Plantijn besloot zijn voorzorgen te nemen. Aangemoedigd door zijn goede
vriend Justus Lipsius, toen professor aan de in 1575 gestichte universiteit te Leiden,
besloot hij zich aldaar als universiteitsdrukker te vestigen. Het is overduidelijk dat
hij dat nieuwe bedrijf beschouwde als een soort reserve-officina, die, wanneer zijn
ergste vrees moest worden bewaarheid, de rol van de Antwerpse Gulden Passer kon
overnemen.
Op 3 november 1582 kocht hij te Leiden een woning en in april 1583 trok hij daar
in met drie persen en een ordentelijke hoeveelheid typografisch materiaal. De
‘Antwerpsche druckerije’ bleef ook deze maal achter onder de hoede van Jan Moretus
en Frans Raphelengius. Terwijl Plantijn het nieuwe bedrijf te Leiden behoorlijk op
dreef kon brengen, kwam het moederhuis, tijdens het Beleg (1584-1585), geleidelijk
tot stilstand (tien persen en 35 werknemers in januari 1583, zes persen en 18
medewerkers in januari 1585, één pers en vier werknemers in januari 1586).
Plantijn had, de omstandigheden in acht genomen, zijn officina op zeer ordentelijke
wijze doorheen de chaos van de jaren 1576-1585 kunnen brengen. Of, zoals hij het
zelf in tal van brieven uitdrukt: als een goede schipper had hij zijn broze sloep over
een ontketende zee naar een veilige haven weten te loodsen.
Zijn produktie haalde in bruto cijfers zelfs recordhoogten: voor de jaren 1577-1585
een totaal van 1007 publikaties, gemiddeld 111 per jaar. Meer dan de helft bestond
evenwel uit ordonnanties en pamfletten gedrukt voor de autoriteiten (Staten-Generaal,
stad Antwerpen en enkele andere instanties); hieronder niet minder dan 368
éénbladdrukken, wat de ‘andere’ uitgaven herleidt tot 468 edities (of 52 per jaar).5
Heel bovenaan stonden opnieuw de humanistische en wetenschappelijke edities,
maar, eerder bevreemdend voor een stad waar de calvinisten het hoge woord voerden,
toch heeft de aartsdrukker het opportuun geacht te Antwerpen nog 24 liturgische
uitgaven te verzorgen.

5

Hieronder 77 werken gedrukt te Leiden.
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D'Anvers, en nostre jadis florissante et ores flaitrissante imprimerie
(1585-1589)
Antwerpen capituleerde op 17 augustus 1585: de Scheldestad was opnieuw
teruggebracht in het Spaanse en katholieke kamp. Plantijn vernam het nieuws op
weg naar de septemberfoor van Frankfurt. Hij keerde niet meer terug naar Leiden
maar haastte zich naar zijn geliefd Antwerpen, dat hij evenwel, wegens de onveiligheid
op de wegen, pas in oktober kon bereiken in een gewapend konvooi. Hij werd door
de autoriteiten met open armen ontvangen en kon zich heel gemoedereerd opnieuw
betitelen als ‘Drucker der Conincklijcke Maiesteyt’ en ‘Imprimeur du Roy’. Het
nieuwe door het Spaanse bewind aangestelde Antwerpse stadsbestuur had er eveneens
geen moeite mede hem op 1 oktober 1586 te bevestigen in zijn functie als stadsdrukker
tegen dezelfde voorwaarden als destijds het calvinistische college.
Het probleem van de Leidse onderneming werd eveneens snel en vlot geregeld.
Frans Raphelengius, overgegaan tot het calvinisme, vond het geraden uit te wijken
en ging begin 1586 bezit nemen van het bedrijf, dat voortaan op de titelpagina's van
zijn publikaties zou worden bestempeld als Officina Plantiniana apud Franciscum
Raphelengium.
Plantijn was teruggekeerd naar Antwerpen vol hoop en blijde verwachting. Maar
de Scheldestad bleef in de frontlijn; 1585-1587 waren hongerjaren vol ellende en
nood; de controle van de Verenigde Provincies op de Scheldemonding remde de
heropleving van de handel met Spanje: de winstgevende betrekkingen met Filips II
konden niet opnieuw worden aangeknoopt.
De aartsdrukker, trouw aan zijn devies Labore et Constantia, bleef tot het laatst
strijden voor zijn bedrijf. Maar het aantal persen dat hij in actie kon houden (steeds
in januari van een gegeven jaar: 3 in 1586, 6 in 1587 en 1588, 4 in 1589) tonen
duidelijk genoeg aan dat een werkelijke heropleving uitbleef.
De omvang van de produktie in de jaren 1586-1589 lijkt op het eerste gezicht nog
vrij indrukwekkend (een totaal van 319 publikaties)6 maar ze om-

6

Hieronder 39 werken die in werkelijkheid te Leiden waren gedrukt, maar waarbij op een
deel van de oplage de Leidse titelpagina was vervangen door een die het Antwerpse adres
van Plantijn geeft.
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vatte, zoals in de voorgaande periode, een aanzienlijk aantal ordonnanties en
soortgelijke uitgaven voor rekening van de centrale en stedelijke autoriteiten;
hieronder niet minder dan 142 onbeduidende éénbladdrukken. Wanneer men deze
groep terzijde laat blijft enkel een produktie over van 161 ‘gewone’ werken;
gemiddeld 40 per jaar.
De Officina Plantiniana apud Franciscum Raphelengium te Leiden werd reeds in
1618 geliquideerd. De omvang van haar produktie is steeds ver beneden die van het
Antwerpse moederhuis gebleven, maar tijdens haar kortstondig bestaan is ze
voortgegaan in de geest van Plantijn: ze vormde van 1586 tot 1618 een van de
voornaamste produktiecentra van humanistische en wetenschappelijke literatuur in
het Noorden.
In de produktie van de Gulden Passer te Antwerpen valt daarentegen tijdens de
laatste levensjaren van Plantijn een grondige kentering te bespeuren... Werken met
een godsdienstige inslag hebben van 1555 tot 1585 een zeer belangrijk percentage
gevormd in het totaal van de door de officina gepubliceerde werken, maar ze moesten
in belang wijken voor de humanistische en wetenschappelijke uitgaven. Plantijn mag
worden beschouwd als de voornaamste drukker-uitgever van het humanisme in
Europa in de tweede helft van de 16de eeuw. Dit veranderde in zijn laatste levensjaren,
samenvallend met een kentering in het spirituele klimaat in de Scheldestad - en de
toenemende moeilijkheden om de produktie van het huis op de internationale markten
verhandelen.
De humanistische produktie ebde weg;7 de liturgische uitgaven bleven, met het
wegvallen van de Spaanse markt, eerder aan de lage kant (een totaal van 25 edities).
De aartsdrukker moest, om zijn bedrijf in stand te houden, overschakelen op de
publikatie van vrome literatuur en polemische geschriften van de katholieke
Contra-Reformatie, in hoofdzaak bestemd voor een regionaal publiek. De grote
drukker van het Europese humanisme eindigde zijn loopbaan als de voornaamste
typograaf van de Contra-Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden.
De blijde hoop die Plantijn zo overhaast had doen terugkeren van Leiden naar
Antwerpen maakte plaats voor bittere teleurstelling. De brieven van de aartsdrukker
zouden voortaan geregeld eindigen op een melancholische formule die de grootheid
van weleer stelde tegenover het ingetreden verval: ‘D'Anvers, en nostre jadis
florissante et ores flaitrissante imprimerie’, ‘de

7

O.m. 34 uitgaven van klassieke auteurs, waarvan er evenwel 16 te Leiden waren gedrukt.
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nostre caducque imprimerie’, ‘de nostre imprimerie (jadis riche et ores fort pauvre)’,
‘de nostre imprimerie riche de presses et de characteres mais pauvres pour les
employer autrement qu'au plus grand profict d'autruy que de moy-mesmes’ (een
toespeling op het feit dat hij, de grote typograaf van weleer, zich nu gedwongen zag
als ‘huurling’, werken te verzorgen voor meer gelukkige en kapitaalkrachtige collega's;
iets waarover hij zich eveneens zeer bitter heeft uitgelaten in tal van andere brieven
uit deze jaren).
De teloorgang van de officina moet een nefaste invloed hebben gehad op de steeds
wat wankele gezondheid van Plantijn. De klachten over zijn fysieke toestand gingen
snel crescendo. Hij is tenslotte heengegaan in de vroege ochtenduren van 1 juli 1589,
omringd door de zijnen en tot het laatst bij het bewustzijn. Rond middernacht gaf hij
zijn zegen aan de verzamelde familie en bezwoer hun: ‘mes enfants tenés tousjours
paix, amour et concorde par ensemble’. Zijn laatste woorden waren een gefluisterd
‘O Jesu’.

De man Plantijn
Plantijn was de grootste drukker van zijn tijd en een der grootste aller tijden. Zijn
produktie behoort qua volume tot de meest indrukwekkende die één enkel typograaf
ooit heeft vermogen te realiseren (in de loop van 34 jaar activiteit: 2450 publikaties,
d.w.z. 72 per jaar; indien de onbeduidende éénbladdrukken terzijde worden gelaten
1816 uitgaven, of 53 per jaar). En de kwaliteit, zowel wat betreft inhoud als vorm,
was naar verhouding.
Plantijn was een kapitalistisch genie, maar een kapitalistisch genie dat zich heeft
laten leiden door de principes van de heterodoxe sekten waartoe hij heeft behoord:
een mystieke drang zich te verenigen met het Opperwezen; liefde voor de evenmens;
afwijzen van elke vorm van fanatisme en gewetensdwang.
Hij gaf de hoge heren de eer hun verschuldigd en huldigde hen in vele voorwoorden
en opdrachten, maar zelfs ten overstaan van figuren die zijn leven en bestaan in hun
handen hielden, zoals Filips II, Gabriel de Çayas, kardinaal Granvelle, heeft hij zich
nooit vernederd tot laffe vleierij.
In de zakenconflicten met zijn collega's zocht hij steeds angstvallig naar minnelijke
schikkingen - zelfs wanneer dit een flinke aderlating in de eigen beurs betekende
(zoals ettelijke malen door een verbolgen Jan Moretus
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in de boekhouding werd genoteerd).
Hij aarzelde niet de groten der aarde aan te spreken om zijn belangen te bevorderen,
maar, zoals sommige tijdgenoten met de nodige verbazing opmerkten, zonder hierbij
ooit te pogen de concurrenten in de schaar te zetten.
Men mag aannemen dat velen hem hebben benijd maar men kan geen enkele vijand
aanwijzen. En de aartsdrukker had vele, zeer vele vrienden, die in hun brieven aan
derden (en dus op onverdachte wijze) zijn lof hebben gezongen. Onder hen waren
katholieken zowel als protestanten: de grote Spaanse theoloog Arias Montanus en
de bisschop van Antwerpen (en vooraanstaand humanist) Livinus Torrentius, even
goed als de calvinistisch georiënteerde botanist Carolus Clusius en de Hollandse
staatsman en humanist Janus Dousa; zonder vanzelfsprekend Justus Lipsius en
Abraham Ortelius te vergeten; met als steeds weerkerend refrein: de verdraagzaamheid
van Plantijn, zijn nederigheid, zijn afkeer voor kwaadsprekerij en achterbakse
maneuvers.
Als zoon van een arme huisknecht, is het weinig waarschijnlijk dat Plantijn ooit
naar school is geweest. Maar ook op het intellectuele vlak heeft hij zich weten te
verheffen tot een peil dat hem toestond als gelijke om te gaan met de grootste geesten
van zijn tijd. Dit in scherpe tegenstelling tot zijn trouwe levensgezellin, Jeanne
Rivière, die haar testament met een kruisje moest ‘ondertekenen’.
De aartsdrukker heeft zich vooral in zijn moedertaal uitgedrukt. Zijn briefwisseling
onderscheidt zich door de elegante stijl, het verzorgde taalgebruik en de vele
metaforen waarin de humor niet ontbreekt. Hij heeft een aantal gedichten op zijn
naam staan die de vergelijking kunnen doorstaan met het beste dat de Franse literatuur
toen te bieden had. Het sonnet Le bonheur de ce monde, dat nog steeds op zijn persen
wordt gedrukt, is vanzelfsprekend het meest bekende maar lang niet het enige
belangrijke werk in zijn literaire produktie. Plantijn beheerste eveneens de taal van
Cicero in dergelijke mate dat hij verscheidene Franse vertalingen van Latijnse teksten
heeft bezorgd.
Hij heeft eveneens, van bij zijn aankomst te Antwerpen, het Nederlands aangeleerd.
Hij had overigens nooit een rol van belang kunnen spelen in het Huis der Liefde en
bij de Barrefeltisten zonder een grondige kennis van de taal aangezien zowel Hendrik
Niclaes als Barrefelt enkel met het Nederlands waren vertrouwd. De aartstypograaf
heeft zelfs, ten behoeve van Arias Montanus, een tekst van Barrefelt vertaald in het
Frans - een opgave, die,
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gezien de verwarde stijl en taal van de profeet, boven de krachten zou gaan van vele
hedendaagse beroepsvertalers. En aan het initiatief van deze Fransman zijn we het
eerste woordenboek, die naam waardig, van de Nederlandse taal verschuldigd: de
Thesaurus Theutonicae linguae (1573).
Ook op het spirituele en intellectuele vlak heeft de homo plebeius, zoals Plantijn
zich in een brief bestempelt, Labore et Constantia, zich weten te verheffen tot op
een merkwaardig hoog niveau.

Epiloog
De zaken mochten dan slecht zijn gegaan in de laatste levensjaren van Plantijn, de
aartsdrukker kon niettemin een vermogen nalaten dat bij de erfdeling werd geraamd
op de riante som van 136.000 fl. - zowat 400 miljoen hedendaagse Belgische franken.
Maar, verspreid over Antwerpen, Leiden en het pakhuis te Frankfurt, omvatte dit
vermogen, naast een aantal woningen, inzonderheid typografische uitrusting en
voorraden papier en gedrukte boeken, en slechts bitter weinig contante geldmiddelen.
De enige zoon van Plantijn, naar de vader Christoffel genoemd, was op jeugdige
leeftijd overleden (1566-† vóór 1570). Jeanne Rivière (?-1596) daarentegen overleefde
haar echtgenoot, zoals eveneens haar vijf dochters: Margareta (1547-1594), gehuwd
in 1565 met Frans Raphelengius (Van Ravelinghen) (1539-1597); Martina
(1550-1616), gehuwd in 1570 met Jan Moerentorf, beter bekend onder de Latijnse
vorm van zijn naam, Moretus (1543-1610); Catherina (1553-1622), gehuwd in 1571
met Jan Gassen († 1574) en hertrouwd in 1575 met Hans Arents genaamd Spierinck
(† 1611); Magdalena (1557-1599), gehuwd in 1572 met Egidius Beys († 1595) en
hertrouwd in 1596 met Adriaan Périer († 1629); Henrica (1561/62-1640), gehuwd
in 1578 met Pieter Moerentorf, broeder van Jan (1544-1616).
Het echtpaar Plantijn had te Leiden in november 1584 een testament verleden dat
te Antwerpen in mei 1588 werd vervangen door een nieuwe wilsbeschikking. In het
Leidse testament waren alle kinderen vrij gelijkelijk behandeld geworden; in het
Antwerpse werd Jan Moretus op verregaande wijze bevoordeligd.
Jan Moretus was vanaf 1557 (hij was toen amper 14 jaar) in dienst van Plantijn
geweest en had in de loop der jaren een uiterst belangrijke rol ge-

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

43
speeld in het bedrijf. Het was echter niet zozeer om zijn meest geliefde schoonzoon
te belonen voor zijn trouw en steun dat Plantijn hem in zijn testament naar voren
trok. De aartsdrukker besefte maar al te goed, dat, door de versnippering van zijn
bezit onder alle rechthebbenden, het bedrijf, dat hij met zoveel liefde en energie had
opgebouwd, ten dode was opgeschreven. Alleen door aan één erfgenaam het gros
van het vermogen toe te schuiven was er een goede kans de Officina Plantiniana te
redden voor de toekomst - en Jan Moretus was hiertoe de meest geschikte persoon.
De overige erfgenamen konden zich vanzelfsprekend niet verenigen met deze
zienswijze. Het kwam tot een fikse familieruzie. Maar Jan Moretus, die zelf moet
hebben ingezien dat zijn schoonvader te ver was gegaan, werkte tenslotte een
compromis uit dat alle partijen bevredigde en hem niettemin voldoende armslag liet
om het bedrijf voort te zetten.
Jan Moretus heeft het moeilijk gehad om het hoofd boven water en de Officina
Plantiniana in leven te houden. Maar op het einde van zijn leven kwamen de
Hiëronymieten van het klooster van het Escuriaal (aan wie Filips II het monopolie
voor de verkoop van liturgische werken in Spanje had overgemaakt) persoonlijk bij
hem aankloppen om de Spaanse contracten van Plantijn te hernieuwen. De Officina
Plantiniana kende opnieuw een spectaculaire expansie - en de Moretussen beschikten
voortaan over voldoende contante geldmiddelen om van de nog bescheiden Gulden
Passer op de Vrijdagmarkt een van de voornaamste patriciërswoningen van de
Scheldestad te maken.
De Moretussen hebben zonen gehad in elke generatie en in elke generatie zijn de
meesters van de Gulden Passer zo verstandig geweest zich te laten inspireren door
het testament van Jan Moretus (dat zelf het compromis uitgewerkt bij de erfdeling
van Plantijn had overgenomen): aan diegene onder de zonen die zich geroepen voelde
het bedrijf voort te zetten, werd de mogelijkheid geboden de mede-erfgenamen uit
te kopen zonder de kasmiddelen van de onderneming uit te putten.
De Officina Plantiniana is een zeer winstgevend bedrijf gebleven tot op het
ogenblik dat, in 1765, de Spaanse koning het contract betreffende de liturgische
produktie voor Spanje opzegde. De Moretussen, ondertussen behorend tot de rijkste
ingezetenen van de Zuidelijke Nederlanden (overigens meer door geslaagde financiële
transacties dan door de boekhandel) en in de adelstand opgenomen, hadden de officina
niet meer nodig om hun rijk bestaan voort te zetten, maar uit familiale trots hebben
ze hun drukkerij nog in bedrijf gehouden tot 1866. In 1876 tenslotte heeft de
toenmalige eige-
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naar, jonkheer Edward Moretus, de Gulden Passer, met al de schatten die hij bevatte,
overgedragen aan de stad Antwerpen om te worden ingericht tot het Museum
Plantin-Moretus.
Ereconservator
Museum Plantin-Mortus
Vrijdagmarkt 22
B-2000 Antwerpen
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De Plantijnstudies van Max Rooses
Marc Somers
De jonge atheneumleraar Max Rooses (1839-1914) kon medio jaren 1860 niet
vermoeden dat hij een decennium later aan het hoofd zou staan van een museum dat
talloze unieke kunstschatten bewaart en tevens als archiefinstelling een goudmijn is
voor wie de uitstraling bestudeert van het culturele leven te Antwerpen gedurende
meer dan drie eeuwen.
Max Rooses werd in Antwerpen geboren uit weinigvermogende ouders, studeerde
met een beurs van de Stad en met steun van pastoor P.J. Visschers (1804-1861) van
de Sint-Andriesparochie. Hij vatte zijn humaniora aan bij de Paters Jezuïeten in het
O.-L.-Vrouwcollege; hij werd er weggezonden wegens ‘flamingantische actie’; zijn
middelbaar onderwijs voltooide hij aan het Koninklijk Atheneum van zijn
geboortestad. Voor zijn hogere studies in de Letteren en Wijsbegeerte ging hij naar
de Luikse Rijksuniversiteit.
Kort daarop volgde zijn benoeming aan het Atheneum van Namen. In 1866 werd
hij, op eigen verzoek, overgeplaatst naar het Gentse Atheneum, aan de Ottogracht,
waar hij tien jaar zou doceren.
Reeds in zijn humanioratijd was hij dus in contact gekomen met het ideeëngoed
van de eerste generatie flaminganten, de ‘taalminnaren’. Zulks uitte zich in
schoolopstellen die de moedertaal met veel romantische begeestering bezongen en
in de stichting van een ‘Vlaamse Bond’, wat uiteraard indruiste tegen de
schooldiscipline en allicht verklaard werd als een aanslag op het heersende francofone
regime.
Door zijn atheneumleraar J.F.C. Verspreeuwen (1807-1860) kwam Rooses in
voeling met de Vlaamse Beweging, wat tevens gebeurde door zijn relatie met de
dichter Jan van Beers (1821-1888), die hem in 1861 vergezelde naar het internationale
Kunstcongres in Antwerpen. Het milieu van Antwerpse literatoren bracht Rooses
definitief in een flamingantische sfeer, die bepaald werd door een verering van het
verleden, vooral van de moedertaal, en door een effectieve interesse voor de studie
van de Middelnederlandse taalrijkdom. Er manifesteerde zich een politiek
discussieforum over het af-
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dwingen van een taalwetgeving ten voordele van het Nederlands in België. De idee
die dit alles schraagde was: een Vlaamse nationale overtuiging met aandacht voor
eigenwaarde en zelfbewustzijn, vanuit een volksopvoedende ingesteldheid, uit te
dragen onder het Vlaamse volk.
Max Rooses' eerste kritische werk verscheen in 1865, in zijn Naamse periode, Een
drijtal verhandelingen over de geschiedenis der letterkunde (Antwerpen 1865), over
Reinaert de Vos, Jacob van Maerlant en de volksliederen van de Middeleeuwen.
Eigen creatief werk bracht hij met een novelle, enkele gedichten en met een
fragmentarische vertaling van het Nibelungenlied, in het Nederduitsch Tijdschrift.1
Spoedig ondervond hij dat het scheppend literair werk hem minder goed lag, zodat
hij zijn aandacht bijna exclusief richtte op de literaire kritiek en de journalistiek.2
Ook het zuiver historische werk genoot zijn aandacht; een biografische nota over de
vader van de Vlaamse Beweging, Jan Frans Willems, dateert uit 1874.
De kunstgeschiedenis kwam in de Gentse periode niet aan bod, tenminste niet als
men zich baseert op de bibliografie van Rooses door Emmanuel de Bom en Hendrik
Pottmeyer,3 die ook voor de Plantijnstudies een gedegen informatiebron blijft.
Sedert 1874 was Rooses' aandacht door de Gentse bibliothecaris Ferdinand van
der Haeghen (1830-1913) gevestigd op de figuur van de aartsdrukker Christoffel
Plantijn en de Officina Plantiniana, die toen enige jaren het drukken had stopgezet.
In dat jaar wijdde Rooses een correspondentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
aan het huis van Plantijn, waarbij hij al een summier overzicht gaf van de
kunstschatten en de archivalia.4 De onderhandelingen waren dan pas van start gegaan
tussen de Stad Antwerpen en jonker Edward Moretus, die in 1876 zouden worden
afgesloten met de aankoop van het huis en de Plantijnse werkplaatsen door de Stad.
Ferdi-

1
2

3
4

M. ROOSES, ‘Der Nevelingen nood’, Nederduitsch Tijdschrift, 1866, dl. II, p. 94-112; 1867,
dl. I, p. 31-47.
Aan het dagblad Het Vaderland (Den Haag) werkte hij vanaf 1869 enkele jaren mee als
correspondent. Aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant was hij vanaf 1870 tot 1905 verbonden
als Antwerps medewerker.
‘Bibliographie van Max Rooses’, Het Boek, 1915, p. 1-4; 97-112; 194.
‘Het Huis Plantijn-Moretus’, N.R.C., 24 aug. 1874. (Ex. in Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen (AMVC), R 704/K, Knipselboeken van Max Rooses, dl.
I).
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nand van der Haeghen was als vermaard specialist aangezocht om bij de besprekingen
te adviseren.
Max Rooses was niet alleen als actief deelnemer aan het Gentse culturele leven
in contact gekomen met Van der Haeghen, maar ook omdat hij een trouw bezoeker
was aan de Gentse bibliotheek, gelegen vlak naast het Atheneum. Het relaas van Van
der Haeghens bezoek aan het Plantijns huis werd in vakkringen als opzienbarend
ervaren.5 In de titel ervan gebruikte de verslaggever al de term ‘museum’, hierbij
alluderend op de intentie van de Stad Antwerpen.
Het was ongetwijfeld Van der Haeghen die Rooses op het pad zette naar de studie
van het oude boekbedrijf en Christoffel Plantijn. In dit verband schreef L. Voet:
‘Mischien dacht Van der Haeghen reeds aan een conservatorschap voor zijn jonge
vriend toen hij deze aanspoorde over Plantin te werken; misschien heeft aan Max
Rooses zelf iets dergelijks voorgezweefd toen hij zich begon te verdiepen in Plantins
leven’.6 Hoe het ook zij, gestimuleerd door Van der Haeghen antwoordde Rooses op
een prijsvraag uitgeschreven - wellicht op initiatief van Van der Haeghen - door de
Klasse van Fraaie Letteren van de Koninklijke Academie van België.
In 1912 herinnerde Max Rooses zich het volgende: ‘Mijn eerste boek in
Antwerpen's dienst geschreven was mijn werk over Plantijn, naar zijn archief en naar
de verzamelingen van zijn huis, naar het leven mag ik het wel heeten. Ik kende den
man van hooren zeggen, ik had zelf zijn levensbericht geschreven vóór ik benoemd
was’.7
Begin 1876 kwam het dossier Plantijn ook voor Rooses in een stroomversnelling:
op 20 april werd het Plantijnse huis overgedragen aan de Stad Antwerpen; op 10 mei
werd Rooses' verhandeling Plantijn en de Plantijnsche drukkerij8 bekroond door de
Academie van België. Inmiddels had hij zich kandidaat gesteld voor het
conservatorsambt in het nieuwe museum. Rooses, die zich de afgelopen jaren te Gent
in liberale richting had geprofileerd, kon te Antwerpen o.m. rekenen op de steun van
Jan van Beers, wiens aanbeveling burgemeester Leopold de Wael voor zijn
kandidatuur won en met-
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8

F. VAN DER HAEGHEN, Musée Plantin à Anvers. Notice sur la bibliothèque plantinienne,
Gent 1875, 38 p.
L. VOET, ‘Bij een verjaardag. Max Rooses. 1839-1914’, Antwerpen, 10, 1964, nr. 2 (juli),
p. 77.
‘Antwoord van Dr. Max Rooses op de redevoering van den heer Burgemeester, op het
Stadhuis’, in Huldebetoon aan Dr. Max Rooses, Antwerpen 1912, p. 5.
Verschenen in 1877 als uittreksel uit dl. XXVII van de Bekroonde Memoriën en andere
Gedenkschriften van de Kon. Academie; tevens als overdruk verspreid door F. Hayez, drukker
van de Academie. Een deel van de oplage draagt het impressum ‘Gent, Boekhandel Ad.
Hoste, 1877’. In deze laatste edities werd een opdracht opgenomen van de schrijver aan
Charles Ruelens (1820-1890), de eminente Rubenskenner, met wie Rooses de correspondentie
van de schilder zou uitgeven. In de opdracht, gedateerd 5 januari 1877, vermeldt Rooses dat
hij zich hoofdzakelijk baseerde op CH. RUELENS en A. DE BACKER, Annales Plantiniennes.
Première partie. Christophe Plantin (1555-1589), Brussel 1865.
Rooses ontving van de Academie de Prijs Stassart, waaraan een bedrag van 600 fr. was
verbonden. Hij had het werk ingestuurd onder de kenspreuk Labore. Brief van J. Liagre,
secretaris van de Academie, aan M. Rooses, Brussel, 8 mei 1876. (AMVC, R 704/B).
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een mee de doorslag gaf bij de benoeming op 8 juli 1876.
De bekroonde verhandeling, die ten grondslag lag aan zijn latere Plantijnstudies,
werd door uitgeverij Buschmann in 1892 in een tweede bijgewerkte en geïllustreerde
uitgave voor het grote publiek verspreid.
Rooses' monografie was een eerste synthese op een ogenblik dat de historische
literatuur over Plantijn en zijn Officina nog weinig omvangrijk was, juist omdat het
archief slechts voor enkele intimi van de familie Moretus toegankelijk was en zich
in ongeordende toestand bevond. Behalve het verslag van Van der Haeghen en het
werk van Charles Ruelens kon de historicus zich vóór 1876 baseren op o.m. bijdragen
van Felix van Hulst,9 J.H. Halbertsma,10 P.A. Tiele,11 J.B. van der Straelen12 en M.
Gachard.13 Vlak voor de opening van het museum publiceerde Léon Degeorge in
1877 een Franstalig boek over het gebouw, dat een jaar later opnieuw verscheen in
een aangevulde uitgave met een bibliografie van Plantijnse drukken van 1555 tot
1589.14

9
10
11
12
13
14

Christophe Plantin (Luik 1846, 2de druk, 32 p.) Overdruk uit: Revue de Liège, 4, 1845, p.
269-290.
‘Kiliaen en zijn meester Plantijn’, in Handelingen van het 7de Nederlands Taal- en
Letterkundig Congres, 1862, p. 225-251.
‘Christophe Plantin et le sectaire mystique Henrik Niclaes’, Le Bibliophile Belge, 3, 1868,
p. 121-138.
Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, [...] uitgegeven
door P.-TH. MOONS - VAN DER STRAELEN, Antwerpen 1858.
‘Particularités inédites sur Christophe Plantin et sur l'impression de la Bible polyglotte’,
Bulletins de l'Académie Royale de Belgique, 19, 1852, 3de afl. p. 380-398.
La maison Plantin à Anvers. Monographie complète de cette imprimerie célèbre aux XVIe
et XVIIe siècles, Brussel 1877; 1878, 2de druk; 1886, 3de druk.
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Max Rooses werkte in de planning en uitvoering van zijn wetenschappelijke arbeid
niet improvisatorisch. Van bij de aanvang van zijn conservatorsambt stond hem
duidelijk voor ogen hoe zijn levenswerk in het Plantijnse huis zou verlopen. Een
wetenschappelijk verantwoorde biografie van Plantijn en zijn opvolgers, en een
grondige beschrijving van het gebouw met zijn artistieke en archivalische inhoud
dienden tot stand te komen. Daarenboven was een bronnenpublikatie over Plantijn,
i.c. zijn correspondentie, aangewezen.15
Na zijn beknopte monografie uit 1876-77 ging hij aan de slag voor een diepgaande
Plantijnbiografie, bedoeld voor de professioneel geïnteresseerden en de
kunstliefhebbers. Christophe Plantin. Imprimeur anversois (445 p.) verscheen bij
Jos Maes te Antwerpen in 1882-83, in een oplage van 1.000 exemplaren. De prijs
bedroeg 100 fr. Het contract met zijn uitgever stelde Rooses in de mogelijkheid het
werk vijf jaar na het verschijnen te publiceren in een kleiner formaat, zonder
illustraties en bij een andere uitgever.16 Hij droeg het boek op aan burgemeester
Leopold de Wael, ‘l'ami éclairé des arts et des lettres qui contribua le plus
efficacement à la création du Musée Plantin-Moretus’. In een persoonlijke brief aan
De Wael noemde Rooses het bij het aanbieden van de eerste vier afleveringen ‘het
eerste boek van eenig belang dat zijn ontstaan te danken heeft aan het Museum Plantin
Moretus’ en waarbij de ‘uitgever heeft getracht het waardig te maken van den man
waarover het handelt’.17 Emmanuel de Bom beschouwde het als ‘het eerste,
zwaarwichtige en epoque makend resultaat van zijn onverdroten arbeid’.18 Voor
historicus Paul Fredericq was het ‘een prachtwerk met heerlijke platen versierd, die
uit houtgravuren en etsen van het Museum zelf bestonden. (...) In betrekkelijk korten
tijd was het werk uitverkocht; maar de hooge prijs van 't folio-boekdeel maakte, dat
het meer bij de liefhebbers van groote plaatwerken dan bij de geleerden bekend en
naar waarde geschat werd’.19

15

16
17
18
19

Correspondance de Christophe Plantin, uitgegeven door MAX. ROOSES, dl. I, 1883; dl. II,
1885; dl. III, 1911. Dln. IV-IX werden bezorgd door JAN DENUCE. (Publikaties van de
Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen, nrs. 12, 15, 26, 29-34).
Contract in AMVC, R 704/B.
Ontwerp van brief in AMVC, R 704/B, s.d. (1882).
E. DE BOM, ‘Max Rooses. In memoriam (10 Februari 1839 - 15 Juli 1914)’, Het Boek; 1915,
p. 187.
P. FREDERICQ, ‘In memoriam Max Rooses (1839-1914)’, Elseviers Geïllustreerd
Maandschrift, 1914, p. 209.
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In 16 hoofdstukken schetste Rooses de biografie van de drukker, uitgever en
boekhandelaar, met bijzondere aandacht voor de boekproduktie en voor de
intelligentsia die Plantijn omringden. Rooses heeft tot in 1897 gewacht om bij dezelfde
uitgever een minder luxueuze editie op de markt te brengen. De oplage bedroeg 600
exemplaren; het boek bracht de schrijver 1.000 fr. honorarium op. Een nieuwe uitgave
mocht niet verschijnen alvorens de recente was uitgeput.
Vanzelfsprekend behoefde het nieuwe museum een catalogus. In 1881 kwam bij
drukker-uitgever J.E. Buschmann te Antwerpen de eerste druk van de pers van de
Catalogue du Musée Plantin-Moretus, waarvan in de Revue Artistique van 1878-79
al een aanzet was verschenen.20 Tijdens Rooses' leven verschenen in totaal 6 edities
van de Franstalige versie.21 Een Engelse uitgave verscheen voor het eerst in 1894,
gebaseerd op de 4de Franse editie.22 Een Nederlandstalige uitgave van Rooses'
catalogus werd pas in 1909 gedrukt; het betrof een vertaling van de 6de Franse
uitgave.23
Zonder exhaustief te zijn in het opsommen van de tijdschriftartikels over Plantijn
en het Museum Plantin-Moretus verdienen een viertal monografieën onze aandacht,
alvorens we Max Rooses aan het eind van zijn loopbaan de kroon op het werk zien
zetten.
In 1890 organiseerde Rooses in zijn Museum de Boekwezendag, die specialisten
in de geschiedenis van het boek en bibliothecarissen uit verscheidene Europese landen
naar Antwerpen voerden. Door contacten met zijn Portugese collega van de Nationale
Bibliotheek van Lissabon kon hij daar in een fraaie editie de verzen van Plantijn
gebundeld laten verschijnen.24

20

21
22
23

24

M. ROOSES, ‘Le Musée Plantin-Moretus, description sommaire des bâtiments et des
collections’, La Revue Artistique, I, (1878-1879), p. 1-4, 19-24, 39-42, 59-63, 83-87, 107-112,
131-137; tevens als overdruk verspreid (Antwerpen 1878, 43 p.). Cfr. ook: M. ROOSES, ‘Les
nouvelles salles du Musée Plantin-Moretus’; La Revue Artistique, 2, 1880, p. 263-269;
281-286; 297-303.
2de druk, 1883; 3de, 1887; 4de, 1893; 5de, 1902; 6de, 1908; 7de, 1920; 8ste, 1922; 9de,
1928.
2de Engelse uitgave in 1909; 3de, 1921; 4de, 1924, bijgewerkt door MAURITS SABBE.
Er bestond immers al sedert 1882 een Nederlandstalige catalogus door EMMANUEL ROSSEELS,
administrateur van het Museum. Hij publiceerde tevens Het huis van Christoffel Plantijn
(Antwerpen, Jos Maes, 1886, 160 p.). 2de Nederlandse uitgave, 1915; 3de, 1927, bijgewerkt
door MAURITS SABBE. Een Duitse uitgave verscheen na Rooses' dood, in 1930, bezorgd door
M. SABBE.
CHR. PLANTIN, Les rimes de C. Plantin, publiées par M. ROOSES. Lisbonne, Imprimerie
nationale, 1890.
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Onder de titel Le Musée Plantin-Moretus à Anvers. Texte par M. Max Rooses.
Eaux-fortes et dessins par M.B. Kriéger (16 p.) bezorgde Rooses in 1894 bij de
Brusselse uitgever Lyon-Claesen een bijzonder fraai foliowerk met 8 originele etsen.
In 1901 en 1905 zagen twee iconografisch en kunsthistorisch waardevolle
publikaties het licht, resp. Titels en portretten gesneden naar P.P. Rubens voor de
Plantijnsche drukkerij25 en Proeven der lettersoorten gebruikt in de Plantijnsche
drukkerij.26
Voor de steeds methodisch werkende Rooses lag het voor de hand een alomvattende
synthese te schrijven van zijn Plantijnstudies, verschenen in boekvorm en in
tijdschriften. Een gelijkaardig opzet had hij toch verwezenlijkt met zijn monumentale
Rubensbiografie uit 1903. Zo zou hij nog voor zijn pensionering dit studieterrein
kunnen afsluiten met een standaardwerk.
Op 26 mei 1911 stuurde de te Antwerpen werkende Italiaanse uitgever G. Zazzarini,
die vooral Franse kunstboeken verspreidde, een brief aan Rooses om hem een
onderhoud te vragen. Zazzarini wilde Rooses polsen over de uitgave van een boek
over het Museum. Schepen van Schone Kunsten Frans van Kuyck (1852-1915), een
intimus van Rooses, had al met de conservator over dit voornemen gesproken.
De onderhandelingen werden op 18 januari 1912 met een contract afgesloten.27
Materiaal mocht worden geput uit het oude Christophe Plantin. Imprimeur anversois
(1882-83; 2de druk 1897). Rooses moest zijn tekst inleveren tegen eind 1912; zijn
honorarium bedroeg 3.000 fr. Een extrahonorarium zou worden toegekend bij het
eventueel verschijnen van een Nederlandse uitgave, waartoe echter uitsluitend door
de uitgever kon worden besloten.28
De tekst van de 16 hoofdstukken uit het werk van 1882-83 diende bijge-

25

26

27
28

Titels en portretten (...). Met tekst door M. ROOSES. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel - Titres et portraits gravés d'après P.P. Rubens pour l'imprimerie plantinienne.
Avec texte par M. ROOSES, Anvers, La librairie néerlandaise. (Museum Plantin-Moretus.
Uitgave nr. 7).
Index characterum architypographiae Plantinianae - Proeven der lettersoorten (...) - Specimen
des caractères employés dans l'imprimerie plantinienne. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel - Anvers, La librairie néerlandaise. (Museum Plantin-Moretus. Uitgave nr. 16).
Contract in AMVC, R 704/B.
Brief van G. Zazzarini aan Rooses, 20 jan. 1912. AMVC, R 704/B.
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werkt, wat meteen het eerste en grootste deel (ongeveer tweederde) van het nieuwe
boek vormde. Het is duidelijk dat de schrijver in het nakomen van zijn verplichtingen
enige ruimte kreeg van de uitgever. In de zomer van 1913 was hij al een eind
gevorderd. Vanuit zijn vakantieverblijf in Duitsland schreef hij aan Doka van
Rijswijck, dochter van zijn betreurde vriend, burgemeester Jan van Rijswijck
(1853-1906): ‘Alleen blijft mij nog een derde deel van mijn Histoire du Musée
Plantin-Moretus af te werken. Ik denk dat mij dit zal nemen tot Paschen en dan ben
ik vrij en geef ik mijn ontslag om te gaan reizen als ik er nog de kracht toe heb. Het
is toch niet te voorzien dat ik de eene of andere mijn ga opzoeken of ontginnen om
de handen vol te krijgen.’29 De vertraging is grotendeels toe te schrijven aan de twee
andere projecten die hij toen had voltooid: zijn Flandre, in de reeks Ars Una-Species
Mille. Histoire générale de l'art, dat in 1913 gepubliceerd werd door Hachette te
Parijs. Het was een synthesewerk over de Vlaamse schilderkunst en werd in
verscheidene talen verspreid. En daarnaast was er het tweedelige Vlaanderen door
de eeuwen heen (1912-1913), waarvan hij de hoofdredactie waarnam en een tiental
medewerkers rond zich schaarde.
Op 12 februari 1914 meldde hij aan Doka van Rijswijck: ‘Ik heb ja in de laatste
12 maanden duchtig gewerkt en heb mijne taak volkomen afgedaan. M'n groot werk
over het Museum Plantin-Moretus is voltooid.’30 Voor rekening van Zazzarini werd
in juli 1914 bij Buschmann gedrukt: Le Musée Plantin Moretus. Contenant la vie et
l'oeuvre de Christophe Plantin et de ses successeurs les Moretus ainsi que la
description du musée et des collections qu'il renferme (411 p.).
Wanneer het boek nog maar nauwelijks in druk was overleed Max Rooses na een
korte ziekte op 15 juli 1914; op 4 augustus brak de eerste wereldoorlog uit. Bij een
bombardement werd de omgeving van de Antwerpse Schoenmarkt, waar Zazzarini
gevestigd was, zwaar getroffen. Een grote boekenvoorraad, inclusief een deel van
de oplage van Max Rooses' boek, ging in vlammen op. De verkoop van de resterende
exemplaren schijnt eerst in 1916 op gang te zijn gekomen.31
De oplage bedroeg 500 stuks, waarvan 50 in een luxe-uitvoering van de gravures
op oud papier. Vijf luxe-exemplaren werden gemerkt van A tot E.

29

30
31

Brief van 8 aug. 1913. AMVC, R 704/B. Dat dit laatste geen loze uitlating was bewijst de
brief van de Parijse uitgeverij Hachette aan Rooses van 5 dec. 1913. Rooses had blijkbaar
gevraagd of er belangstelling was om een boek van hem over Pieter Bruegel uit te geven.
Hachette verwees naar uitgeverij G. van Oest in Brussel. (AMVC, R 704/B).
AMVC, R 704/B.
Een exemplaar in de Antwerpse Stadsbibliotheek werd op 1 sept. 1916 in de verzamelingen
opgenomen. Men kon ook een speciale band bestellen voor 50 fr., zoals een circulaire van
21 nov. 1916 aankondigde. De prijs van het boek was in 1916 350 fr.
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De uitvoering is van een voor die tijd in Vlaanderen ongeziene pracht. De sierletters,
illustraties, koper- en houtplaten werden zoveel als mogelijk afgedrukt met de
originelen uit de Plantijnse werkplaatsen. Speciaal voor dit boek had Walter Vaes
een reeks tekeningen van de tentoonstellingszalen van het Museum gemaakt, die in
reproduktie werden opgenomen.
Aan de basis lagen dus de 16 hoofdstukken van de oude Plantijnbiografie. De
auteur voegde vijf hoofdstukken over de Moretussen toe en twee over het Museum.
Hiermee bereikte de Plantijnstudie van Max Rooses zijn hoogtepunt. De als het
ware planmatig afgehandelde lijst met wetenschappelijke opgaven werd nagenoeg
volledig gerealiseerd. Men moet bovendien voor ogen houden dat Rooses op het vlak
van de Rubensvorsing een zo mogelijk nog grotere staat van dienst kon voorleggen,
dat hij tot in de jaren 1890, toen hij werd overschaduwd door de Van Nu en Straksers,
dé leidende literaire criticus in Vlaanderen was, dat hij in de liberale partij van
Antwerpen, en meer bepaald in de flamingantische vleugel ervan, een man van groot
gezag was. De verwezenlijking van zulk programma is uitsluitend mogelijk geweest
door een onafgebroken leven van studie. De vrijzinnige rationalist Rooses leunde in
zijn literair-theoretische kritiek sterk aan bij de positivistische Franse school van
Taine. Typisch Vlaams bij hem was de nadruk op het nationale element in kunst en
letteren, wat de voedingsbodem vormde van zijn flamingantisch engagement, dat
hem rond de eeuwwisseling tot een algemeen erkend leiderschap van de
cultuurflaminganten bracht.
De Plantijnstudie heeft sedert 1914 uiteraard heel wat weg afgelegd, maar de
fundamenten werden reeds vóór de Eerste Wereldoorlog gelegd. De klassieke
schrijfstijl van Rooses maakt dat veel van zijn historisch werk, al kan het op details
worden aangevochten, alvast de esthetisch-kritische toets van de essayistisch
ingestelde lezer kan doorstaan.
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
Minderbroedersstraat 22
B-2000 Antwerpen
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Miniatuurportret: CHRISTOPH PLANTINUS. Nat: 1514 Obt. 1589.
Antwerpen MPM, Inv. X 14/27.
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Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585
Opmerkingen naar aanleiding van hun vriendschap
Karel Bostoen
Over de twee jaren dat Christoffel Plantijn als drukker te Leiden werkzaam is geweest,
werd betrekkelijk veel gepubliceerd.1 Zo weten we wanneer, waar en hoe Plantijn
zich te Leiden vestigde, welke boeken aldaar van zijn pers kwamen, wie er zijn
vrienden waren en hoe het na zijn vertrek met de Leidse ‘Officina’ is afgelopen. Ook
over de specifiek Leidse functie van de Plantijnse drukkerij zijn we bijvoorbeeld
door Van Gulik goed ingelicht. Veel meer nieuwe gegevens zullen wel niet boven
tafel komen, want - zoals Voet alweer twintig jaar geleden heeft betoogd - alle
archiefstukken die op deze Leidse drukkerij betrekking hadden, zijn verloren gegaan
vermoedelijk omdat Plantijn zijn Leidse archief heeft achtergelaten.2 Alles wat we

1

2

De belangrijkste bijdragen, waarin ook verwijzingen te vinden zijn naar de relevante oudere
secundaire literatuur, zijn: C. CLAIR, Christopher Plantin, London 1960, p. 150-160; L.
VOET, ‘Het Plantijnse huis te Leiden: de bedrijvigheid van het drukkersgeslacht Raphelengius
en zijn betrekkingen met Antwerpen’, Verslag van de Algemene Vergadering [...] van het
Historisch Genootschap, verenigd met Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap, 75, 1961, p. 10*-36*; VOET, GC. Zie Dl. 1 (1969), p. 105-113; E. HULSHOFF
POL, ‘Boucken op 't secreet: Plantijndrukken op het Raadhuis te Leiden’, Jaarboekje voor
Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken, 64, 1972, p. 89-97; E. VAN GULIK,
‘Drukkers en geleerden: de Leidse Officina Plantiniana (1583-1619)’, in Leiden University
in the Seventeenth Century, An Exchange of Learning, ed. TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER
en G.H.M. POSTHUMUS MEYJES, Leiden 1975, p. 366-393.
‘Very few documents concerning Plantin's activities in Leiden have been preserved. It has
been asserted that after his reconciliation with Philip II the printer destroyed his
correspondence because it was too compromising. But his letters to Catholic personages and
all his accounts for the period have also disappeared. The truth is probably quite simple.
Plantin must have left the relevant records behind at Leiden where they were subsequently
lost. As a result there are few details of Plantin's Leiden period available.’ (VOET, GC Dl. 1
(1969), p. 107).
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dus op een andere manier kunnen achterhalen, is winst. Zo meen ik dat één belangrijk
aspect van Plantijns Leidse periode tot nu toe onvoldoende is belicht, namelijk zijn
band met de Leidse stadssecretaris Jan van Hout. We zullen zien dat hun onderlinge
verhouding niet kan worden geschetst zonder tevens de herwaardering van het
Nederlands in het Leidse academische milieu aan de orde te stellen. Maar daarvoor
is het nodig om eerst de figuur Jan van Hout uitvoerig te belichten. Hierbij zal gebruik
worden gemaakt van een aantal onbekende archiefgegevens.

Jan van Hout
Jan van Hout (1542-1609) was een begaafd en veelzijdig man.3 Gezien de
vernieuwingen die hij op allerlei terreinen bracht, kan men hem zelfs een zekere
genialiteit niet ontzeggen. Vanaf 1564 tot aan zijn dood was hij stadssecretaris van
Leiden (met uitzondering van de periode 1569-1572, toen hij vanwege zijn steun aan
de zaak van de Opstand werd ontslagen). In 1573 werd hij door Oranje tot notaris
benoemd. Vanaf 1575, het jaar van de oprichting der Leidse universiteit, tot 1596
was hij de secretaris van deze instelling en tevens de secretaris van het College van
Curatoren, d.w.z. hij maakte deel uit van het dagelijks bestuur van de universiteit.4
Er kon in die tijd in Leiden niets van belang gebeuren of Van Hout wist ervan of had
er zelf de hand in. Daarom, wie het over de bedrijvigheid van Plantijn wil hebben in
zijn Leidse periode, wordt er haast vanzelf toe gedwongen om diens vriendschap
met Jan van Hout te behandelen.
Op literair gebied was de Leidse stadssecretaris zeer actief. Rederijker in hart en
nieren, zoals zijn vader en grootvader, geldt hij toch als de eerste,

3

4

Zie de bijdrage van J. PRINSEN in NNBW 2, 1912, kolom 608-612, met een uitvoerige
literatuuropgave aan het eind; verder J.C.H. DE PATER, Jan van Hout (1542-1609), Een
levensbeeld uit de 16e eeuw, 's-Gravenhage 1946.
Pas in 1586 werd Van Hout omwille van zijn werkzaamheden ten behoeve van de universiteit
bezoldigd. Dit gebeurde met terugwerkende kracht (H.J. WITKAM, De dagelijkse zaken van
de Leidse universiteit van 1581 tot 1596, Leiden 1970-1974. 10 dln. Verder afgekort als
WITKAM, DZ. Zie Dl. 2, p. 177, nr. 611). In 1596 legde Van Hout deze werkzaamheden neer,
nadat hij reeds in 1594 zijn ontslag had willen nemen (WITKAM, DZ, Dl. 2, p. 199, nr. 630
A).
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belangrijke, Hollandse Renaissancedichter. Van zijn literaire werk is weliswaar
weinig bewaard gebleven, maar dat weinige is genoeg om vast te stellen dat deze
originele geest niet alleen over een welversneden pen beschikte, maar ook een vurig
voorstander is geweest van de nieuwe poëzie.
Aan de toenmalige rampspoed in de Nederlanden had hij ten volle deel. Nadat hij
in 1569 als stadssecretaris was afgezet, vluchtte hij naar Emden in Oost-Friesland
waar hij in de kring van andere uitgeweken Nederlandse calvinisten bescherming
vond. Maar in feite weten we over zijn leven aldaar vrijwel niets. Prinsen neemt aan
dat hij in die tijd leefde van het uitoefenen van het notarisambt.5 Terug in Holland
na de verovering van Den Briel door de geuzen in 1572, trad hij op als propagandist
van Oranje en zamelde hij geld in voor de goede zaak. Na in 1573 in zijn ambt van
stadssecretaris te zijn hersteld, vormde hij ten tijde van het tweevoudige beleg van
Leiden samen met de militaire bevelhebber Janus Dousa en burgemeester Pieter
Adriaansz. van der Werf de ziel van het verzet tegen Spanje.
Op godsdienstig gebied heeft hij een reputatie van libertinisme, maar onlangs is
aan de orde gesteld of die reputatie wel terecht is. Met name Strengholt meent dat
Knuvelder de plank misslaat wanneer hij Van Houts geloof typeert als ‘een
humanistisch zedelijk getint christendom in de geest van Coornhert’. Voor Strengholt
biedt Van Houts lofzang Opt ontset van Leyden ‘meer dan voldoende grond’ voor
de vaststelling van diens calvinistische overtuiging.6 Maar iemands geloofsovertuiging
vaststellen op grond van een gedicht is een hachelijke zaak. Het is dan ook de vraag
of Strengholt wel gelijk heeft. Interessanter is evenwel een andere vraag, namelijk
of Van Hout, wie niets ontging, ooit heeft bevroed dat Lipsius, Plantijn en Ortelius
aanhangers waren van de sekte van het Huis der Liefde en dat zijn goede vriend
Coornhert in de jaren zestig eveneens aanhanger van die sekte is geweest?
Van Hout was het prototype van de anti-klerikaal. Waar de clerus zich waagde op
een ander terrein dan dat van het kerkelijk leven, vond ze Van Hout op haar weg.
Het lijkt hem daarbij weinig te hebben uitgemaakt of het om rooms-katholieke
geestelijken ging dan wel om calvinistische predi-

5
6

NNBW Dl. 2, kol. 609.
L. STRENGHOLT, ‘Jan van Houts Lofzang “Opt ontset van Leyden”’, in 't Ondersoeck leert,
Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof. dr. L.
Rens, ed. G. VAN EEMEREN en F. WILLAERT, Leuven [etc.] 1986, p. 151-163, zie speciaal
p. 159.
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kanten. Zo had hij, indien we zijn uitlatingen in de aanhef van zijn satirische ‘Opdracht
aan Broer Cornelis’ mogen geloven, reeds van kindsbeen af een grondige hekel aan
het gedrag van de minderbroeders en in de periode vlak na de Beeldenstorm zou hij
hen dan ook als stadssecretaris stelselmatig dwars hebben gezeten.7 Nadat de
rooms-katholieke geestelijkheid in Holland buiten spel was gezet, richtte zijn
antiklerikalisme zich tegen de calvinistische predikanten. Toen in 1579 de kerkeraad
te Leiden naliet om haar kandidaten voor de functie van ouderling en diaken aan de
stedelijke magistraat voor te leggen, kwam het hierover tot een hevig conflict tussen
de stadsregering en de kerkeraad. Van Hout begon onmiddellijk allerlei materiaal te
verzamelen waaruit moest blijken dat het de taak van de wereldlijke overheid was
om ook in het kerkelijk leven voor orde en rust te zorgen. Niet alleen verzamelde
Van Hout dit materiaal, maar hij bezorgde het ook aan D.V. Coornhert, op dat moment
de gedoodverfde libertijn en aartsvijand van de calvinistische orthodoxie, met het
verzoek om ten behoeve van de

7

Deze uitlatingen moeten worden geduid in de tegengestelde zin van wat Van Hout
ogenschijnlijk beweert.
‘Die my E[erwaerde] V[ader] B[rueder] van jungs aen ende kintsbeene gekent hebben [...]
zullen myn getuygen wezen vande zunderlinge ende grote liefde ende vande uytnemende
ende eenvoudige genegentheit die ic altijts tot de H. kakelycsche religie ende tot H. oorden
gehad hebbe, zunderlinge tot de bruederen die van buyten zoe simpelicken in schaepsgraeu
gecleet gingen ende mit haere guede wercken, gelycmen den boom aen zyn vruchten kent,
haer onzienlicke harten tot kennisse deden comen. [...] Dat alleenlicken (zunder verwit)
gezeyt hebbende dat ic inden jare 1567 voorleden, naer dat vele cloosteren zunderlinge van
H. graeuwe oorden deerlicke verwuestinge over gecomen was ende dat de onnozele graeuwe
broederkens voor een tyt lang verjaecht waren, de zaecken op eenen beteren vuet gecomen
zijnde, niet gelaten en hebbe - jae ooc boven myn macht - heurluyden tot de weder op
bouwinge van hare verwueste woonplaetsen de behulpelicke hant te reycken, welcke mynen
lust ende yver tot noch tue niet vernielt, noch vermindert en is, niet jegenstaende ic alhier
gezeten zy in zulcken land - te weten in Holland - aldaer men weynich de H. grijze oorden
guetgunstigen can vinden, dat meer es, in zodanigen stad als Leyden die wel tmeeste geleden
heeft omme de Roomsche Paeuselicke Godes dienst ende vervolgens uwe H. graeuwe oorden
als een vanden voornemelicxte pilaren van dien uyt heur stad te weren ende liever gehad
heeft talder uyterste te wagen ende eenige duyzenden harer borgeren van hunger, cummer
ende ellende jammerlicken te zien quynen, verdwynen ende sterven dan de zelve in hare
stede weder tontfangen of te gedogen [...]’. (Hier naar het handschrift uit het Gemeentearchief
Leiden, Gildenarchieven 1491, getranscribeerd, waarbij de interpunctie en het gebruik van
hoofdletters is aangepast aan het moderne gebruik. De tekst is in zijn geheel uitgegeven door
J.J. ARNOLD in Dietsche Warande, N.R. 4, 1879, p. 427-435, maar Arnolds transcriptie bevat
tamelijk veel verlezingen).
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Leidse stadsregering een Justificatie en een Remonstrance op te stellen. Bonger
schrijft in dit verband: ‘Het lijdt geen twijfel dat Van Hout Coornhert had
voorgedragen evenals het zeker is dat hij de auctor was van de politiek van de
magistraat’.8
Van Houts antiklerikalisme blijkt ook nog uit een opmerkelijke vorm van pesterij
die twee jaar later plaatsvond. In 1581 kwam de Fransman Lambert Daneau vanuit
Middelburg naar Leiden om er aan de universiteit theologie te doceren; tevens zou
hij als predikant de Waalse kerk bedienen. Jan van Hout had de geleerde en zijn
gezin het genot van een mooie, gerieflijke woning in het vooruitzicht gesteld. Maar
toen Daneau zich onmiddellijk ontpopte als de stricte calvinist, zette de stadsregering
(lees: Van Hout) hem die gereformeerde ideeën betaald. Plotseling werd Daneau
door Van Hout een slechte woning toegewezen, waartegen de kleine Fransman hevig
protesteerde zonder dat Van Hout daardoor van gedachten veranderde. Mede daardoor
zou Daneau een jaar later Leiden alweer verlaten.9
Al met al strookte Van Houts antiklerikalisme met zijn neiging om altijd de baas
te spelen. ‘Een man van forssen inborst’ zo typeerde hem Joachim Oudaen in 166910,
die om Van Houts antiklerikalisme te benadrukken een typerende anecdote
rondvertelde waarvan het waarheidsgehalte twijfelachtig is. Van Hout zou tijdens
het eerste beleg van Leiden (31 oktober 1573 tot 21 maart 1574) de predikant in de
Pieterskerk met een geladen pistool van de kansel hebben willen lichten. De altijd
wakkere stadssecretaris had namelijk - met het oog op het dreigend gebrek aan
gewoon gemunt geld - papieren noodmunten laten drukken met als randschrift ‘Haec
Libertatis Ergo’ (Dit Terwille van de Vrijheid), waarop de predikant de stadsregering
vanaf de kansel de mantel uitveegde. Volgens de man Gods had er immers

8
9

10

H. BONGER, Leven en Werk van D.V. Coornhert, Amsterdam 1978, p. 98-100.
Over deze affaire, zie O. FATIO, Nihil pulchrius ordine, Contribution à l'étude de
l'établissement de la discipline ecclésiastique aux Pays-Bas ou Lambert Daneau aux Pays-Bas
(1581-1583), Leiden 1971, p. 7, p. 56 (Kerkhistorische bijdragen, 2).
[...] de Secretaris Jan van Hout (een man van forssen inborst, en van wien een spreekwoord
in zwang ging, gepast op zijne heerschachtigheijd: het Hout dwingt den Hond, spelende op
het zegswoord dat die van Leijden honde-hangers zijn) [...]’ (In een brief aan Gheeraert
Brandt van 29 juli 1669, aanwezig in de UB Leiden onder signatuur Pap. 2, brief 1. Deze
brief is afgedrukt in G. PENON, Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
Dl. 2, 1881, p. 112-113, maar is opnieuw naar het handschrift uitgegeven met enkele
verbeteringen door auteur dezes in Meta, Mededelingenblad voor Neerlandici in Leiden, 9,
nr. 6, 1975, p. 9-11).
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Jan van Hout (1542-1609). Kopergravure door W. Swanenburch (1608)
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op de munten moeten staan: ‘Haec Religionis Ergo’ (Dit Terwille van de
Godsdienst).11 Kennelijk stond ‘religio’ Van Hout niet voor de geest, toen hij het
bewuste randschrift bedacht.

Van Houts band met Brabant
Een aspect in Van Houts achtergrond dat zowel Lipsius als Plantijn tegenover hem
bij voorbaat gunstig zal hebben gestemd, is de band die de Hollander Van Hout
speciaal met Brabant verbond. In de secundaire literatuur omtrent Jan van Hout wordt
daaraan geen aandacht besteed, terwijl zo'n feit belangwekkende vragen oproept.
De zaak is deze: in 1874 publiceerde G.D.J. Schotel een monografie over hetgeen
hij het edele driemanschap noemde, namelijk ‘Van der Werf de ziel, Dousa de hand
en Van Hout het hoofd van Leiden’.12 Hierin geeft de Dordtse predikant - helaas
zonder bronvermelding - een aantal feiten omtrent het huwelijk van Jan van Hout.
Naar Schotels bron is aanvankelijk zonder succes door mij en anderen gespeurd,
maar onlangs slaagde ik erin haar op te sporen.
Uit de gegevens van Schotel bleek o.a. dat Jan van Hout in 1562 te Zoutleeuw,
het Brabantse stadje halverwege tussen Leuven en St.-Truiden, is getrouwd met
Elisabeth Reiniers van Wing.13 In zijn biografie van Jan van Hout besteedt Prinsen
nauwelijks aandacht aan de vrouw in diens leven.

11

12
13

Over de noodmunten, zie: E.J.A. BEEK, ‘De munten van Leiden, geslagen tijdens de
belegeringen van 1573 en 1574’, in Leiden '74, Leven in oorlogstijd in de tweede helft van
de zestiende eeuw. Tentoonstellingscatalogus Stedelijke Museum De Lakenhal, Leiden 26
september - 1 december 1974, ed. J.J. TERWEN, B.N. LEVERLAND, R. EKKART [e.a.]. Leiden
1974, p. 51-61.
G.D.J. SCHOTEL, Het edele driemanschap Van der Werf, Dousa en Van Hout, Haarlem 1874,
p. [5].
Ibidem, p. 36. Schotels bijdrage bevat de onjuiste mededeling dat Van Hout in 1606 naar
Zoutleeuw is gereisd, terwijl zal blijken dat dit in 1609 is geweest. In de passage: ‘[...] my
aengaende, ben van den jare 1562 aen in huwelic vergadert geweest mit Elysabeth
Reyniersdochter van Wing van daer - te weten in Zoutleeu - afgesproten, die in febr. 1605.
voorleden alhier gestorven is’ interpreteerde Schotel ‘febr. 1605. voorleden’ als ‘verleden
febr.’ terwijl ‘voorleden’ hier als ‘voormaals’ dient te worden geïnterpreteerd (zie: WNT Dl.
22, 2e st., kol. 94).

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

68
Haar Brabantse achtergrond vermeldt hij niet, wellicht omdat hij Schotels bewering
niet vertrouwde.14 Van Houts testament uit 1606 waarin sprake is van de armoede
van Elisabeths halfzuster en van een lening aan een neefje, de zoon van Elisabeths
halfbroer, was voor Prinsen voldoende aanleiding om te menen dat deze Elisabeth
Reiniers niet van aanzienlijke familie was.15
Een bundel uit het Leidse Kerkelijk Archief bevat een aantal stambomen,
opgemaakt door Jan van Hout in 1609, het jaar van zijn overlijden. We vinden hierin
o.a. de stambomen van Joris van Cats en van de echtgenote van Janus Dousa, maar
ook die van Van Houts eigen echtgenote.16 Deze laatste is te vinden op twee tegenover
elkaar gelegen, dichtbeschreven vellen in-folioformaat met aan de ene kant de
‘Geslachtsboom van Lysbeth Reyniers dochter van Wing myn za[lige] huysvrouwe
van vaders wegen’ en met op het tegenoverliggende vel de stamboom ‘van moeders
wegen’. Hieruit blijkt dat Elisabeth Reiniers een kind was uit het eerste huwelijk van
meester Reynier van Wing, procureur te Zoutleeuw, en Lyntgen Madders. Mr. Reynier
hertrouwde vervolgens met Lysbeth vanden Hove, daarna met Anna van Luyc en
daarna met Truyken van Geel.17 Elisabeths moeder was een dochter van Aeltgen
Houbraecken en Claes Madder. Deze laatste was boekbinder te Leuven en bode op
Holland.
Over zijn eigen kinderen noteerde Van Hout het volgende: ‘Tryntgen, Reyniertgen,
Pietertgen: al jong gestorven; Bertelmeeus tr. dechtgen. Bymans mer starf zonder
oyr [erfgenaam]; Maria tr. D. Peter Pauu Doctor en professor der medicynen van
duniversiteyt tot Leyden ende won Catryntgen, [Deze laatste] tr. Mr. Jacob van
Leeuwen licenciaet in den Rechten en griffier der stadt Leyden [etc]’

14
15
16
17

PRINSEN 1907, p. 15-16.
Idem, p. 17-18.
GA Leiden, Kerkelijk Archief 407, fol. 180 verso-181 recto.
Uit mr. Reinier van Wings huwelijk met Lysbeth van den Hove werden de kinderen Reinier,
Janneken en Barbara geboren. Het huwelijk met Anna van Luyc was kinderloos en uit het
vierde huwelijk met Truyken van Geel werd een zoon Karel geboren.
Wat die kinderen betreft: Reinier jr. trouwde Marie Bortels; Jannekens eerste echtgenoot
was de Leuvense notaris mr. H. Rogge en haar tweede man was Augustijn de Waersegger
die, toen het echtpaar vanuit het Land van Luik naar het Noorden was gevlucht, door
kennelijke tussenkomst van Van Hout op 17 december 1598 tot pedel van de Leidse
universiteit werd aangesteld; Barbara woonde te Brussel; zij ‘was noyt gehout dat ic weet’
schrijft Van Hout; Karel trouwde een zeker ‘Truytgen’.
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Uit aantekeningen in en rondom die stambomen blijkt ook hoe zorgvuldig Jan van
Hout te werk ging: zo verrichtte hij zelf onderzoek, met name te Leuven,18 of hij
correspondeerde met ambtgenoten in Brabant en vroeg hun om inlichtingen. Een van
die brieven, die hij eigenhandig over heeft geschreven, bevat kostbare informatie.
Hij dateert van ruim drie maanden voor Van Houts dood, namelijk van 22 augustus
1609 en is vanuit Leiden geschreven aan Willem van Meersele, stadssecretaris te
Zoutleeuw.19 Zorgvuldig vermeldt Van Hout in de marge dat zijn ambtsbroeder hem
op 4 september antwoordde.
‘Gonstige Heer ende myn onbekende vrunt ende medebroeder. Tzal u.E.
ontwyfelicken vreemt geven dat ic de zelve gansch onbekent de stouticheyt neme
van aen u.E. te schryven’ zo begint Van Hout, want hij wil graag een inlichting en
is in ruil daarvoor bereid tot wederdienst aan de Leeuwse stadssecretaris. Uit de brief
blijkt dat hij in 1562 te Zoutleeuw met Elisabeth Reyniersdochter van Wing in het
huwelijk is getreden en dat zij in februari 1605 is overleden. In het jaar 1569, schrijft
hij, ben ik samen met mijn echtgenote voor het laatst in Zoutleeuw geweest. De
‘veertich jairige oorlog [...] vande welcke wy nu deur de genade gods zyn verlost,
heeft eylaes verhindert’ om de familieleden te Zoutleeuw te bezoeken en van hen de
inlichtingen te krijgen die hij nu aan zijn ambtsgenoot vraagt. Hij vervolgt: vanaf
het ogenblik dat het mogelijk was (het Twaalfjarig Bestand werd te Antwerpen
getekend op 9 april 1609) ben ik overgekomen en ben op 20, 21 en 22 juli j.l. te
Leuven geweest met het voornemen verder door te reizen naar Zoutleeuw, maar
‘wangesteltenis’ (de purist in Van Hout schrapt ‘indispositie’, wat hij aanvankelijk
had neergeschreven) ‘ende lyfs zwacheyt’ maakten dat hij naar huis terug moet keren.
Naar Zoutleeuw had hij gewild om de twee ooms van zijn vrouw op te gaan zoeken,
namelijk de halfbroers van mr. Reynier van Wing. Hij verzoekt derhalve de secretaris
om hem mee te delen of zij nog in leven zijn, met wie zij getrouwd zijn geweest
‘ende wat kinderkens zy geteelt ende naergelaten hebben’.
Wat we nu op grond van dit alles kunnen afleiden, is het volgende. De echtgenote
van Van Hout stamt - anders dan Prinsen meent - niet uit een onaanzienlijke familie.
Zowel het ‘mr.’ voor de naam van haar vader als de

18
19

‘Jck hebbe binnen Loeven onderzoucq gedaen opt afsterven van barbara gordijns ons nichte’
luidt zijn aantekening d.d. 20 juli 1609 (GA L, Kerkel. Archief 407, fol. 181 recto).
GA Leiden, Kerkel. Arch. 407, fol. 181 verso-182 recto.
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procureursfunctie die hij bekleedde, wijst erop dat hij Rechten had gestudeerd. Ook
de achtergrond van moederskant, een grootvader die boekbinder is te Leuven en ook
bode op Holland, is niet oninteressant. We leren er ook uit dat Van Hout in 1562 te
Zoutleeuw is getrouwd. Het huwelijk werd vermoedelijk aldaar door een
rooms-katholieke geestelijke ingezegend in de St.-Leonarduskerk, nu vermaard om
haar kunstschatten uit de Renaissance. In 1569, het jaar waarin Van Hout onder druk
van Alva uit zijn ambt van stadssecretaris werd gezet omdat hij betrokken was geweest
bij de ‘voorleden oproerten ende zeer suspect is’,20 was het echtpaar Van Hout (met
de kinderen?) te Zoutleeuw. Aangezien Van Hout in februari te Leiden werd ontslagen,
neem ik aan dat hij pas daarna naar Zoutleeuw is gereisd, misschien om aan zijn
schoonfamilie financiële steun te vragen voor de voorgenomen vlucht die het echtpaar
uiteindelijk naar Emden in Oost-Friesland zou voeren. Dit zou ook verklaren waarom
Van Hout, blijkens zijn testament, later de leden van zijn schoonfamilie die de
Zuidelijke Nederlanden ontvluchtten, financieel en anderszins steunde.21
Een belangrijke vraag in verband met die Brabantse achtergrond moeten we nog
zien te beantwoorden, namelijk: hoe komt een Leidse jongeman in 1562 aan een
meisje uit het verre Zoutleeuw, een Brabantse stad, gelegen aan de zuidoostgrens
met het Prinsbisdom Luik?
Er is reden om aan te nemen dat Jan van Hout zijn toekomstige echtgenote in
augustus 1561 op het Landjuweel te Antwerpen heeft leren kennen. Door het hele
land wisten liefhebbers van de rederijkerij dat de Brabantse cyclus van zeven
wedstrijden, ooit begonnen in 1515 te Mechelen, op een grootse wijze zou worden
afgesloten.22 Wie het zich maar enigszins kon veroorloven uit hun kring, maakte de
één maand durende festiviteiten mee. Van het gezin van de Leidse rederijker Cornelis
Meesen van Hout († 1595), dat drie kinderen telde, was de toen negentienjarige Jan
de enige mannelijke telg. Het zou Van Houts latere grote voorliefde voor ‘optochten
en praalvertoningen’23 begrijpelijker maken, als we die konden toeschrijven aan de
overweldigende indruk die de feestelijkheden te Antwerpen hadden ge-

20
21

22
23

SCHOTEL 1874, p. [46].
Van Houts testament werd door Schotel in extenso gepubliceerd. Op p. 51 komt Janneken
van Wing ter sprake en verderop Franc van Wing Reiniersz., de zoon van de halfbroer van
Elisabeth van Wing.
E. VAN AUTENBOER, Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515-1561). Met een Woord
Vooraf door L. ROOSE, Middelburg 1981, p. 48.
PRINSEN 1907, p. 109-110, 114-115, 117.
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maakt op zijn ontvankelijke gemoed. Dat ook de oudste dochter van mr. Reinier van
Wing uit Zoutleeuw er bij was, is eveneens niet onaannemelijk. Tot de vijftien
deelnemende kamers op het Landjuweel behoorde ook de kamer van Zoutleeuw. In
de jury die de prestaties van de deelnemers moest beoordelen was de Leeuwse kamer
vertegenwoordigd door mr. Reynier van Winden.24 Hij had dus zitting in een
vijftienkoppig gezelschap waarin we bekende figuren als Cornelis van Ghistele (voor
De Goudbloem uit Antwerpen) en Jeronimus van der Voort (voor Lier) aantreffen.
Maar hierbij rijst de vraag of deze mr. Reynier van Winden dezelfde was als de mr.
Reynier van Wing uit Van Houts stamboom. Dat dit inderdaad het geval was, daarvoor
heb ik de volgende argumenten.
De spelling van eigennamen lag in die tijd niet zo vast als nu. Zo wordt eenzelfde
figuur (namelijk de kleinzoon van Van Houts schoonvader) in een archiefstuk Frans
van Winde genoemd, in andere archiefstukken Frans van Winge.25 Wat eveneens
pleit voor identificatie van Elisabeths vader als de vertegenwoordiger van de Leeuwse
kamer te Antwerpen, is de academische meestertitel voor beide vrijwel gelijkluidende
namen.26 In mijn argumentatie speelt ook Van Houts motto een rol. Volgens Schotel
en Prinsen luidt dit ‘Hout en wint’.27 Ongetwijfeld zullen zij dit motto in die spelling
zijn tegengekomen, maar onder het ‘Liedt Op de Standtvasticheyt des achtbaren
vermaerden ende hooch- gheleerden Iusti Lipsii’ tref ik ‘Hout en Wind’ aan.28 Deze
laatste spelling is nogal raadselachtig, tenzij we bedenken dat de hierin gebruikte
kapitalen aangeven dat ‘(Van) Hout’ en ‘(Van) Wind’ dit loflied29 eendrachtig
ondertekend hebben. Of het echtpaar ook gezamenlijk de met dit motto ondertekende
ode tot stand heeft gebracht? Daarvoor is geen bewijs, maar kennelijk pas in onze
tijd kan de gedachte opko-

24
25

26

27
28
29

VAN AUTENBOER 1981, p. 72.
GA Rotterdam, Notarieel Archief 1585-1650, no 100/47: Frans van Winde. Voor Frans van
Winge, zie Ibidem, no 100/58 en 100/74. Met dank aan Jan van Loo uit Gouda die mij
fotokopieën van de desbetreffende stukken bezorgde.
In juli 1526 liet een Reynerus de Winde zich aan de Leuvense universiteit inschrijven. Zijn
plaats van herkomst wordt helaas niet vermeld. (A. SCHILLINGS, Matricule de l'université
de Louvain Dl. 3, 1958, p. 761, nr. 117).
SCHOTEL 1874, p. 36 en PRINSEN 1907, p. 142.
J. LIPSIUS, Twee boecken vande Stantvasticheyt [...], Leyden, Christoffel Plantijn, 1584, fol.
**2 verso. Ex. UB Leiden: 1368 G 9.
Het ‘Liedt’ in de titel duidt erop dat we hier met een contrafact te maken hebben, met andere
woorden de tekst is waarschijnlijk op een bestaande melodie geschreven.
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men dat de echtgenote van een zestiende-eeuwse dichter daartoe in staat was.30
Nu we de Brabantse achtergrond van Van Houts echtgenote aannemelijk hebben
gemaakt, is het ook begrijpelijker geworden dat de latere Du Bartasvertaler, de zoon
van de kanselier van Brabant in 1581-1582 als student bij de Van Houts zijn intrek
neemt.31 Toen Dirk van Liefvelt in 1580 aan de Sorbonne studeerde, woonde hij
aldaar bij Plantijns vennoot, sektegenoot en jeugdvriend Pierre Porret. Toen begin
september de pest heerste te Parijs schreef Porret aan de vader van zijn student dat
ze naar Montmorrency waren getrokken. In zijn brief raadt Porret de kanselier aan
diens zoon, over wie hij vol lof is, naar een andere universiteit te sturen om geen tijd
te verliezen. Uit de brief blijkt dat de financiële kant van de zaak via Plantijn werd
afgewikkeld.32
Wellicht belangrijker in verband met die Brabantse achtergrond is het feit dat
Justus Lipsius in 1578 vanaf mei tot augustus bij de Van Houts heeft gewoond.33 De
vriendschap tussen Van Hout en de beroemde burgemeesterszoon uit Overijse werd

30

31

32

Zo leverde Eleonora Carboniers, de echtgenote van Lucas d'Heere, bijdragen aan het werk
van haar man (W. WATERSCHOOT, ‘Receptie van D'Heere in de zestiende eeuw: Houwaert
en Van Mander’, in 't Ondersoeck leert, Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur
ter nagedachtenis van Prof. dr. L. Rens, ed. G. VAN EEMEREN en F. WILLAERT, Leuven [etc.]
1986, p. 137-150, zie p. 138.
WITKAM, DZ Dl. 2, p. 176, nr. 610 en UB Leiden, ASF 281, fol. 42 recto, kol. 2. Zie over
Dirk van Liefvelt en diens vader: JAN VAN DER NOOT, De ‘Poeticsche Werken’, Analytische
bibliografie en tekstuitgave, ed. W. WATERSCHOOT, Gent 1975, Dl. 3, p. 75-76 ad 3 en de
aldaar opgegeven literatuur. Voor de beschrijving van het ambt van kanselier van Brabant,
zie Idem, p. 76 ad r. 4. Zie ook: A.M.TH. LEERINTVELD, ‘Huygens vertaalt Du Bartas:
Huygens' eerste dichtwerk in het Nederlands, een vertaling van een tweetal fragmenten uit
Du Bartas, vergeleken met de vertaling door Van Liesvelt’, Veelzijdigheid als levensvorm,
Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk, Een bundel studies ter gelegenheid van
zijn driehonderdste sterfdag, red. A.TH. VAN DEURSEN, E.K. GROOTES en P.E.L. VERKUYL,
Deventer, 1987, p. 173-182, spec. p. 175-180 (Deventer Studiën 2). Zie over de
medehuisgenoten van D. van Liefvelt te Leiden, mijn artikel ‘Vander Noot en Holland’, in:
Eer is het Lof der Deucht, Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr.
Fokke Venstra, red. H. DUITS, A.J. GELDERBLOM en M.B. SMITS-VELDT, Amsterdam 1986,
p. 18-33, spec. p. 24-25.
Porret schrijft op 11 september 1580 het volgende aan de kanselier: ‘Car je vous puys asseurer
que j'ay veu peu de gens du pais qui se soyent mieux façonné que luy. Et estant poulcé aux
estudes il a l'entendement bon pour estre employé en grandes affaires, qui me faict vous
supplier derechef de ne le laisser icy perdre son temps après ses compagnons. Car je m'asseure
qu'il les passera tous, car il ayme l'estude et n'est jamays oisif. Au reste, il vous a envoyé les
comptes de ce que j'ay desbourcé pour luy qui se monte a la somme de 31. escus et avant
que vous ayez receu la presente il aura desmeuré 13. moys avec moy qui se montera en some
135. escus solz. Surquoy on m'a escrip avoyr fourny a Plantin pour mon conte a deux foys
la some de 254. fl. 7 pat. parquoy vous plaira livrer audict Plantin le reste de ce quy me sera
deu pour payer le seig.r Sonnius qui nous fournist argent sans lequel je seroys en paine, car
estant hors de Paris, je n'ay aulcune commodité’ (C. PLANTIN, Correspondance ed. M. ROOSES
en J. DENUCE, Antwerpen [etc.] 1885-1918. 9 dln. Zie Dl. 6, 1916, p. 188-189, nr. 890).
Deze brief lijkt de biograaf van Van Liefvelt niet bekend te zijn geweest, zie F.A.J. DAMBRE,
‘Theoderick van Liefvelt (± 1555-1642): Leven en werk met gegevens over de Du
Bartas-vertaling in de Nederlanden’, Studia Germanica Gandensia, 2, 1960, p. 9-80.

33

WITKAM, DZ Dl. 2, p. 176, gebaseerd op UB Leiden, ASF 364, No 4.
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beschreven in een goed gedocumenteerd artikel door S. Sué.34 Daaruit blijkt o.a. dat
Lipsius pas in Leiden Van Hout voor

34

S. SUE, ‘Justus Lipsius en Jan van Hout: politieke en filologische aspecten van een
vriendschap’, Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en
letterkunde en geschiedenis, 33, 1979, p. 265-287.
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het eerst heeft ontmoet, terwijl hij Dousa reeds te Leuven had leren kennen.35 Zijn
'Electorum liber secundus ‘(1585) bevat een opdracht aan Dousa en Van Hout waarin
Lipsius hen drieën typeert als Amicitiae Triumviri’ (Een Driemanschap op grond
van Vriendschap).36 Schrijvend over zijn eerste tijd te Leiden denkt hij daarbij terug
aan de vrolijke maaltijden die ze vaak hielden waarop Dousa zijn Latijnse gedichten
voordroeg en Van Hout zijn Nederlandse.37 Bij zulke gelegenheden zullen de
gesprekken ook wel eens over Plantijn zijn gegaan. Vooral nadat de eerste Leidse
academiedrukker Willem Silvius in 1580 was overleden, want toen zagen zowel
Dousa als Lipsius zich gedwongen om zoals vanouds hun kopij naar Plantijn in Ant-

35
36

37

SUE 1979, p. 268.
J. LIPSIUS, Electorum Liber secundus, In quo mixtim Ritus & Censurae, Lugduni Batavorum,
Christophorus Plantinus, 1585, fol. *2 verso. Ex. UB Leiden: 180 D 15, ook afgedrukt in: J.
LIPSIUS, Epistolae, ed. A. GERLO, M.A. NAUWELAERTS en H.D.L. VERVLIET [e.a.], Brussel
1978 -. Zie Dl. 2, 1983, nr. 407, 85 02 01.
‘Animorum enim in his oblectamenta quaerebamus, non corporum et sermones alternos edere
ac bibere quam cibos sive potus. Saepe gravior historia fercula nobis distinxit, interdum
amoenior fabula, saepissime tui Dousa, tui Hautene versus. Legebamus enim eos et curas
publicas privatasque iucunde fallebamus duplici ista Musa. [...] Uterque autem vestrum inter
poetas [...] principes, sed in diverso tamen genere, cum tu Dousa via et lingua veteri insistas:
tu Hautene novitia magis et nostra. Romana semita illi placita; huic Belgica, quam quoties
calcat, gloriari iure potest.’ (Idem).
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werpen te sturen.38 Het is te begrijpen dat ze in die toestand verandering wensten te
brengen en Plantijn probeerden te overhalen om naar Leiden te komen. De
aartsdrukker kwam, maar ging daarbij niet over een nacht ijs. Voordat hij zich in de
lente van 1583 te Leiden kwam vestigen, is hij drie keer komen poolshoogte nemen:
in juli 1579, in april of juni 1581 en in november 1582 of januari 1583.

Plantijn te Leiden
In juli 1579 was Plantijn bij Lipsius op bezoek.39 Bij die gelegenheid ontmoette hij
ook Jan van Hout en schreef een bijdrage in diens Album Amicorum die gedateerd
is: 27 juli 1579.40 Plantijn stuurde rond die tijd vanuit Leiden en via Jan van Hout
een brief aan zijn ex-sektegenoot Coornhert waarin hij hem vroeg: ‘hoe 't hem ging
in den Heere?’41 Diezelfde zomer trok Plantijn nog verder door Holland: in Haarlem
bracht hij een bezoek aan Coornhert en aan burgemeester Stuver.42 Twee jaar later,
in juni 1581, logeerde Plantijn opnieuw bij Lipsius te Leiden.43 Maar op 6 april van
datzelfde jaar had Plantijn reeds zijn diensten aangeboden aan de universiteit ‘om
uyt sijne winckel de Bibliotheke te instrueren’.44 Vermoedelijk was hij tijdens zijn
tweede verblijf bij Lipsius reeds bezig om een aantal praktische zaken te regelen
omtrent zijn overkomst naar Leiden. Van ruim een jaar later, namelijk van 3 november
1582, dateert de akte waarmee hij het z.g.
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VAN GULIK 1975, p. 368.
Becker signaleerde een lacune in Plantijns correspondentie, namelijk in de periode 25 juni
tot 22 augustus van dat jaar (B. BECKER, ‘Thierry Coornhert et Christophe Plantin’, GP, 1,
1923, p. 97-123, zie p. 103).
Een facsimile van Plantijns bijdrage in Van Houts album vindt men in Idem, t.o.p. 102 en
in deze bundel p. 99.
Gepubliceerd in Idem, p. 113-115; ook in C. PLANTIN, Supplément à la Correspondance,
ed. M. VAN DURME, Anvers 1955, p. 169-170, met een uitvoerig commentaar waarin Beckers
toeschrijving van de brief aan Plantijn wordt overgenomen.
BECKER 1923, p. 104-105; C. PLANTIN 1955, p. 171. Volgens Becker bracht Plantijn ook
begin 1584 een bezoek aan Coornhert te Haarlem. Coornhert stuurde Plantijn daarna een
brief en een exemplaar van zijn Toetzsteen der ware leeraren (BECKER 1923, p. 110 en
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert, ed. B. BECKER,
's-Gravenhage 1928, p. 318-319 noot 4).
‘[...] en 26 Juni [1581] bood Lipsius namens Plantijn, die bij hem logeerde, aan de Universiteit
een exemplaar van het Corpus Iuris en van Joh. Goropii Becani Opera ten geschenke aan’.
(P.C. MOLHUYSEN, ‘De Academie-drukkers’, in Pallas Leidensis MCMXXV, Leiden 1925,
p. 305-322, zie p. 310). Colin Clair daarentegen meent dat Plantijn reeds in april 1581 bij
Lipsius logeerde en toen door tussenkomst van zijn gastheer om een afdruk van het zegel
van de universiteit verzocht. Daarmee wilde hij de boeken stempelen die hij van plan was
aan de universiteit te schenken. Nadat hij de wassen afdruk had gekregen, liet hij op 24 mei
1581 door Bartholomeus Meert het stempel graveren (C. CLAIR, Christopher Plantin, London
1960, p. 151).
WITKAM, DZ, Dl. 4, p. 180, nr. 1212.
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huis Assendelft in de Breestraat kocht, het pand waarin hij zijn drukkerij zou
vestigen.45 In hetzelfde jaar 1582, wellicht ook in november, kocht Plantijn nog de
winkel in de Maarsmansteeg en het drukkersmateriaal van de weduwe van Willem
Silvius, zijn voorganger als academiedrukker.46 Onder de datum 6 juni 1583 wordt
Plantijn voor het eerst vermeld op de naamrol van het personeel van de universiteit,
maar de gegevens over hem zijn duidelijk later ingevoegd tussen die van anderen.47
Zijn officiële aanstelling tot academiedrukker dateert weliswaar van 14 mei 1584,
maar als datum waarop de benoeming was ingegaan, werd door de universitaire
bestuurders 1 mei 1583 gerekend.48 Zonder dat met bewijzen te staven, laat Voet
evenwel Plantijn reeds helemaal aan het begin van 1583, in januari, naar Leiden
komen om zijn nakende verhuizing voor te bereiden. De datum van de feitelijke
verhuizing is beter gedocumenteerd: uit een aantekening van Plantijns dochter Martina
is op te maken dat die eind april 1583 plaatsvond.49 De aanleiding voor Plantijns
vertrek uit Antwerpen was het Spaanse krijgssucces in Brabant. De gespannen sfeer
in Antwerpen wilde Plantijn gaarne ruilen voor de rust van de Hollandse
universiteitsstad, waar zijn vriend en
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A.J. SORMANI, ‘Het huis Plantijn te Leiden’, GP, 22, 1944, p. 51-55, zie p. 51-52; niet meer
dan een indruk van het huis geven de afbeeldingen 2 en 3. Het hoekhuis
Breestraat-Vrouwensteeg was een groot pand. Volgens het bevolkingsregister uit 1581 telde
het 26 bewoners o.a. Dieuwer vander Laen (weduwe van jonker Hendrik van Assendelft),
Johanna vander Laen (weduwe van Jan van Theemsicken) en Franchoyse van Teemsicke
(burggravin van Roeselare) en Adriaen Dassa uit Antwerpen (WITKAM, DZ, Dl. 4, p. 178,
nr. 1211). De dames Theemsicken (ook: Teemsicke, Teemsich) en mevrouw d'Asse (ook:
Dassa) waren bevriend met Carolus Clusius (C. PLANTIN, Suppl. Corr. 1955, p. 201-203, nr.
177; p. 202 noot 10).
C. CLAIR 1960, p. 151.
UB Leiden, ASF 22, fol. 42 recto.
P.C. MOLHUYSEN, Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, 's-Gravenhage
1913-1924, 7 dln. Zie Dl. 1, p. 119*.
VOET, GC Dl. 1 (1969), p. 106.
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sektegenoot Lipsius verbleef en waar de overheid - tuk op het binnenhalen van een
waardig drukkersatelier - hem verwende met alle mogelijke faciliteiten.50 Zo verleende
ze hem reeds op 25 mei 1583 de toestemming om een winkel te bouwen, tegen het
Academiegebouw aan het Rapenburg d.w.z. tegen de wand van de
universiteitsbibliotheek die toen in de z.g. gewelfkamer was ondergebracht.51
Plantijns vertrek bleef in de Zuidelijke Nederlanden niet onopgemerkt. In een
uitvoerige brief aan Filips II van 31 december 1583 verantwoordde hij zich door zich
voor te stellen als iemand die, overmand door de financiële zorgen en het werk, rust
had gezocht bij een van zijn beste vrienden. Het was dus voor zijn geestelijke en
lichamelijke gezondheid dat hij was vertrokken, om stil en onbekend een paar
maanden in Holland uit te rusten (‘je me deliberay d'y demeurer quelques mois
comme incogneu’). Onbekend was hij helaas niet lang geweest. Voortdurend drong
men er bij hem op aan om een drukkerijtje (‘quelque petite imprimerie’) op te richten,
terwijl men hem daarbij alle mogelijke hulp aanbood. Bovendien verzekerde men
hem dat hij niets zou hoeven te drukken dat in strijd was met het rooms-katholieke
geloof. Kortom, de voorwaarden waren zo gunstig geweest dat hij dit aanbod
onmogelijk af had kunnen slaan.52 Men mag aannemen dat de argwaan van de Spaanse
vorst na de lezing van deze brief nauwelijks zal zijn verdwenen.
Te Leiden zou Plantijn zijn jaarsalaris van 200 gulden hebben vermeerderd door
kost en inwoon te verschaffen aan studenten.53 Bij nader inzien echter berust dit
gegeven op een bepaalde interpretatie van de formulering ‘qui familiam alunt’ door
Geurts, die schrijft over de kanunnik-schoolmeester Willem van Assendelft, bij wie
vele studenten woonden die dan ook met naam en toenaam jaarlijks werden
geregistreerd.54 Molhuysen, op wie Geurts zich baseert, verklaart echter het ‘qui
familiam alunt’ als de z.g.
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Idem, p. 108.
Voor de volledige transcriptie van het originele stuk, zie: H.J. WITKAM, Kleine zaken, de
universiteit concernerende, Leiden 1969, Bijlage Nr. 8, Bl. 7 en C. PLANTIN, Suppl. Corr.
1955, p. 295-296.
C. PLANTIN, Correspondance, ed. M. ROOSES en J. DENUCE, Antwerpen [etc.] 1883-1918,
9 dln. Zie Dl. 7, 1918, nr. 1014, p. 132.
VOET, GC Dl. 1 (1969), p. 109.
P.A.M. GEURTS, ‘Mr. Willem van Assendelft kanunnik-schoolmeester te Leiden (1579-1591)
en het Privilegium fori der universiteit’, Archief voor de geschiedenis van de katholieke Kerk
in Nederland, 6, 1964, p. 1-107, zie p. 10.
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huishoudende personen die zonder professor of student te zijn, in betrekking staan
tot de universiteit, zoals b.v de rector van de Latijnse School Stockius, de regent van
het Statencollege Westerwolt en de universiteitsdrukker Plantijn.55 Dit hoeft dus niet
noodzakelijk te betekenen dat bij deze huishoudende personen ook studenten
inwoonden. In elk geval ben ik bij mijn onderzoek in de universiteitsarchieven geen
namen tegengekomen van studenten die bij Plantijn zouden hebben gewoond.56

Plantijn en Van Hout
In de jaren 1583-1584 werden te Leiden bij Van Hout, die optrad in zijn functie van
notaris, een aantal testamenten van bekende figuren verleden die door Plantijn als
getuige werden medeondertekend. We krijgen daaruit een goed, maar weinig
verrassend beeld van de kleine kring van intimi waarin Plantijn zich te Leiden bewoog.
Zo ondertekent hij op 11 september 1583, samen met notaris Jan van Hout, Justus
Lipsius en de toenmalige rector-magnificus Joannes Heurnius, het in het Nederlands
gestelde testament van Lipsius. Dezelfde personen tekenen twee dagen later ook de
toevoeging aan het testament.57 Op 11 oktober 1584 ondertekent Plantijn het door
Van Hout in het Frans opgestelde testament van Chrestien Porret, de natuurlijke zoon
van Pierre Porret, die zich in de loop van 1582 te Leiden had gevestigd als apotheker.
De overige ondertekenaars zijn, behalve Porret zelf, Jan en Bartholomeus van Hout.58
Drie weken later, op 4 november 1584 laat ook Janus Dousa zijn testament in het
Nederlands door Van Hout opstellen. Ondertekenaars zijn nu, behalve Dousa en de
notaris, Lipsius en Plantijn.59 Nog een paar weken later tenslotte is Plantijn zelf aan
de beurt. Op 19 november stelt Jan van Hout in het Frans het testament op van
‘Christophle Plantin et dam:e Jehanne Riviere’. Ondertekenaars zijn behalve Plantijn
en
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MOLHUYSEN, Dl. 1 (1913), p. 49 noot 1.
De enige keer dat Plantijn in de ‘Catalogus eorum qui familiam alunt’ voorkomt, is in 1585
(UB Leiden, ASF 22, fol. 89 verso). Op dezelfde bladzijde wordt wel ‘Simon Stevinus
brugensis’ vermeld, maar die woont in 1585 bij Stockius.
GA Leiden, Notarieel Archief 44, fol. 34 verso (olim 13 verso).
Idem, fol. 36 recto en verso (olim 15r en v).
Idem, fol. 36 verso-38 verso (olim 15v-17r).
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Van Hout ook Dousa en Lipsius.60 De voornaamste details uit dit testament zijn
gepubliceerd door Rooses.61 Zoals bekend werd dit testament geannuleerd en
vervangen door een ander, verleden te Antwerpen bij notaris Gillis vanden Bossche
op 14 mei 1588.62 Uit de ondertekening van die testamenten blijkt al in welke kleine
kring Plantijns sociale leven te Leiden zich afspeelde. Maar ook uit een andere bron
krijgen we een gelijkaardig beeld. In een brief van 23 augustus 1584 aan Dousa in
Londen schrijft Lipsius:
Een groet van onze vriend Van Hout die gisteren bij mij thuis vrolijk aanzat
op een maaltijd ter gelegenheid van de begrafenis des Meloens.63 Je zou
ons deze begrafenismalen benijden, indien je tot afgunst in staat was.
En in een postscriptum voegt Lipsius hieraan toe:
Een allervriendelijkste groet ook vanwege Plantijn, eveneens mijn
disgenoot bij eerdergenoemd schitterend feestmaal.64
Verder toont met name Lipsius zich bijzonder bezorgd om Plantijns wel en wee. Zo
deelt hij Dousa op 30 januari 1585 mee dat hij ongaarne naar Den Haag vertrekt met
een officiële missie, nu Plantijn ziek te bed ligt: ‘Ik betreur het dat ik hem in de steek
moet laten, het is ook ongepast’ schrijft hij.65
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Idem, fol. 39 verso-41 verso (olim 18v-20v).
M. ROOSES, Le Musée Plantin Moretus, Contenant la vie et l'oeuvre de Christophe Plantin
et de ses successeurs les Moretus, ainsi que la description du Musée et des collections qu'il
renferme, Anvers [etc.] 1913-1916, p. 243-244. Een afschrift van dit testament is in het bezit
van het Museum Plantin; in C. PLANTIN, Suppl. Corr. 1955, p. 303 noot 1 wordt als signatuur
AR 98 en 106 opgegeven.
Gepubliceerd in C. PLANTIN, Suppl. Corr. 1955, p. 297-303.
In de moderne editie is ‘ad funus Melonis’ niet geannoteerd. Eerst ging ik ervan uit
dat het hier om een persoonsnaam ging, maar gezien de ironische toon van het geheel
(‘schitterend feestmaal’) en de opmerking dat Van Hout ‘vrolijk’ aanzat bij een
begrafenismaal, hou ik het erop dat Lipsius op 23 augustus zijn gasten een meloen uit
eigen tuin (een tuin die hij via Van Hout had gekregen) voorzette.
‘Salutat te Hautenus noster, qui hilariter here apud me in prandio fuit ad funus Melonis.
Invideas illis exsequialibus epulis, si in te livor.[...] Salutat te amantissime et Plantinus,
qui etiam coepulo mihi in convivio illo Saliari.’ (LIPSIUS, Epistolae Dl. 2, 1983, nr.
364, 84 08 23 D).
‘Plantinus in morbo iacet. Quem deseri a me doleo et parum decorum est’ (LIPSIUS, Epistolae
Dl. 2, 1983, nr. 404, 85 01 30).
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Lipsius, Plantijn en Van Hout woonden ook in elkaars onmiddellijke omgeving. Een
plattegrond uit die tijd, gehanteerd in combinatie met gegevens ontleend aan een z.g.
verpondingsregister, laat zien dat de drie heren niet alleen in dezelfde straat, maar
ook op nog geen honderd meter van elkaar woonden.66 Zeer veel vrije tijd voor de
gezellige omgang lijkt Plantijn zich te Leiden niet te hebben gegund. Hij heeft er
voornamelijk hard gewerkt. Breugelmans noteerde 120 publikaties die te Leiden in
die korte periode Plantijns pers verlieten.67 Daaronder zijn een aantal bijzonder
belangrijke Nederlandstalige werken, zoals de Twe-spraack vande Nederduitsche
Letterkunst, de Spieghel der Zeevaert, Lipsius' Constantia in de Nederlandse vertaling
van Plantijns schoonzoon Jan Moretus en Stevins Dialectike. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de publikatie van juist wetenschappelijke werken in het
Nederlands door Jan van Hout werd gestimuleerd. Lipsius en Dousa van hun kant
waren blij met Plantijns komst naar Leiden omdat nu de Antwerpse kwaliteitsdrukker
hun geleerde werken onder hun ogen zou uitgeven. Daarbij zal de herwaardering
van het Nederlands hun zeker niet voor ogen hebben gestaan. Ofschoon ze niet
onwelwillend stonden tegenover het gebruik van het Nederlands, propagandisten
voor het gebruik van de landstaal waren ze allerminst. De enige in hun kring aan wie
dergelijke propaganda wel was toevertrouwd, was Jan van Hout. Een uiting van zijn
propagandistische neiging vinden we in het voorwerk dat bedoeld was voor zijn
vertaling van Buchanans satire over de minderbroeders, getiteld Franciscanus. Dit
voorwerk bestaat uit een satirische opdracht aan de beruchte Broer Cornelis van
Dordrecht, minderbroeder te Brugge, en uit een beroemde voorrede, getiteld ‘Tot
het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe Universiteyt
der stad Leyden ouffenende zijn in de Latijnsche of Neder-duytsche poëzien ende
allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake’. Beide stukken zijn pas in de
moderne tijd uitgegeven naar het kladhandschrift. In het oorspronkelijke handschrift
vormen ze op grond van papier en watermerk één geheel, ook hun tekstopmaak is
hetzelfde.68 Vandaar dat we aannemen dat ze beide rond dezelfde tijd moeten zijn
ontstaan. De algemene opvatting sinds de Van Hout-stu-
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‘Brede straet [...] Christoffel Plantin... No 50 [...] Doctor Justus Lipsius, Professor van Brussel
[...] No 55, [...] Jan van Hout, secretarius No 85’ (W. PLEYTE, Leiden vóór 300 jaren en thans
[...], Leiden 1874, p. 78).
R. BREUGELMANS, ‘Lugduni Batavorum, ex officina Christophori Plantini: a checklist of
Plantin's Leiden imprints, 1583-1586’, Quaerendo, 5, 1975, p. 91-104, 364.
Het handschrift berust in GA Leiden, Gildenarchieven 1491. Het bestaat uit 7 diplomata die
in de rug aan elkaar zijn gebonden. Daarbinnen zijn de eerste drie bladen ineengevouwen
tot één katern en apart gebonden. Het volgende diploma vormt eveneens één katern. Daarop
volgen nog eens drie diplomata, ineengevouwen tot één katern en apart gebonden. Hetzelfde
watermerk komt voor even onder het midden van fol. 4, 5, 6, 11, 13 en 14. De kettinglijnen
lopen vertikaal. De tekst van de opdracht komt eerst. Volgende tekstgedeelten beslaan
hetzelfde diploma: fol. 1r/v en 6r/v, fol. 2r/v en 5r/v, fol. 3r/v en 4r/v, het daaropvolgende
katern bevat fol. 7r/v en 8r/v. Wat de voorrede betreft: fol. 9r/v en 14r/v (blanco) beslaan
hetzelfde diploma, verder fol. 10r/v en 13r/v en tenslotte fol. 11r/v en 12r/v. Ook het feit dat
zowel in de opdracht als in de voorrede slechts de rechterhelft van elke bladzijde voor de
lopende tekst is gebruikt en op de blanco linkerhelft correcties in de tekst werden aangebracht,
wijst erop dat beide teksten als één geheel moeten worden beschouwd.
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dies van Prinsen is dat ze ca. 1576 moeten zijn geschreven, terwijl een deugdelijke
grond voor die datering volstrekt afwezig is. Toch bevat de opdracht aan Broer
Cornelis een door archiefgegevens te staven terminus a quo die maakt dat dit geschrift
na 26 juli 1578 moet zijn ontstaan.69 Dit houdt te-
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In Buchanans Franciscanus wordt een toespeling gemaakt op homosexuele praktijken. Hierin
raadt een oudgediende een aanstaand monnikje het volgende aan: ‘Ik zou het toejuichen
indien jij je in je prille jeugd als vrouw liet gebruiken. Daardoor ontstaan de onbeschaamde
oogopslag en de ongezonde zucht tot ruziën als een wijf’ (‘Nec mihi displiceat primo muliebria
passus/ Flore aevi; hinc effrons audacia nascitur, atque/ Foemineum in morem rixandi insana
voluptas’, vss. 633-633). Buchanan ontleent hier vermoedelijk aan Tacitus, namelijk aan de
Annales 11, 36. Hierin schrijft de Romeinse historicus in verband met het overspel gepleegd
door Messalina, de echtgenote van keizer Claudius, dat Suillius Caesoninus werd beschermd
door zijn ondeugden, want in dit afgrijselijke gezelschap [van minnaars van Messalina] had
hij zich als vrouw laten gebruiken (‘muliebria passus’).
Wonderlijk is de gretigheid waarmee Jan van Hout zich op deze ene toespeling heeft gestort
om er zijn ‘opdracht’ uigebreid mee te stofferen. Tegenover Broer Cornelis beweert hij dat
de pausen - allemaal Italianen - de minderbroeders een bijzondere bul hadden gegeven waarin
hun toestemming werd verleend om te mogen ‘Italianizeren’ (fol. 2v) d.w.z. om er
homosexuele praktijken op na te mogen houden. Even ervoor heeft hij beweerd dat Buchanans
betichtingen juist zijn, wanneer men let op de praktijken der Brugse en Gentse minderbroeders.
Verderop (fol. 3v) maakt Van Hout dan de toespeling op de verbranding van de Brugse en
Gentse broeders, die houvast geeft bij de datering van de opdracht. Over het feit dat drie
franciscanen en twee augustijnen op 28 juni 1578 inderdaad te Gent werden verbrand, een
gruwelijk voorbeeld dat nauwelijks een maand later op 26 juli werd gevolgd te Brugge waar
drie franciscanen op de Burg werden ‘gheexecuteerd [...] als sodomiten metten viere’, zie
A.C. DE SCHREVEL, ‘Histoire du Séminaire de Bruges’, Handelingen van de Maatschappij
voor de studie van de Geschiedenis, voorheen ‘Société d'Emulation’ te Brugge, 4e reeks, dl.
10 [dl. 37 van de collectie], 1887, p. 1-977, spec. p. 332 noot 1 en 336 noot 1.
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vens in dat beide stukken zijn geschreven op een tijdstip dat Lipsius reeds in Leiden
doceerde en dat Van Hout zich met zijn vurige pleidooi voor het gebruik van de
landstaal door onze geleerden richtte tot een gezelschap waartoe Lipsius en Dousa
behoorden. Eenzelfde propagandistische ijver blijkt uit Van Houts optreden in 1592
toen hij ten behoeve van het college voor theologiestudenten, het z.g. Statencollege,
een reglement moest opstellen, vroeg hij zich af of niet het volgende punt toe diende
te worden gevoegd, namelijk:
Dat de regent ende zijn onderregent naerstich opsicht sullen nemen omme
de bursalen te ouffenen inder nederduytsche spraecke, ende omme dezelve
te verrijcken ende van alle uytheemsche ende verbastaerde woorden te
schuymen, de zelve alle maents eens te doen ouffenen inder nederduytsche
letterkonst, bewijsconst, redenkavelinge of zulx de zelve de voorleden
jaren bij die van Amsterdam es gemaect ende uytgegeven, omme bij middel
van dien onse nederlantsche spraecke (in outheyt ende overvloet geene
talen wijckende) tot haer behoorlicke chierage ende achtinge te doen
wedercomen ende de constwoorden aldaer in plat nederduytsch gebracht,
in kennisse ende zwang te brengen.70
Van Hout wilde dus dat de aankomende theologen zich maandelijks zouden oefenen
in een Nederlands trivium, bestaande uit grammatica, dialectica (logica) en rhetorica.
Voor dit laatste verwees hij naar de werken die door de Amsterdamse rederijkerskamer
waren bezorgd. Die werken waren in de jaren 1584-1585 bij Plantijn te Leiden
gedrukt. De Nederlandse grammatica, die met een voorwoord van D.V. Coornhert
verscheen onder de titel Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst, droegen de
Amsterdamse rederijkers op aan hun stadsregering. De Nederlandse dialectica
verscheen onder de titel Ruygh-bewerp vande Redenkavelingh en werd opgedragen
aan de stadsregering van Leiden en aan het bestuur van de universiteit, twee organen
waarin Van Hout als enige tegelijk zitting had. Aangezien het onderwijs niet
noodzakelijk gebonden is aan een bepaalde taal bepleitten de Amsterdamse rederijkers
vurig het gebruik van het Nederlands en tevens dat vanuit universitaire kring een
betere Nederlandse dialectica zou worden geschreven dan die van hen:
Tót onuytsprekelyck voordeel van elck leeck-mensche / die zonder
moeijelycke arbeyd int leeren der talen / met lust alle kunsten dies zullen
moghen wys werden.
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WITKAM, DZ, Dl. 7, p. 102, nr. 3460.
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Vervolgens wezen ze op het voorbeeld van Frankrijk waar Pierre Ramus van de
koning de opdracht kreeg om een Frans trivium te schrijven:
[...] Ten is óóck niet ongehóórds / want P. Ramus tuight in zyn Fransse
Letterkunst / dat hy vanden koning last hadde de drie Redenlycke / ende
andere d'ander Vrye kunsten in Fransois te vertólcken.71
In 1585 verscheen ook bij Plantijn een verkorte versie in rijm van de Nederlandse
dialectica. Deze werd door de Amsterdammers opgedragen aan Jan van Hout. Zij
verontschuldigden zich voor hun ‘smakelóze onrype vrucht’ die slechts was bedoeld
als geheugensteun bij het memoriseren van deze kunst. Naar hun zeggen, hoopten
ze dat Van Hout hun werk onder de aandacht van het bestuur van de universiteit zou
brengen. Tenslotte memoreerden zij dat het juist Van Hout was geweest die hen ertoe
had aangezet om dit ‘onbeslepen’ werk te laten verschijnen:
Nopende het onschuldighen onzer faylen / die zult ghy (als zeer wel
wetende wat wel rymen is) best konnen ontschuldighen: anghemerckt onze
onmachtighe ghoede wil / ende byzonder de onhandelbare stóffe die wy
voor heben: daer ghy óóck ten dele in ghehouden zyt / als die hebt helpen
porren dit onbeslepen werck int licht te brengen.72
In 1587 zou het laatste deel van dit Nederlandse drieluik, de Rederijckkunst te Leiden
verschijnen bij Plantijns schoonzoon François van Raphelingen. Daarmee was een
mijlpaal bereikt in het moeizame proces van herwaardering van het Nederlands. Van
nu af aan werd het Nederlands een geschikt voertuig, zowel voor de nieuwe poëzie
als voor de nieuwe wetenschappen. Een en ander moet Plantijn niet onwelgevallig
zijn geweest. Reeds in zijn begintijd te Antwerpen leerde de Fransman vlijtig
Nederlands. De chroniqueur die de Chronika des Hüsgesinnes des Lieften schreef,
weet te melden dat hij uit belangstelling voor de geschriften van sekteleider Hendrik
Niclaes zich beijverde ‘also mit nersticheit, sick dagelickes in de dudische Sprake
tho oven’.73 Toch was het waarschijnlijk vooral een commercieel belang dat Plantijn
ertoe heeft bewogen om Nederlands te leren.

71
72
73

Ruygh-bewerp vande Redenkavelingh/ ofte Nederduytsche Dialectike [...], Leyden,
Christoffel Plantijn, 1585, p. 6-7, Ex. UB Leiden 281 G 14.
Kort Begrip Des Redenkavelinghs: in slechten Rym vervat [...], Leyden, Christoffel
Plantijn, 1585, p. 4 (ex. UB Leiden 281 G 14).
C. PLANTIN, Suppl. Corr. 1955, p. 282, nr. 246.
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Bekend is hoe Plantijn aan verscheidene personen opdracht gaf om verschillende
Nederlandse woordenboeken samen te stellen naar het model van de Franse
vertaalwoordenboeken van Robert Estienne.74 Maar dat hij ook het Nederlands heeft
leren waarderen als een bijzondere taal, is waarschijnlijk te danken geweest aan een
van zijn vroegste Antwerpse vrienden en geldschieters, namelijk de sektegenoot, arts
en taalkundige Joannes Goropius Becanus (1519-1573).75 We zagen al dat Plantijn
in 1581 de werken van Becanus aan de universiteit schonk. Op diverse plaatsen in
zijn brieven heeft Plantijn uiting gegeven aan zijn verering voor de man en zijn
wetenschappelijke werk, hoewel hij reeds vóór de verschijning van de Origines
Antwerpianae (1569) vermoedde dat dit werk controversieel zou zijn voor het
merendeel van hen - die anders als hijzelf - ‘n'entendront pas la propriété des mots
de la langue vulgaire de ces païs ici’.76 Van Plantijns Leidse vrienden deelde in elk
geval Jan van Hout diens waardering voor Becanus' werk. Hoewel Van Houts werk
vanuit dit oogpunt nauwelijks is onderzocht, liet Strengholt reeds zien dat Van Houts
woordspelingen van het type als ‘den Nembrot van Madril’ regelrecht teruggaan op
Becanus' etymologie.77 Maar ook in de Amsterdamse rederijkerskring die Van Hout
zeer na stond, was Becanus' werk in aanzien. Het is bekend dat zowel het eerste als
het zevende hoofdstuk van de Twe-spraack, onze oudste, gedrukte grammatica die
hier al ter sprake is gekomen, doortrokken is van Becanus' taalkundige opvattingen.78
Over Plantijns werkzaamheden te Leiden en zijn omgang met Jan van

74

75
76

77

78

L. VAN DEN BRANDEN, E. COCKX-INDESTEGE en FRANS SILLIS, Bio-bibliografie van Cornelis
Kiliaan, Nieuwkoop 1978, p. 81-82, 65-66 (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 11).
Zie ook de aldaar aangehaalde secundaire literatuur.
Zie over hem E. FREDERICKX, ‘Ioannes Goropius Becanus, arts, linguist, graecus’, Hermeneus,
43, 1971-1972, p. 128-136.
In zijn brief aan kard. Granvelle van 29 januari 1568 (C. PLANTIN, Correspondance Dl. 1,
1885, p. 228, nr. 102. In een brief aan Rehdiger wijst Plantijn instemmend op Becanus'
etymologie van ‘Minerve’ (Idem, Dl. 4, 1914, p. 27, nr. 494). Zijn verering voor Becanus'
geleerdheid blijkt verder uit diverse passages, b.v. in Idem, p. 141-142, nr. 559; p. 317, nr.
645 etc.
‘Als den Nembrot van Madril/ Nam tbroot uyt u mont, [...]’ schrijft Van Hout, kennelijk op
grond van ‘Hinc Nembrod in nostra lingua eum notat, qui panem praeripit’ uit Becanus'
Origines Antwerpianae (1569), p. 549 (Hier geciteerd volgens STRENGHOLT 1986, p. 160).
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst (1584), ed. G.R.W. DIBBETS, Assen [enz.]
1985, p. 326-327.
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Hout zou nog meer op te merken zijn, b.v. over de 32 boeken die Plantijn op 2 januari
1585 aan de Leidse stadsregering schonk en die vervolgens werden opgesteld in Van
Houts werkkamer op het stadhuis.79 Daarna werden die boeken bij besluit van de
burgemeesters d.d. 24 juni 1595 overgebracht naar de universiteitsbibliotheek, een
instelling waarvan de inrichting geheel onder de leiding en het dagelijkse toezicht
van Van Hout tot stand was gekomen.80
Om diverse redenen dus moet Van Hout zeer gelukkig zijn geweest met de komst
van Plantijn naar Leiden. Die komst was goed voor de jonge universiteit waarbij Van
Hout zich zo betrokken voelde. Het Brabantse aspect van Plantijns achtergrond was
hem vertrouwd via zijn vrouw. De vriendschap die Van Hout met Lipsius en Dousa
verbond zou de Leidse stadssecretaris ook met Plantijn verbinden. Maar bovenal
betekende Plantijns komst naar Leiden de grote sprong voorwaarts in de herwaardering
van het Nederlands, een zaak die Van Hout wellicht nog meer ter harte ging dan het
wel en wee van de toen nog jonge universiteit.
Rijksuniversiteit te Leiden
Vakgroep Nederlands
Postbus 9515
NL-2300 RA Leiden

79
80

WITKAM, DZ Dl. 4, p. 179, nr. 1211. Zie ook E. HULSHOFF POL 1972, p. 89-97.
Idem, Dl. 1, p. 83, 84-85, nr. 5008.
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Summary
The friendship between Christopher Plantin and Jan van Hout dates back to July
1579, when the Antwerp printer made the acquaintance of the Leyden town secretary
through Justus Lipsius. Jan van Hout, a man reputed to have libertine sympathies,
has rightly been regarded as the key figure animating the new Dutch poetry and
stimulating the use of Dutch in scientific publications. His wife being of Brabantine
extraction, he easily made friends with Southerners like Lipsius and Plantin. They
frequently dined together and on more than one occasion Van Hout entertained them
with his Dutch poetry while his friend Dousa read out his Latin poetry. In his capacity
both as town secretary and as secretary of the University Board Jan van Hout did his
utmost to make his friends' stay in Leyden agreeable. Indeed, he made himself
virtually indispensable: as a notary he even wrote their last wills.
The most famous book in Dutch Plantin printed during his Leyden period was the
Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst (Dialogue on the Dutch grammar).
This article shows that Van Hout was responsible for having this, and other learned
books in Dutch printed by a typographer of the highest quality.
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Zeven albumbijdragen van Plantijn
Chris L. Heesakkers
1. Inleiding
Nationaal en internationaal zit er de laatste jaren veel beweging in de bestudering
van het verschijnsel Album Amicorum. Met name in Duitsland, waar het gebruik
van het ‘Stammbuch’ ontstaan is, wordt het onderzoek gestimuleerd. Tweemaal
herbergde het gastvrije Wolfenbüttel in het afgelopen decennium een selecte kring
van albumonderzoekers voor een uitwisseling van hun onderzoekservaringen en
-resultaten. Beide keren verschenen de resultaten in een omvangrijke en goed
gedocumenteerde bundel artikelen, die hetzij een dieptestudie te zien geven van een
individueel album, hetzij een dwarsdoorsnee van een collectie alba dan wel een
bijzondere karakteristiek van het verschijnsel of een overzicht van de bijdragen van
een bepaalde auteur bieden.1 Een voorbeeld van de laatste categorie vormt de
bestudering van de inscripties van de hand van Daniel Heinsius door de Amerikaanse
germaniste B. Becker-Cantarino.2 De in Gent geboren Heinsius kreeg zijn filologische
opleiding te Leiden, waar hij een der uitverkorenen van Scaliger werd en zijn leven
lang als hoogleraar aan de universiteit al-

1

2

De Acta van het Werkstattgespräch, dat 4-6 juli 1978 onder leiding van Jörg-Ulrich Fechner
plaats vond, verschenen als Stammbücher als kulturhistorische Quellen, herausgegeben von
JÖRG-ULRICH FECHNER, München 1981 (Wolfenbütteler Forschungen, Band 11). Een tweede
Arbeitstagung ‘Stammbücher des 16. Jahrhunderts’, werd 18-20 juni 1986 gehouden onder
leiding van Wolfgang Klose, die bij deze gelegenheid zijn project ‘Corpus Alborum Amicorum
(CAAC). Stammbücher aus dem 16. Jahrhundert’ presenteerde. Bij dezelfde gelegenheid
verscheen de Voorlopige lijst van alba amicorum uit de Nederlanden voor 1800, van de hand
van KEES THOMASSEN en de samensteller van de onderhavige bijdrage (uitgave 's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek, 1986). De Acta van dit tweede symposion verschijnen in een speciale
aflevering van Daphnis. Zeitschrift fur Mittlere Deutsche Literatur.
‘Die Stammbucheintragungen des Daniel Heinsius’, in Stammbücher 1981 (voorgaande
noot), p. 137-164.
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daar verbonden bleef. Met Dousa, Lipsius, Clusius en Scaliger is hij een der best
vertegenwoordigde auteurs in de eerste bloeitijd van het album amicorum in de
Nederlanden, die valt in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw.
De populariteit van Heinsius en de andere genoemde auteurs van albuminscripties
hangt ten nauwste samen met hun universitaire loopbaan. Het album amicorum dankt
immers hoogstwaarschijnlijk zijn ontstaan en zeker zijn grote verspreiding aan de
universitaire milieu's. Het zijn vooral studenten die bijdragen vergaren, zowel van
hun medestudenten als van hun professoren. Het verbaast dan ook niet dat de
universiteitssteden eruitspringen, wanneer wij letten op de plaats van herkomst der
vele honderden inscripties die de bewaard of bekend gebleven alba bevatten.3 In de
Nederlanden, waar het oudste album teruggaat tot 1556, zijn dat voor de bloeiperiode
dus vooral Leuven, Douai en na 1575 Leiden. Grote plaatsen als Brussel, Antwerpen
en Amsterdam blijven daarbij ver ten achter.
Christoffel Plantijn was slechts ongeveer twee jaar woonachtig in een universiteitsstad.
Na de dood van zijn vroegere stadgenoot Willem Sylvius, die zijn carrière als
boekdrukker beëindigd had in Leiden, zocht Plantijn, zoals bekend, contact met de
jonge Noordnederlandse universiteit via zijn vriend Lipsius. Dit zou een paar jaar
later uitlopen op een aanstelling tot academiedrukker, reden waarom Plantijn zich
in april 1583 met drie persen metterwoon in Leiden vestigde. Zijn verblijf aldaar zou
duren tot na de val van Antwerpen op 17 augustus 1585. Nog in dezelfde maand
keerde hij daarheen terug.4
In verband met zijn slechts kortstondige rechtstreekse bemoeienis met

3

4

Cf., voor de periode tot 1600, de bijdrage aan het tweede Wolfenbütteler symposion van de
hand van KEES THOMASSEN en schrijver dezes, ‘Die niederländischen Stammbücher aus
dem 16. Jahrhundert’, in Daphnis (zie boven, noot 1).
Het best gedocumenteerde overzicht van Plantijn's verblijf in Leiden in J.G.C.A. BRIELS,
Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden
omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop 1974, p. 385-392. Voor Plantijns werkzaamheid in Leiden,
vergelijke men E. VAN GULIK en H.D.L. VERVLIET, Een gedenksteen voor Plantijn en van
Raphelingen te Leiden, Leiden 1965, en R. BREUGELMANS, ‘Lugduni Batavorum, ex officina
Christophori Plantini: a checklist of Plantin's Leiden imprints, 1583-1586’, Quaerendo, 5,
1975, p. 91-104.
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het universiteitswezen mag men niet verwachten, dat Plantijn een veelgevraagd auteur
van albuminscripties is geweest. Tot op dit moment zijn mij zes alba bekend, waarin
een bijdrage van zijn hand bewaard is. Van een zevende album dat een bijdrage van
Plantijn bevat, is de verblijfplaats momenteel niet bekend.
Zoals wij zullen zien, stammen drie van de zeven bijdragen uit Antwerpen en de
andere vier uit Leiden. Van de laatste zijn er drie uit Plantijns Leidse periode, alledrie
geschreven voor studenten der universiteit. De vierde, die voor de latere secretaris
van de curatoren der universiteit Jan van Hout, stamt van een eerder bezoek van
Plantijn aan Leiden. Van de drie Antwerpse inscripties behoort de allereerste aan
iemand die ook een grote rol speelde in het ontstaan en de ontwikkeling van de eerste
Noordnederlandse universiteit. Dat is de bijdrage voor de latere curator en
bibliothecaris der Leidse universiteit Jan van der Does, Heer van Noordwijk, beter
bekend onder zijn Latijnse humanistennaam Janus Dousa en later ter onderscheiding
van zijn oudste zoon ook wel Dousa Pater genoemd.
De beide andere Antwerpse bijdragen gelden twee stadgenoten van Plantijn, met
wie hij jarenlang vriendschappelijke en zakelijke relaties heeft onderhouden. Blijkens
deze en andere alba, zoals dat van de eveneens uit Antwerpen afkomstige Emanuel
van Meteren, dat bewaard wordt in de Bodleyan Library te Oxford, is het verschijnsel
album in deze jaren in Antwerpen niet onbekend. Toch schijnt Plantijn zelf nooit
een album amicorum te hebben aangelegd. Aanwijzingen hiervoor zijn mij althans
tot nu toe niet onder ogen gekomen.
Als inscriptor is Plantijn er niet op uit geweest aan zijn afzonderlijke inscripties
een sterk individueel karakter te geven. Zij zeggen niet veel over zijn specifieke
verhouding tot de desbetreffende albumhouder, zij het altijd nog aanzienlijk meer
dan bijvoorbeeld de uiterst beknopte en stereotype inscripties van een Carolus Clusius.
Toch is het duidelijk, dat de Antwerpse drukker in dit opzicht voor zijn twee
stadgenoten, Johannes Vivianus en Abraham Ortelius, een uitzondering heeft gemaakt.
In beide gevallen presenteert hij zich uitdrukkelijk als de Koninklijke
(proto)typographus, als de (aarts)drukker en zijn bijdrage is uitvoeriger en
persoonlijker, vooral in het geval van Ortelius. Van een bepaalde ontwikkeling in
de aard van de inscripties, die een tijdvak van zestien jaar beslaan, valt niettemin
niet veel te bespeuren.
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2. De afzonderlijke inscripties uit de Antwerpse tijd
2.1. De inscriptie voor Janus Dousa, 14 maart 1569
Het album amicorum van Janus Dousa, waarvan de bijdragen lopen van 1563 tot
15975, behoort tot de oudste alba uit de Nederlanden. De vroegste gedateerde bijdragen
dateren uit zijn studententijd te Douai, maar deze werden voorafgegaan door twee
ongedateerde Leuvense bijdragen. Dan volgen talrijke bijdragen uit Parijs, waar
Dousa van 1564 tot 1566 verbleef. Hierna keerde hij met een inmiddels welgevulde
portefeuille van eigen Neolatijnse poëzie en filologische aantekeningen op antieke
Latijnse auteurs naar zijn heerlijkheid Noordwijk terug.
De literaire activiteiten van Janus Dousa (1545-1604) kunnen er toe hebben
bijgedragen, dat hij, eenmaal terug in Holland, in nauw contact kwam met iemand
als Hadrianus Junius. Deze Junius was een belangrijk filoloog, die zijn werken bij
Plantijn liet drukken. Hij stond in contact met een van Plantijn's correctoren, Victor
Giselinus. Toen het idee ontstond, om een selectie van Dousa's poëzie te publiceren,
lag het dan ook voor de hand om voor het drukken in de eerste plaats aan Plantijn te
denken. Toch zou deze uiteindelijk niet de drukker van het werkje worden,
waarschijnlijk omdat Dousa zich daarin nogal fel keerde tegen een andere auteur van
de Plantijnse drukkerij, de filoloog Obertus Giphanius. Maar Dousa's belangstelling
voor Antwerpen was gewekt en een bezoek van Giselinus aan Noordwijk in juli 1568
diende vroeg of laat beantwoord te worden met een bezoek van Dousa aan de
Scheldestad. Toen het in maart 1569 daarvan kwam, miste Dousa in Antwerpen door
toevallige omstandigheden zijn vriend Giselinus, maar vond er niettemin een hartelijk
onthaal in de kring van filologen rond het Plantijnse huis. In twee dagen tijds was
zijn album met zes nieuwe bijdragen verrijkt. Op 13 maart kregen vier geleerden een
der nog onbeschreven bladzijden van het boekje voorgelegd. De dag daarna waren
twee Antwerpse drukkers aan de beurt. De ene was Willem Sylvius, die inmiddels
Dousa's gedichten op de pers had staan, de andere de aanvankelijk beoogde

5

Voor dit album (Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. BPL 1406; de bijdrage van Plantijn op
fol. 91r), zie mijn ‘Ein niederländisches Stammbuch: Das Album Amicorum des Janus Dousa
Pater (1545-1604)’, in Stammbücher 1981 (zie boven, noot 1), p. 111-135.
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uitgever, Sylvius' grote gildebroeder Christoffel Plantijn.6
De tekst van Plantijn's inscriptie (zie plaat 1) luidt als volgt:
Labore et constantia.
Nobilitate et eruditione
praestantiss. Viro Dño
Johannj Douzae amicitiae
ergo Christophorus Plantinus
scribebat Antuerpiae 14.
Martij 1569.
In vertaling: ‘Door noeste arbeid en standvastigheid. Voor de man die door adellijke
afkomst en door geleerdheid zeer uitmunt, de heer Johannes Douza, schreef uit
vriendschap Christoffel Plantijn.
Antwerpen, 14 maart 1569’.
Dousa's ontmoeting met Plantijn werd de basis voor een langdurige vriendschappelijke
verstandhouding. Zodra Dousa zijn filologische observaties het uitgeven waard achtte,
wendde hij zich tot Plantijn, die in de jaren 1580-1583 zes zulke werkjes drukte.
Twee daarvan had Dousa voorzien van een opdracht aan de drukker zelf.7 Ook na
zijn komst naar Leiden, die door de bestaande vriendschap met de Leidse curator
ongetwijfeld vergemakkelijkt is, drukte Plantijn verscheidene van diens nieuwe
werken.

2.2 De inscriptie voor Johannes Vivianus, 17 december 1570
Helaas zijn van geen der Plantijninscripties de omstandigheden zo goed bekend als
van de eerst besprokene. De inscriptie die in tijd op die voor Dousa volgt, is
geschreven voor de Antwerpse koopman, archeoloog en hu-

6
7

Voor Dousa's bezoek aan Antwerpen, zie mijn Praecidanea Dousana, Amsterdam 1976, p.
18-19, en Dousa's eigen verslag in een brief aan Giselinus, ibid., p. 56-57.
Zie Praecidanea Dousana (voorgaande noot), p. 181-182. Nr. 4, Ad Sallustii Libros notae,
uit 1580, en Nr. 7, Ad commentariolum Adpendix, uit 1582, zijn opgedragen aan Plantijn;
de opdrachtbrief bij Nr. 4 vindt men ook in M. ROOSES et J. DENUCE, Correspondance de
Christophe Plantin, VI, Antwerpen - 's-Gravenhage 1916, p. 210-214.
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manist Johannes Vivianus (gestorven in 1598). Zoals vaak bij personen die leven in
elkanders omgeving, weten wij van de onderlinge verstandhouding van Plantijn en
zijn Antwerpse medeburger bij gebrek aan documenten, zoals bijvoorbeeld brieven,
niet veel. Plaatsgenoten corresponderen nu eenmaal zelden met elkaar, omdat zij alle
gelegenheid hebben voor mondelinge contacten. In de registers op de briefwisseling
van Plantijn komt de naam van Vivianus dan ook niet voor, zoals daarentegen wel
het geval is bij die op de correspondentie van de gemeenschappelijke vriend Justus
Lipsius. De albumbijdrage is het vroegste bewijs van contact tussen Plantijn en
Vivianus. Dat de goede relaties bleven voortbestaan, is aannemelijk, aangezien
Vivianus in later jaren zijn publikaties liet uitgeven door Plantijn. Dat betrof onder
meer een verslag van een reis, die Vivianus in 1575 in gezelschap van Ortelius door
Wallonië en Duitsland maakte.
Blijkens de datering is Plantijn de eerste geweest die door Vivianus voor een
bijdrage aan zijn album werd uitgenodigd.8 De tekst van de inscriptie (zie plaat 2),
luidt als volgt:
Ingenio, et eruditione praestanti viro
Johannj Viuiano amicitiae nunquam
intermoriturae ergo Christophorus
Plantinus prototypographus Regius
propria manu scribebat.
(opgeplakt vignet:)

8

Het album van Johannes Vivianus, die afkomstig was uit Valenciennes, maar tot 1590 in
Antwerpen werkzaam was en in 1598 te Aken overleed, bevindt zich, na een vroeger verblijf
in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, sinds maart 1909 in Den Haag, Koninklijke
Bibliotheek, hs. 74 F 19. De bijdrage van Plantijn staat op fol. 3r. Een beschrijving van het
album vindt men in Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar 1909,
's-Gravenhage 1910, p. XL-XLI. Het door Plantijn ingeplakte vignet is een afdruk van de
gravure van Joannes Wiericx, die ook gebruikt werd in de eveneens uit 1570 daterende
Plantijnse uitgave van de Horae Beatissimae Virginis Mariae ad usum Romanum, die
beschreven is in PP, p. 1153, Nr. 1365 en p. 1156, Nr. 1368, en in M. MAUQUOY-HENDRICKX,
Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale
Albert 1er, Bruxelles 1982, p. 431-432, Nr. 2144 (Deze informatie werd mij door bemiddeling
van de Heer M. de Schepper welwillend verstrekt door Mevrouw E. Cockx-Indestege te
Brussel; ik dank hen beiden hartelijk voor hun behulpzaamheid). - De enige mij bekende
biografie van Vivianus is het artikel van ALPH. ROERSCH in de Biographie Nationale de
Belgique, 26, Bruxelles 1936-1938, 801-803, s.v. Vivien, Jean.
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LABORE ET CONSTANTIA.
Anno Dñi M.D.LXX.
XVII Kalend. Januar.
In vertaling: ‘Voor de in begaafdheid en geleerdheid uitmuntende man Johannes
Vivianus, omwille van een vriendschap die nooit sterven zal, schreef Christoffel
Plantijn, Koninklijk aartsdrukker, met eigen hand. (Vignet:) Door noeste arbeid en
standvastigheid. In het jaar des Heren 1570, 17 december’.

2.3. De inscriptie voor Abraham Ortelius, 8 september 1574
Het in Cambridge bewaarde album van de geograaf Abraham Ortelius (1527-1598)
is bij degenen die geïnteresseerd zijn in de persoon van Plantijn en de geschiedenis
van het Plantijnse huis, algemeen bekend. Immers, een volledige uitgave in facsimile
met daarbij een vertaling of transcriptie van de teksten en de nodige toelichting was
ruim twintig jaar geleden goed voor de inhoud van bijna twee volle jaargangen van
De Gulden Passer.9
De looptijd van het album begint volgens de editor Puraye in 1574, zodat Plantijn,
die zijn bijdrage inschreef op de dag van Maria Geboorte, dat wil zeggen op 8
september, van datzelfde jaar, evenals de eerder genoemde Vivianus met zijn bijdrage
van 4 oktober daaraanvolgende, tot de eersten behoort die door Ortelius voor een
inscriptie in zijn nieuwe album werden benaderd.10 Het is een inscriptie geworden,
waaraan Plantijn meer zorg be-

9

10

Het album berust te Cambridge, University Library, Ms. 2.113. De bijdrage van Plantijn
staat op fol. 146. J. Puraye verzorgde de uitgave. G.P., 45, 1967, bevat het facsimile, waarin
de bijdrage van Plantijn op fol. 73r terecht gekomen is. Jaargang 46, 1968, bevat de ‘Notes
et traductions’; aldaar op p. 58-59 een transcriptie van het Franse vers en een Franse vertaling
van de Latijnse opdracht. De bijdrage van Plantijn in het album van Ortelius werd al eerder
onder de aandacht van de lezers van het Plantijnse tijdschrift gebracht, namelijk in een artikel
van I. VERTESSEN, ‘Een onuitgegeven gedicht van Christoffel Plantijn in het Album Amicorum
van Abraham Ortelius’, G.P., 36, 1958, p. 88-90; aldaar eerdere literatuur, gewijd aan de
inscriptie, alsmede tegenover p. 88 een foto van de inscriptie en op p. 89 een vertaling van
het Latijnse tekstgedeelte.
G.P., 46, 1968, p. 7. Overigens zijn er in het album ook vroegere inscripties toegevoegd, cf.
ibid. p. 17 en p. 30. De bijdrage van Vivianus, van 4 oktober 1574, staat op fol. 75v-76r.
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steed heeft dan aan enige andere. Het Franse gedicht veronderstelt een reeds lang
bestaande, hechte en door vroomheid geschraagde vriendschap met de geadresseerde.
Zonder dezulke immers zou het Christelijke, broederlijke vermaan dat eruit spreekt,
misplaatst zijn. In de toon klinkt wellicht ook iets door van een gedeelde belangstelling
voor of behoren bij de kring van het Huis der Liefde.
In de Latijnse opdracht, fraai vervat binnen een prachtige handgetekende variant
van Plantijn's drukkersvignet, wordt gezinspeeld op de gelijkelijke koninklijke
onderscheiding in hun beider beroep: de koninklijke typograaf richt zich tot de
koninklijke geograaf.
De transcriptie van de tekst (zie plaat 3) luidt als volgt:11
De bien long temps ie me sens obligé
A tes vertus et Graces desirables:
Pource mon cueur c'est a toy engagé
D'un gage libre, et liens aimables;
Qui a iamais, en CHRIST, seront durables
Veu que tu as, mon ABRAHAM ORTEL,
Prins pour ton but ses vertus admirables;
Et que, par grace, en moy iay desir tel.
Sus donc, amy, quicton tout corps mortel,
Pour estre serfs à la diuine grace
De JESUSCHRIST; lequel rend immortel,
Quiconque en luy se fie, et suit sa trace.

11

De Latijnse tekst bevat een kleine grammaticale moeilijkheid: voor Virginj matrj zouden wij
verwachten Virginis matris; zoals het er nu staat, zouden wij strict genomen moeten vertalen:
‘gewijd aan de geboorte, aan de H. Moedermaagd’; het foutje is overigens ongetwijfeld niet
meer dan een ‘slip of the pen’ van de auteur. Vertessen wijst in het boven, noot 9, geciteerde
artikel, p. 90, ook op ‘Het religieuze, zelfs mystiek element’ in de inscriptie en oppert eveneens
de mogelijkheid, dat de betrekkingen met het Huis der Liefde die adressant en adressaat met
elkaar deelden, in de bijdrage doorklinken. Voor Ortelius' relaties met deze kringen, en in
dat verband speciaal met Plantijn, vergelijke men A. HAMILTON, The Family of Love,
Cambridge 1981, p. 70-74.
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ABRAHAMO
ORTELIO REGIO
GEOGRAPHO, VIRO animi
candore, prudentia, ce
terisq. virtutib. ornatiss. in
verae, ideoque perpetuae
AMICITAE SYMBOLVM
CHRISTOPHORVS PLANTI
NVS REGIUS TYPOGRAPHVS
scribebat, ipsa die natiui
tati B. virginj matrj
dicata, Anno Dominj
M.D.LXXIV.
LABORE ET CONSTANTIA
Le sainct LABEVR constant, ouurant en PACIENCE
D'enuie et d'enuieux surpasse la science.
De Nederlanse vertaling van het Latijnse gedeelte van de inscriptie luidt als volgt:
‘Voor Abraham Ortelius, Koninklijk geograaf, een man met oprechtheid des harten
en met wijsheid en met de overige deugden rijkelijk bedeeld, ten teken van ware en
bijgevolg onvergankelijke vriendschap, schreef hier Christoffel Plantijn, Koninklijk
typograaf, op de dag, gewijd aan het geboortefeest van de H. Moedermaagd, in het
jaar des Heren 1574. Door noeste arbeid en standvastigheid’.

2.4. De inscriptie voor Jan van Hout, 27 juli 1579
Ook de nu volgende albuminscriptie van Plantijn werd reeds eerder in facsimile
opgenomen in De Gulden Passer, en wel in de allereerste jaargang, in een publikatie
van de Russische Coornhertkenner Bruno Becker, die op grond van deze inscriptie
concludeerde tot een reis van Plantijn in Holland en een bezoek aan Leiden en
Haarlem in de zomer van het jaar 1579.12

12

Het album van Jan van Hout bevindt zich te Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, inv.
nr. 3385. De bijdrage van Plantijn staat op fol. 36r. Een foto ervan is opgenomen in B.
BECKER, ‘Thierry Coornhert et Christophe Plantin’, G.P., 1, 1923, p. 97-123; de foto staat
tegenover p. 103. De laatste werd opgenomen in M. VAN DURME, Supplément à la
correspondance de Christophe Plantin, Antwerpen 1955, p. 172. Volgens H. BONGER, Leven
en werk van D.V. Coornhert, Amsterdam 1978, p. 92, vertoefde Plantijn in 1579 van 25 juni
tot 22 augustus in Holland. Zie de bijdrage van K. BOSTOEN in deze bundel (p. 61-85).
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Jan van Hout (1542-1609) was in 1579 niet alleen secretaris van de stad Leiden,
maar ook secretaris van het college van burgemeesteren en curatoren, dat de
universiteit bestuurde. Evenals Dousa was hij inmiddels nauw bevriend met de in
1578 in Leiden aangestelde Lipsius, die dank zij hem ook in zijn nieuwe verblijfplaats
over een mooie tuin kon beschikken. In deze drie mannen, Dousa, Lipsius en Jan
van Hout, heeft Plantijn in de universiteitsstad een machtige voorspraak, hetgeen
zijn latere komst naar Leiden zeker vergemakkelijkt zal hebben.
De transcriptie van de tekst (zie plaat 4), luidt als volgt:
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Labore et Constantia
In perpetuae amicitae symbolum
feliciter initae, cum D. Jano
Hauteno Reipub. Lugdunensis
Batavorum Secretario
scripsi ego
Christophorus Plantinus
XXVII. Iulij. M.D.LXXXIX
In vertaling: ‘Door noeste arbeid en standvastigheid. Ten teken van een
onvergankelijke en onder een gelukkig gesternte aangegane vriendschap met de heer
Jan van Hout, secretaris van de stad Leiden in Holland, schreef ik, Christoffel Plantijn,
op 27 juli 1579’.

3. Drie bijdragen aan studentenalba uit de Leidse periode
3.1. De inscriptie voor Aemilius Rosendalius, 26 september 1583
Met de bijdrage in het album van Jan van Hout zijn wij tijdelijk in Leiden beland.
Maar het zou nog enige jaren duren, alvorens de Antwerpse drukker zich met een
eigen bedrijf in de noordelijke universiteitsstad zou vestigen. In november 1582
kocht hij een huis dat lag aan de Breestraat, maar eerst op 29 april 1583 liet hij zich
als lid van de universitaire gemeenschap in het Album Studiosorum inschrijven, twee
dagen voordat hij als nieuwe academiedrukker zijn werkzaamheden aanving.13
Op 8 september 1583 promoveerde aan de academie de student in de

13

De vergunning voor het openen van een winkel nabij de universiteit kreeg Plantijn van de
Leidse burgemeesteren op 25 mei 1583. Zijn aanstelling tot academiedrukker door de curatoren
kwam eerst op 12 mei 1584, maar ging met terugwerkende kracht in per 1 mei 1583. Zie
P.C. MOLHUYSEN, ‘De Academie-drukkers’, in Pallas Leidensis MCMXXV, Leiden 1925,
p. 306-322; H.J. WITKAM, De dagelijkse zaken van de Leidse universiteit van 1581 tot 1596,
IV, Leiden 1970, p. 178-180. Plantijn's immatriculatie in W.N. DU RIEU, Album Studiosorum
academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV, 's-Gravenhage 1875, kol. 14.
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rechten Aemilius Rosendael, die afkomstig was uit Gouda en zich na een eerdere
studie in Marburg samen met zijn broer Jacob op 19 mei 1580 in Leiden had laten
inschrijven. In het najaar van 1582 begon hij met de aanleg van een album, dat hij
slechts drie jaar zou gebruiken. Wilde hij van zijn albums iets moois maken, dan
deed hij, nu hij op het punt stond de academiestad te verlaten, er goed aan nog snel
de beroemdheden van de universiteit te benaderen voor een bijdrage. Tot die
beroemdheden behoorde sinds enige maanden dus ook Plantijn en deze werd als een
der eersten benaderd, op dezelfde dag als de hoogleraren Dodonaeus en Holmannus,
twee dagen eerder dan de grootste coryfee van het ogenblik, Justus Lipsius, en drie
dagen voor de eveneens wijdvermaarde promotor van de albumbezitter, de jurist
Hugo Donellus. Plantijn was natuurlijk niet ongenegen het verzoek van de jonge
doctor in te willigen.14
De transcriptie van de tekst (zie plaat 5) luidt als volgt:
Labore et Constantia
Ornatissimo doctissimoque viro
D. Aemilio Rosendalio
Goudano Juris utriusque
Doctorj consultissimo
Christophorus Plantinus
scribebat Lugdunj
Batavorum XXVI. Sept.
M.D.LXXXIII.
In vertaling: ‘Door noeste arbeid en standvastigheid. Voor de zeer illustere en zeer
geleerde man, de heer Aemilius Rosendael uit Gouda, zeer

14

Het album van Aemilius Rosendael (1557-1620) bevindt zich sinds 1892 in 's-Gravenhage,
Koninklijke Bibliotheek, hs. 132 G 12. Een vermelding van de verwerving in Verslag over
den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar 1892, 's-Gravenhage 1893, p. 8. De
bijdrage van Plantijn staat op fol. 53r. De Theses XII De Servitutibus praediorum van Aemilius
Rosendael, te verdedigen onder Hugo Donellus, werden wel gedrukt, maar nog niet door
Plantijn. Een exemplaar ervan berust in Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs. ASF 347, Codex
continens Theses pag. 8. De Catalogus Candidatorum, die de Codex in hetzelfde handschrift
voorafgaat, vermeldt de promotie op fol. 2r. Voor Rosendael, die in 1587 een drukke
briefwisseling met Lipsius zou voeren, zie men Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, III, Leiden 1914, 1095-1096. Rosendael's immatriculatie in het Album
Studiosorum (voorgaande noot), kol. 7.
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kundig doctor in de beide rechten, schreef Christoffel Plantijn. Te Leiden, 26
september 1583’.

3.2. De inscriptie voor Janus Gruterus, 29 mei 1584
Evenals Rosendael begon een andere Leidse student in 1582 met een album en ook
hij werd bij het naderen van zijn promotie bijzonder ijverig in het vergaren van
bijdragen. Dit was Janus Gruterus. Onder deze Latijnse naamsvorm schuilt de goed
Antwerpse familienaam De Gruytere, want daar kwam hij oorspronkelijk vandaan.
Na een studie in Cambridge kwam hij via Antwerpen in 1577 naar Leiden. Omdat
de wijze van inschrijven toen nog tamelijk provisorisch was, ontbreekt zijn naam in
het voor deze eerste
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periode later gereconstrueerde Album Studiosorum. H.J. Witkam echter vond
Gruterus' naam vermeld in een aantal recensieregisters en kwartaalstaten, opgemaakt
in verband met de accijnsvrijdom voor de lidmaten van de universiteit, en kon zo
het verblijf van Gruterus te Leiden voor de jaren 1577 en volgende vaststellen.15
Evenals Rosendael begon Gruterus zijn album in 1582, maar hij hield het veel
langer in gebruik, tot ver in zijn Heidelbergse periode. Bovendien verrijkte hij het
met een paar vroegere bijdragen, alsmede met autografen uit brieven en met
eigendomsmerken uit boeken, waarvan de oudste tot in het tweede decennium van
de zestiende eeuw teruggaan. Zodoende werd het album tevens een plakboek van
autografen van beroemde personen uit de hele zestiende eeuw.16
Op de laatste dag van mei 1584 promoveerde ‘Ianus de Gruytere Antverpius’ bij
de hoogleraar Hugo Donullus tot doctor in de rechten. Zijn negen Theses De
Condictione indebiti besloegen een pagina druks, die afkomstig was ‘Ex officina
Christophori Plantini’. Twee dagen voor de promotie, toen de Theses ongetwijfeld
al gedrukt waren, bracht Plantijn zijn inscriptie aan in het album van de promovendus.
Was het misschien de dag, waarop Gruterus de gedrukte vellen van zijn Theses in
ontvangst nam?17
Ook aan de bijdrage van Plantijn, hoewel geenszins een uitgeknipte autograaf,
maar een echte albuminscriptie, is de lijmpot te pas gekomen. Binnen de inscriptie
is namelijk, evenals wij bij de bijdrage in het album van Vivianus zagen, een
uitgesneden drukkersmerk aangebracht, maar dit keer van een veel kleiner formaat.18
De tekst van de bijdrage (zie plaat 6) luidt als volgt:

15
16

17

18

H.J. WITKAM, Immatriculatie en recensie in de Leidse Universiteit van 1575 tot 1581, Leiden
1975-1976, registers s.v. Gruterus.
Het album van Janus Gruterus (1560-1627) bevindt zich te Amsterdam, in de Collectie Six.
De bijdrage van Plantijn staat op p. 219. Zie voor het album mijn beschrijving onder de titel
‘Das Stammbuch des Janus Gruterus’, Bibliothek und Wissenschaft, 21, 1987, p. 68-113.
Een exemplaar van de door Plantijn gedrukte Theses in Leiden, Universiteitsbibliotheek, hs.
ASF 347, Codex continens Theses pag. 13. De Catalogus Candidatorum, die de Codex in
hetzelfde handschrift voorafgaat, vermeldt de promotie op fol. 9v.
Het door Plantijn ingeplakte vignet komt overeen met het specimen dat men aantreft in G.
VAN HAVRE, Marques typographiques des imprimeurs et libraires anversois, Antwerpen-Gent
1884, p. 189, Nr. 107. Ook deze informatie dank ik aan Mevrouw E. Cocks-Indestege en de
Heer M. de Schepper (zie boven, noot 8).
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Jano Grutero
doctiss. et ornatiss.
Juuenj
(ingeplakt drukkersmerk:)
LABORE ET CONSTANTIA
Christophorus
Plantinus amicitiae
causa scribebat
Lugdunj Batauor.
XXIX. Maij 1584
+ +
In vertaling: ‘Voor Janus Gruterus, de zeer geleerde en zeer illustere jongeman
(vignet: Door noeste arbeid en standvastigheid) schreef Christoffel Plantijn uit
vriendschap. Te Leiden, 29 mei 1584’.

3.3. De inscriptie voor Homme van Harinxma thoe Sloten, 3 april 1585
De laatste albumbijdrage van de hand van Plantijn is momenteel helaas onvindbaar.
Zij werd vervaardigd voor het album van de Fries Homme (gelatiniseerd tot Homerus)
van Harinxma thoe Sloten, die zich samen met zijn broer Ernestus op 1 juli 1580 als
rechtenstudent in Leiden had laten inschrijven. Voor een promotie van Homme of
Ernestus heb ik in het Leidse Senaatsarchief geen aanwijzingen aangetroffen.19
In De Vrije Fries van 1857 heeft H. Baerdt van Sminia in zijn artikel ‘Vervolg
van het overzicht van de alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuwen’, onder nr.
IV, p. 8-19, een beschrijving gegeven van het album, waarvan de verblijfplaats thans
onbekend is. Op p. 16 noemt Baerdt van Sminia

19

De immatriculatie van de broers Van Harinxsma thoe Sloten in het Album Studiosorum (zie
boven, noot 13), kol. 7. Voor Homme, van wie ik geen enkele biografie heb gevonden, geeft
Baerdt van Sminia als sterfjaar 1604.
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als een der inschrijvers ‘Christophorus Plantinus, zeer vermaard drukker’, en hij
vervolgt dan: ‘Zijn drukteken was eene hand, welke hij ook hier gebruikte: “Labore
et Constantia, Leiden 3 April 1585”’. Ditmaal was Lipsius hem twee dagen voor (1
april), maar Donellus kwam evenals in het album van Rosendael weer drie dagen na
hem (6 april).

4. Besluit
Het is niet onmogelijk dat de uitwerking van de in noot 1 genoemde Voorlopige lijst
zal leiden tot de ontdekking van nieuwe albuminscripties van Plantijn. Dat ook het
daar eveneens genoemde project ‘Corpus Alborum Amicorum’ tot dergelijke vondsten
zou voeren, is helaas niet erg waarschijnlijk. Desgevraagd liet Prof. Klose namelijk
vriendelijk weten, dat hem bij de opzet van dat apparaat buiten de hierboven genoemde
inscripties geen bijdragen van Plantijn onder ogen gekomen waren.
Het ware te wensen dat het hier gepresenteerde overzicht van Plantijn's
albuminscripties aanleiding zou geven tot het signaleren van andere, mij onbekend
gebleven bijdragen van de hand van de Antwerpse drukker. Wie eventuele omissies
in dit overzicht zou kunnen en willen aanwijzen, zou daarmee de samensteller een
groot genoegen doen en het albumonderzoek een dienst bewijzen.
Universiteit van Amsterdam
Instituut voor Neerlandistiek
Spuistraat 134
NL-1012 VB Amsterdam
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Een vergeten brief aan Plantin
Fr. Cicereius over P. Manutius
Dirk Sacre
Op 6 april 1574 overleed Paulus Manutius te Rome. Met hem verdween één van de
laatste grote humanisten van het Cinquecento. Alleen al het grote aantal lovende
getuigenissen dat zowel tijdens zijn leven als na zijn dood over hem werd
neergeschreven, wijst op zijn populariteit als drukker en uitgever, en wellicht nog
meer als filoloog en creatief prozaschrijver. Van hem werd meer dan eens gezegd
dat hij Cicero zo grondig had bestudeerd, dat zijn epistolaire stijl die van de oude
republikein erg benaderde, zonder er evenwel een slaafse navolging van te zijn.1
De mare van Manutius' dood bereikte Milaan rond 15 april.2 In de Lombardische
stad, die zich graag als een tweede Rome bestempeld zag,3 wilde men niet
achterblijven bij de talrijke lofbetuigingen aan de overledene.

1

2

3

Cfr. b.v. AONIUS PALEARIUS, Opera (...) (Amsterdam 1696), epist. 1, 17: ‘Paulli epistolae
proxime accedunt ad Tullianas, quae Bembi et Sadoleti erant in admiratione, desitae sunt
legi.’ (p. 428); zie ook P. CASATI (ed.), Francisci Cicereii epistolarum libri XII et orationes
quatuor. M. Maphaei filii epistolarum liber singularis et aliorum varia (...), 2 vols. (Milaan
1782), epist. 4, 25 (een belangrijke brief ‘de imitatione’ aan H. Frick (1547), waarin ook
Manutius als een goed navolger van Cicero wordt besproken).
P. CASATI, o.c., orat. 1.: ‘... acerbo illo nuntio de... obitu, circiter XVII K. Maii nobis Roma
allato...’ (II, p. 189); pas dan bereikte het nieuws ook Venetië: cfr. ESTER PASTORELLO,
Inedita Manutiana 1502-1597: Appendice all' Inventario, Biblioteca di Bibliografia italiana,
37 (Florence 1960), nr. 1670 (Ascanius Persius aan Aldus jr. Manutius, 21 april 1574):
‘Venere passato, che furono XVJ d'Aprile, s'hebbe a Vinegia nuova certa della morte dello
Ecc. mo suo padre...’ (p. 378).
P. CASATI, o.c., orat. 1: ‘... in hac florentissima urbe, Roma videlicet altera...’ (II, p. 192 en
noot 1). In ESTER PASTORELLO, o.c., nr. 1671, 1678, 1677 en 1688 vindt men b.v.
lofbetuigingen op Manutius van de dichter Sambucus, van Paulus Sacratus en van Hercules
Ciofanus, van wie enkele Latijnse epigrammen ibid. worden gepubliceerd.
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Haast vanzelfsprekend nam Franciscus Cicereius,4 op dat ogenblik docent in de
welsprekendheid aan de Milanese hogeschool, die eervolle taak op zich. Zijn lofrede
zou tevens fungeren als inaugurale rede voor het academiejaar 1574-1575;5 zij zou
hem bovendien in de gelegenheid stellen om zich nadrukkelijk in het gezelschap van
de grote Manutius te vertonen: had hij immers niet gecorrespondeerd met de Venetiaan
en had hij diens waardering niet ondervonden?6 Overigens zou het onderwerp van
zijn redevoe-

4

5

6

Geboren te Lugano in 1521, humanist, werkzaam als privéleraar te Lugano en Milaan; sinds
1561 geassocieerd docent aan de Milanese universiteit, sinds 1571 (na de dood van Palearius)
titularis van oude schrijvers; overleden in 1596; correspondeerde o.a. met Carolus Sigonius,
Petrus Victorius, Ioannes Oporinus, Marcus Antonius Maioragius, Lilius Gregorius en Ioannes
Baptista Cynthius Gyraldus. Het blijft vooralsnog gewaagd uitspraken te doen over Cicereius,
vermits van de correspondentie enkel het Latijnse gedeelte is gepubliceerd door P. CASATI,
o.c. Andere brieven zijn elders uitgegeven, zoals de voor deze episode niet onbelangrijke
brief aan P. Manutius (1 september 1569), die men kan lezen in A.M. BANDINI, Collectio
veterum aliquot monumentorum ad historiam praecipue litterariam pertinentium (Arezzo
1752), p. 123-128. Voor de biografie van Cicereius blijft de inleiding van P. CASATI, o.c., I,
p. XIII-XXV fundamenteel; hierop steunt R. RICCIARDI, ‘Ciceri, Francesco’, in Dizionario
biografico degli Italiani, 25 (Rome 1981), p. 383-386.
Cfr. P. CASATI, o.c., orat. 1, p. 188 en ESTER PASTORELLO, o.c., nr. 1779 (Cicereius aan
Aldus jr. Manutius, 27 november 1577): ‘... recitando a piu scielti et desti delli nostri cittadini
nel prencipio dello Studio, invece della prefatione, un' oratione, nella quale si tien proposito
di far una memoria in Milano al detto S. Padre vostro...’ (p. 430).
Cfr. ESTER PASTORELLO, L'Epistolario manuziano: Inventario cronologico-analitico
1483-1597, Biblioteca di Bibliografia italiana, 30 (Florence 1957), nr. 399, 1422 en 1478.
De eerste brief (nr. 399) dateert van 1546; P. CASATI, o.c., I, p. 93 concludeert uit de gelijkenis
van deze brief en het meer dan twintig jaar later verzonden epistel nr. 1422 dat de eerste brief
niet verzonden zou zijn; dit lijkt me onwaarschijnlijk, omdat Cicereius in dat geval in april
1547 niet aan Andreas Saxus zou geschreven hebben (epist. 4, 18): ‘Hoc enim modo Basileae
aliquot viri undequaque eruditissimi benevolentia se mihi coniunxerunt; idem fecit Venetiis
Paulus Manutius Aldi filius...’ (P. CASATI, o.c., 1, p. 125). Uit de tweede brief van Cicereius
aan Manutius (1 september 1569; gepubliceerd door A.M. BANDINI, o.c., p. 123-128) blijkt
dat de humanisten elkaar nog niet hebben ontmoet; Cicereius doet het verhaal van zijn
benoeming te Milaan en maakt op grond van zijn vriendschap met Ferrarius, Cruceius en
Capra aanspraak op Manutius' vriendschap. Manutius' antwoord, nr. 1478 (o.a. gepubliceerd
in P. MANUTIUS, Epistolarum libri decem (...) (Lyon 1574), epist. 10, 10 p. 337-339), dateert
van 7 november 1570; Manutius rekent de getuigenissen van Capra, Cruceius en Ferrarius,
alsmede zijn benoeming te Milaan tot lof van Cicereius aan. Opvallend is evenwel dat
Manutius in een brief aan zijn zoon, geschreven tijdens zijn verblijf in Milaan (19 september
1571; gepubliceerd door A.A. RENOUARD, Lettere di Paolo Manuzio copiate sugli autografi
esistenti nella Biblioteca Ambrosiana (Parijs 1834), nr. LV) eerst uitvoerig Capra en Ferrarius
prijst en dan kortweg over Cicereius noteert: ‘Il Cicerini mi pare erudito assai...’ (p. 213).
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ring zijn broodheren, de Milanese senaat, welgevallig zijn.7 Ongetwijfeld leefde bij
hen nog de herinnering aan de vele maanden die Paulus Manutius in de winter van
1571-1572 in Milaan had doorgebracht. Manutius was er opgenomen in een kring
van intellectuelen die tevens Cicereius' beschermers waren: de rechtsgeleerde
Bartholomaeus Capra, de docent Octavianus Ferrarius en Hannibal Cruceius, humanist
en secretaris van de Milanese senaat.8 In de loop van die bewuste winter hadden
verschillende senatoren Manutius opgezocht; ook humanisten als Carolus Sigonius
en Cicereius zelf hadden hem daar persoonlijk ontmoet.9

7
8

9

Zie de opdracht van de rede, P. CASATI, o.c., 1, p. 187.
Voor chronologische gegevens in verband met Manutius kan ESTER PASTORELLO,
L'Epistolario, o.c., indici, s.v. Manuzio Paolo (p. 294-301) nuttige diensten bewijzen. Manutius
logeerde bij Capra (cfr. b.v. de in noot 6 geciteerde brief van Paulus aan Aldus jr.), die hij
voordien niet schijnt te hebben gekend; dit verblijf werd voor hem ongetwijfeld geregeld
door diens vriend Ferrarius, met wie Manutius sinds lang op goede voet leefde en wiens De
disciplina encyclio hij in 1560 had uitgegeven (cfr. A.A. RENOUARD, Annales de l'imprimerie
des Alde (...) (Parijs 1834), p. 179). Uit de brief die Cruceius op 20 april 1572 schreef aan
Manutius (cfr. ESTER PASTORELLO, Inedita, o.c., p. 357-358) leren we dat hij en Manutius
elkaar drie of vier keer hebben ontmoet te Milaan. In zijn correspondentie en redevoeringen
beklemtoont Cicereius zeer vaak de weldaden die Cruceius, Capra en Ferrarius hem hebben
betoond; de drie humanisten verschijnen vrijwel steeds samen als een trits van beroemde en
geleerde Milanezen; instructief in dit verband is de in noot 4 vermelde brief van Cicereius
aan Manutius, waar we lezen dat Cicereius eerst Ferrarius ontmoette, die hem in contact
bracht met Capra en Cruceius; de aanbevelingen van Cruceius en Ferrarius bewerkstelligden
Cicereius' benoeming; Cruceius hielp hem financieel.
Informatie over Ferrarius en Cruceius in D. SACRE, ‘De carmine quodam Hannibalis Cruceii
ignorato’, Latinitas, 33, 1985, p. 105-116; P. CASATI, o.c., 2, p. 222-244 (orat. 3, De vita et
moribus Octaviani Ferrarii, door Cicereius uitgesproken op 13 november 1587); over Capra,
P. CASATI, o.c., 2, p. 246-262 (orat. 4, De vita et moribus (...) Bartholomaei Caprae, gehouden
in 1589).
Voor Cicereius, zie noot 6. Wat de Milanese senatoren betreft lezen we in P. MANUTIUS,
Epistolarum libri XII Uno nuper addito (Venetië 1588), epist. 11, 7 (aan Hiëronymus Capra,
24 april 1570 (immo 1572): ‘Extremum illud est quod a te vehementer peto ut, quantum mea
causa vis, quem velle arbitror quantum cupio, tantum studii ponas in tuenda mihi benevolentia,
cum qua thesauros non permutaverim, virorum illustrium sapientissimorum senatorum,
Scipionis Simonettae, Ludovici Macentii, Hieronymi Montii, quorum erga me singularem
humanitatem, semel atque iterum salutationis officio perspectam, nulla umquam apud me
delebit opinio.’ (p. 504; vgl. ook epist. 11, 4 aan Camillus Paleottus, 1 februari 1572, waarin
Manutius schrijft dat hij senator Simonetta dankbaar is wegens de aangename uren die hij
met hem bij Capra thuis mocht doorbrengen). Deze uitlating verklaart m.i. waarom Cicereius
zijn gedachtenisrede precies aan de drie genoemde senatoren heeft opgedragen.
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Begin november 157410 hield Cicereius inderdaad een gedachtenisrede op Manutius;
gedurende twee volle uren11 vroeg hij aandacht voor zijn Latijnse perioden.
Om die rede, een half jaar na het overlijden van Manutius, een actueel karakter te
geven, kleedde Cicereius zijn lofrede in als smeekbede. Hij stelde de senaat voor op
een plaats naar keuze, en overeenkomstig de financiële middelen waarover de stad
beschikte, een praalgraf op te richten, waarvan hij het ontwerp en de beschrijving
uitvoerig schetste. Die beschrijving illustreert de symboliek van bepaalde
voorstellingen uit die tijd; ik beperk me tot het weergeven van de hoofdlijnen.
Op het praalgraf moest een groot blad prijken van wit marmer, afkomstig uit de
groeven bij het Como- of Gardameer. Het moest worden verdeeld in drie velden. In
het centrale gedeelte zou een halfverheven buste - een hoog reliëf zou de tand des
tijds niet trotseren - worden uitgewerkt. Dit middenveld zou worden omkranst met
vier kussens, waarop symbolische voorstellingen moesten komen die verband hielden
met de seizoenen: voor de herfst b.v. de basterdnachtegaal (ficedula) met o.a. amarant
als symbool van onsterfelijkheid. Rechts van Manutius' beeltenis dienden Griekse,
Latijnse en Toscaanse boeken te worden afgebeeld, links dolfijn en anker, het
befaamde drukkersmerk van de Manutii.12 Boven Manutius' hoofd zou men een krans
zien met twee horens, de ene boven de boekwerken, als symbool van zijn
beroemdheid, de andere boven het drukkersmerk, om zijn filologische bedrijvigheid
te beklemtonen. Het smallere bovenste veld van het blad zou enkele symbolische
voorstellingen groeperen, onder meer een sirene, zoals op Isocrates' graf de
overredingskracht verzinnebeeldend,13 en een ster, verwijzend naar onsterfelijkheid
en apotheose.

10

11
12

13

P. CASATI, o.c., orat. 1, p. 204: Cicereius' collega Petrus Marchesonius (voor wie zie P.
ARGELATUS, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, 2 (Milaan 1745), k. 858-859) heeft
zijn inaugurale rede al gehouden.
P. CASATI, o.c., orat. 1, p. 191: ‘... mihi non plus duabus horis dicenti vacuas aureis praebete.’
Cicereius biedt ook een interpretatie van dit op de oudheid teruggaande merk: vgl. GIUSEPPINA
ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del Cinquecento: Repertorio di
figure, simboli e soggetti e dei relativi motti, 1 (Milaan 1986), p. 51-52.
Cfr. b.v. PHILOSTRATUS, Vitae sophistarum, 213 IV.
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Het onderste veld ten slotte, dat tevens het breedste zou zijn, diende een lange, door
Cicereius vervaardigde Latijnse inscriptie te bevatten. In het laatste gedeelte van de
rede wordt de inhoud van dit opschrift uitgelegd, waarbij uitvoerig de lof wordt
gezwaaid van Manutius' Ciceroniaanse stijl.
Of het monument ooit werd uitgevoerd is twijfelachtig; Cicereius maakt er later
nergens melding van.
Pas op het einde van het academiejaar, in juli 1575, onderneemt Cicereius stappen
om de redevoering te publiceren. Op 26 juli van dat jaar richt hij zich tot Plantin en
vraagt hem zijn gelegenheidswerk te drukken. Deze brief is de Plantin-specialisten
tot op heden onbekend gebleven.14
Cicereius is er zich van bewust dat Plantin hem niet zal kennen. Hij stelt zich dan
ook voor als docent aan de Milanese universiteit; hij is reeds vijftien jaar belast met
de verklaring van Griekse en Latijnse schrijvers. Bij het begin van het academiejaar
heeft hij een rede gehouden over een voor Manutius op te richten gedenkteken; deze
rede heeft zoveel bijval genoten, dat hij ze wenst te publiceren. Ofschoon hem door
Venetiaanse en Milanese drukkers uitstekende voorwaarden zijn aangeboden,15 gaat
zijn voorkeur uit naar de Antwerpse uitgever. Wegens zijn jarenlange ervaring met
andere drukkers veroorlooft hij zich concrete aanwijzingen te geven in verband met
de druk: hij verzoekt Plantin de rede in een octavoformaat uit te geven, het lettertype
te gebruiken waaruit het voorwoord tot Plantins editie van Nonius Marcellus is gezet,
en bijzondere aandacht te schenken aan zijn spelling en interpunctie. Hij zou het op
prijs stellen honderd auteursexemplaren te ontvangen. Ten slotte spreekt hij zijn
waardering uit voor Plantins werk en wijst erop dat de drukker met deze editie niet
alleen hemzelf, maar ook de Milanese senaat en enkele beroemde Milanezen een
grote dienst zou bewijzen. De hoofse slotformule bestaat in een opdracht die hij zijn
brievenbesteller heeft gegeven: die mocht de brief enkel op een zon- of feestdag aan
Plantin overhandigen, opdat hij tijd zou vinden om het lange epistel door te nemen.
Van Plantin is geen reactie op dit schrijven bekend. Cicereius' naam verschijnt
nergens in diens correspondentie of in het Plantijnse archief; zijn rede werd niet te
Antwerpen uitgegeven. Als we veronderstellen dat Cicerei-

14
15

Druk: P. CASATI, o.c., epist. 12, 16, II, p. 138-141.
Zie de aantekeningen bij de brief zelf, noten 19 e.v.
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us' brief werkelijk verzonden is en Antwerpen ook heeft bereikt, liggen een aantal
redenen voor de hand, waarom Plantin op Cicereius' verzoek niet is ingegaan. De
herdenkingsrede zou zeker niet vóór 1576 gedrukt kunnen worden: aan
actualiteitswaarde zou ze dan erg hebben ingeboet, vermits ongeveer anderhalf jaar
sinds Manutius' dood verstreken zou zijn. Bovendien genoot de auteur van het stuk
weinig of geen bekendheid en trad uit zijn rede geen bijzondere vertrouwdheid met
Manutius naar voren; ook stelde de schrijver hoge eisen aan de uitgever; vervolgens
blijkt Plantin in die periode weinig belangstelling te hebben gehad voor dergelijke
gelegenheidspublikaties; men kan zich ten slotte afvragen of Plantins sympathie voor
Manutius bijzonder groot was geweest.16
Het staat hoe dan ook buiten kijf dat Cicercius' redevoering niet op Plantins persen
werd gedrukt, niet alleen omdat ze ontbreekt in Voets uitstekende bibliografie van
diens drukken, maar ook omdat Cicereius zich ongeveer twee jaar later, in de winter
van 1577, met een identieke bede gericht heeft tot Aldus Manutius, Paulus' zoon.17
Zijn brief van 27 november 1577 aan Aldus vertoont sterke gelijkenissen met het
schrijven aan Plantin, zoals uit onze aantekeningen zal blijken; Aldus Manutius
reageerde niet; op 26 december 1576 hernieuwde Cicereius zijn verzoek. Ook van
Aldus is geen antwoord bekend; ook Aldus heeft Cicereius' oratie niet gepubliceerd.
Overigens heeft de Milanese lesgever tijdens zijn leven geen enkel werk in het
licht gegeven. Pas op het einde van de achttiende eeuw werd het grootste gedeelte
van zijn Latijnse correspondentie samen met enkele redes uitgegeven. Toch is zijn
oeuvre daardoor niet uit de schaduw getreden - en dit verklaart dan weer waarom
zijn brief aan Plantin zolang onopgemerkt is gebleven.
De nieuwe uitgave van dit vergeten epistel berust op de autograaf, bewaard in de
Biblioteca Trivulziana18 te Milaan; het handschrift werd gecollationeerd met de eerste
uitgave, door Pompeo Casati. Gelet op het grote belang dat Cicereius aan zijn
orthografie en interpunctie hechtte, heb ik deze scrupuleus gerespecteerd.

16
17

18

Zie infra, noot 35.
Cfr. ESTER PASTORELLO, Inedita, o.c., nr. 1779 en 1780 (Cicereius aan Aldus jr., 27 november
en 26 december 1577). P. CASATI, o.c., 1, p. XXIII vraagt zich nog af of Plantin Cicereius'
rede heeft uitgegeven.
Biblioteca Trivulziana, cod. N 665, p. 537 e.v. Cfr. G. PORRO, Catalogo dei codici manoscritti
della Trivulziana (Turijn 1884), p. 76 (die ten onrechte beweert dat P. Casati deze codex niet
heeft gezien).
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Tekst
[1] (p. 537) Franciscus Cicereius Christophoro Plantino S.P.D.
[2] EQUIDEM non quidquam veritus sum ad te scribere, Plantine ho[3] minum humanissime, typographorum optime; quod ego homo ti[4] bi penitus essem ignotus, neq. mihi tecum quidquam fuisset am[5] plius: sed tua me virtus, humanitas, beneficentia, quae narratur
[6] passim in omneis quidem, sed praesertim in litterarum studiosos,
[7] esse singularis; me tibi statim coniunxerunt, et volentem, atq.
[8] adeo cupientem ad tecum agendum impulerunt. Tenemur ambo
[9] studio litterarum, ambo iuvandi cupiditate flagramus. quid igitur
[10] caussae est, quin simus iam inter nos vel coniuncti maxime; licet
[11] me hactenus ignoraris? His fretus, non, quod alii faciunt, ad
[12] quemquam tibi notum atq. amicum adivi, qui a te mihi, quod cu[13] perem, impetraret; ac ne praemisi quidem epistolium aliquod,
[14] quo tuum animum pertentarem: sed mihi ipse pepigi, ac de te ipso
[15] spopondi, quodcumque illud erat, quod a te mihi dari cuperem;
[16] neq. adduci potui, ut quidquam de benignitate tua dubitarem.
[17] Ferme quindecim anni sunt, cum a Senatu Insubrium constitutus
[18] sum Mediolani publice interpres veterum Scriptorum, et Graeco[19] rum, et Latinorum; et eorum praesertim, quae ad dicendi doctri[20] nam pertinent.19 Huius anni initio in magna amplissimorum viro[21] rum, et nobilissimor. civium nostrorum frequentia consessuque20
[22] de more recitavi libellum; quem inscripsi, De monumento mar1 Franciscus Cicereius: om. Cas. 2 EQUIDEM... quidquam: Non equidem
quidquam a. corr. 8 adeo: mg. add. 9 cupiditate: mg. add., studio a. corr.
10 vel: sup. 1 add. 12 qui a te mihi: iterat. a. corr. 14 sed: verum sup. 1.,
dein delet. 14-15 ac... spopondi: ac spopondi de te ipso a. corr., de te ipso
despondi Cas. 16 benignitate: benitate a. corr. 22-23 marmoreo: om. Cas.
24 placere... omnibus: visus est plerisque omnibus placuisse (placere ex
corr.) a. corr., plerisque omnibus placuisse

19
20

Nl. in 1561: cfr. P. CASATI, o.c., 1, p. XXI-XXII. Van 1561 tot 1568 had hij dus de beroemde
Aonius Palearius als collega.
In de eerste brief aan Aldus (cfr. noot 17) lezen we zelfs: ‘... che pur grande che sia l'auditorio,
non gli puote capire et una gran parte ne restò sotto al portico.’ (p. 430)
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[23] moreo, Paullo Manutio, Aldi F. Mediolani faciendo. verum di[24] cam. qualiscumque is erat, placere visus est plerisque omnibus. ro[25] garunt multi, et magni quidem viri; quin immo, qua sunt auctori[26] tate, me nihil tale tunc cogitantem, perpulerunt, atq. eo coege[27] runt etiam,21 qui me ipsis exemplum daturum, quo ederetur, pro[28] mitterem. Quid istuc? inquam ego; cum vidi, non posse me resis[29] tere horum voluntati. quandoquidem divulgandus est, atq. ita
[30] vultis vos: ego mihi ipse deligam cum, a quo imprimendo describi
[31] velim; atq. is erit Plantinus: confestimq. libellum ad te, cum pri[32] mum licuisset, mittere constitui.22 Musas testor, ut paterer vel Me[33] diolani, vel Venetiis libellū typis describi, me nuper etiam atq. eti[34] am rogatum fuisse a bibliopolis nostris:23 pollicentibus, se exem[35] pla amplius du/(p. 538) centa mihi daturos esse;24 quae iis, quibus
[36] non ingratae acciderent Manutii nostri laudes, donare possem;25
visus est Cas. 26 tunc: sup. 1. add. 27 qui: ut a. corr., Cas. 28 istuc:

21

22
23
24

25

In de brief aan Aldus Manutius (zie noot 20) vernoemt hij in dit verband Octavianus Ferrarius
en Octavianus Magius. Deze laatste, legaat van Venetië te Milaan, was aanwezig toen
Cicereius zijn rede hield (cfr. P. CASATI, o.c., orat. 1, p. 211), waarschijnlijk zowel in zijn
officiële functie als op grond van zijn langdurige vriendschap met Manutius (correspondentie
sinds 1558; nog in 1576 getuigt Magius in een brief aan Aldus jr. (cfr. ESTER PASTORELLO,
Inedita, o.c., nr. 1764) dat hij Paulus eeuwig dankbaar blijft ‘... perciò ch'egli, et con la voce,
et con gli scritti eterni, m'ha sublimato, et ornato co'l gravissimo testimonio suo.’ (p. 421);
deze dankbaarheid heeft ten dele te maken met het feit dat Paulus in 1556 Magius' Italiaanse
vertaling van Cicero's Ad Brutum had gepubliceerd: cfr. A.A. RENOUARD, Annales, o.c., p.
168).
Diezelfde exclusieve voorkeur, maar dan voor Aldus, vindt men in zijn brief aan Aldus (cfr.
noot 20): ‘Con tutto questo però crederò più a V.S. che a nessuno altro.’ (p. 430-431)!
Zeker wat Venetië betreft lijkt dit ons onwaarschijnlijk: tot welke Venetiaanse drukker zou
Cicereius zich in 1575 eerder hebben gericht dan tot de zoon van de overledene?
Voor Plantin een buitensporig groot aantal auteursexemplaren, zeker indien de uitgave niet
op Plantins initiatief tot stand kwam. De honderd exemplaren die Cicereius verderop vraagt
zijn voor de Antwerpse uitgever een maximum (cfr. L. VOET, The Golden Compasses (...),
2: The Management of a Printing and Publishing House (...) (Amsterdam, Londen, New-York
1972), p. 284-285).
O.a. diegenen, die in de opdracht en de rede worden vernoemd: Magentius, Simonetta,
Montius, Bartholomaeus en Hiëronymus Capra, L. Hannibal Cruceius, Octavianus Magius,
Petrus Marchesonius en Octavianus Ferrarius.
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[37] neq. tam id cuiquam cōcedere volui. Aut igitur liber a te in ho[38] rum gratiam, qui illum luce dignum putant, divulgandus est: aut
[39] mihi cum illis, quos dixi, mutanda fides, et aut supprimendus, aut
[40] certe abiiciendus aliquo et perdendus. Sed excudes certe; neq. pa[41] tieris me falli tante spe, quantam de humanitate, et benignitate
[42] tua concepi. neq. vero excudes utcumque; sed ita, uti ego volo ac
[43] cupio nimis: atq. uti te ipso dignum est; hoc est, non minus scite et
[44] eleganter, ac si tuus ipsius esset: et quidem, cum primum licebit;
[45] et, dum recens est memoria obitus Manutii. Placet autem, si modo
[46] tibi placet item, et si vis, describi in octava folii parte,26 iis charac[47] teribus, quos rotundos et antiquos vulgo vocant, paullo crassiori[48] bus; iis ipsis videlicet, quos primis aliquot foliis Nonii Marcelli
[49] Maximiliano Aug. inscriptis, impressisti an. CI D LXV.27 ea vero
[50] gratia exemplum, mea manu scriptum, misi; quod cupio meam
[51] orthographiae rationem,28 meam inquam, an potius aliquot egreistic Cas. 37 neq.... volui: mg. add. 38 est: fuerit a. corr. 39 et: fuerit praem.
a. corr. 40-41 patieris: si bene te novi praem. a. corr. 43 hoc: id a. corr.
et: atq. a. corr. 44 quidem corr. Cas., quidum cod. 45 dum...

26

27

28

Zo ook in 1577 aan Aldus jr. (zie noot 20): ‘... tirandola in ottavo alquanto grande et
longhetto...’ (p. 431). Voor Plantin was dit het meest gebruikelijke formaat (cfr. VOET, GC,
2, p. 167-169).
Cfr. PP 1752: belangrijk omdat eerste kritische editie van Nonius Marcellus; het voorwoord
van Hadrianus Junius (7 maart 1565) aan Maximilianus II op p. 1-7; voor het lettertype, zie
Index sive specimen characterum Christophori Plantini (Antwerpen 1567), f. C1ro, tweede
voorbeeld.
Ook in de brief aan Aldus jr. Manutius heeft Cicereius het over ‘lettera tonda antiqua’ en
verwijst daarvoor naar Aldus' edities van Octavianus Ferrarius' De disciplina encyclio ad.
L. Annibalem Cruceium liber (1560) en van Calepinus' woordenboek (1573) (cfr. A.A.
RENOUARD, Annales, o.c., p. 179 en 216).
Zelfde bekommernis in de brief aan Aldus: ‘Se V.S. deliberara di farme questo favore, farà
in modo, che mi sia servata intiera la mia ortografia.’ (p. 431).
Vaak - ook bij Plantin - volgden de correctoren hun eigen orthografie, soms tot ongenoegen
van de auteurs (zie b.v. Plantin aan Petrus Serranus, 9 december 1571: Correspondance de
Christophe Plantin, publiée par J. DENUCE, 6: 1578-1581, Maatschappij der Antwerpsche
Bibliophilen, Uitgave nr. 31 (Antwerpen, 's-Gravenhage 1916), nr. 297); inzake liturgische
boeken volgde Plantin de spelling van Paulus Manutius (zie Archives Plantin., CXXII, f.
585, gepubliceerd in Correspondance, o.c., 5: 1575-1578, Maatsch. der Antw. Bibl., Uitg.
nr. 30 (Antwerpen, 's-Gravenhage 1915), noot 4 p. 237-238).
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[52] gie doctorum hominum? diligenter servari. Neq. porro negliges,
[53] opinor, vel centum libelli exempla, vecturae pretio immunia, ad
[54] me dare; coniuncta cum iis libris, quos aliquoties in anno Mediola[55] num ad Antonium Antonianum29 et ad alios mittis. Rogo au[56] tem te, Plantine humanissime, ne offendaris: quod et videar te do[57] cere velle de eo, cuius omnium mortalium es peritissimus; et nimis
[58] multa petam vel in primo congressu: sed potius ignoscas huic meae
[59] cupididati, a te, ut arbitror, non omnino reprehendendae; neve
[60] huic meo desiderio desis: et simul tecum ipse cogites, nos quoque
[61] in gratiam aliquot amicorum, summorum virorum, aliquandiu ty[62] pographis auxiliatos fuisse; atq. ideo istius artificii non usquequa[63] que imperitos esse.30 quo fit, ut admiremur magis, et iustius qui[64] dem admiremur peritiam, diligentiam, industriam, elegantiam,
[65] immo vero magnificentiam in imprimendo tuam. Liceat autem
[66] hoc mihi aliorum pace dicere. tu mihi, atq. adeo aliis quampluri[67] mis, qui multis rebus, quam ego, meliores sunt, videris in ista
Manutii: dum de obitu Manutii memoria est recens a. corr. 51
orthographiae: orthographiam a. corr. 53 libelli: eius a. corr. 59 neve:
neq. a.

29

30

Drukker en uitgever te Milaan in de tweede helft van de zestiende eeuw (cfr. M.E. COSENZA,
Biographical and Bibliographical Dictionary of the Italian Printers and of Foreign Printers
in Italy (...) to 1800 (Boston 1968), p. 32); ook te Pavia (cfr. ANNA GIULIA CAVAGNA, Libri
e tipografi a Pavia nel Cinquecento: Note per la storia dell' Unversità e della cultura, Fonti
e Studi per la storia dell' Università di Pavia, 3 (Milaan 1981), p. 298 nr. 572). Over
handelsbetrekkingen tussen Antonianus (Degli Antoni) en Plantin is bij mijn weten verder
niets bekend; het enige aanknopingspunt bestaat in het feit dat Plantin een editie heeft
gepubliceerd die erg aanleunde bij een uitgave van Antonianus (cfr. PP 34A).
Vooral Oporinus (over wie zie M. STEINMANN, Johannes Oporinus: Ein Basler Buchdrucker
um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 105 (Bazel,
Stuttgart 1967)); in de rijke correspondentie wordt vaak gehandeld over de publikatie van
werk van Marcus Antonius Maioragius; de brieven aan Oporinus leest men in P. CASATI,
o.c.; brieven van Oporinus aan Cicereius zijn uitgegeven in P. BURMANNUS, Marquardi
Gudii et doctorum virorum ad eum epistolae (...) (Utrecht 1697). Benevens Oporinus moet
ook Michael Isengrin worden vermeld (cfr. J. BENZING, Die Buchdrucker des 16 und 17
Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, Beiträge zum Buchund Bibliothekswesen, 12
(Wiesbaden 1963), p. 34; P. CASATI, o.c., epist. 5, 11 (maart 1549) en 8, 15 (maart 1551);
Isengrin overleed in 1557).
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[68] ar/(p. 539) te omnium praestantissimus. id quod declarant paene
[69] infinita monumenta, egregie elaborata, quae ex officina tua pro[70] diere. quis enim, ut reliqua taceam, non obstupescat immortale,
[71] ac prope divinum opus illud vere regium sacrorum librorum, tam
[72] magnifice a te nuper perfectum atq. absolutum?31 haec ego de te
[73] malim aliis narrare, veritus quodam modo in os te laudare. veritas
[74] et amor cogit etiam, dum tecum mihi loqui videor, non tacere. Sed
[75] ad me revertar. tu si mihi, ut spero ac confido, gratificaberis: non
[76] queo, nec libet dicere, quam me tibi deditum atq. obstrictum sis
[77] in perpetuum habiturus, hominem haudquaquam magnum qui[78] dem, sed tamen non contemnendum: et eum certe, qui deputet in
[79] lucro, si aut tibi, aut tuorum alicui aliqua in re se inservire posse in[80] telligat. Porro, licet commodus, et patiens, licet sis etiam comi[81] tate insignis, tamen te dicentem mihi audire videor, Hui pro tam
[82] pusillo libello tam multum verborum. quin immo illud addis for[83] tasse: Maxima de nihilo nascitur historia.32 Verum quid cum illis
[84] agas, qui rerum suarum amantes sunt nimis? attamen dic mihi,
[85] per omnes te Deos oro, Plantine humanissime, non amabimus,
[86] non alemus etiam pusillum foetum; praesertim, qui vita dignus
[87] aliis multis non stultis hominibus, non ineptis esse videatur? cete[88] rum esto, nimis multa verba profuderim, desipuerim etiam: num[89] quam tamen me paenituerit aut verbosum fuisse, aut desipuisse;
[90] modo per hanc occassionem mihi gratiam tuam conciliem, et vel
[91] aliqua caussa satis honesta in amicitiam recipiar: id que non adeo
[92] tantum propter libellum hunc, sed etiam propter alia multa; quae
[93] ad limam ubi fuerint revocata, fortassis, quae a te expoliantur, non
[94] iudicabis indigna. Mitto alia, quae in hanc sententiam dici pos[95] sent. illud dico: Si hoc, quod rogo, mihi dederis; spero fore, ut te
corr. 66 aliorum... mihi: om. Cas.! 72 haec: sed mg. praem. a. corr. aliis:
alii a. corr. 73 veritas: sed tamen praem. a. corr. et: tamen sup. 1. add. a.
corr. 78-79 qui... lucro: in lucro qui ponat a. corr. 79 se: postmodum praem.
a. corr. 81 dicentem: et videntem (quis enim hoc non faciat?) et praem. a.
corr. audire: iam praem. a. corr. 82 addis: addes a. corr. 83 Verum: Sed
a. corr. 87 non... esse: mg. add. 91 recipiar: tu-

31
32

De beroemde polyglotte bijbel; cfr. b.v. VOET, GC, 1, p. 60-65.
Propertius, 2, 1, 16.
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[96] numquam huius facti paeniteat; quippe qui homini gratum feceris
[97] tui studiosissimo, tui, tuorumq. amicorum amantissimo. atq. uti[98] nam aut non ita longe a te, et a ceteris doctis tui similibus, qui istic
[99] sunt, abessem; aut certe ita non essem multis negotiis, et curis dis[100] tentus. non, ita me Dii ament, me possem conti/(p. 540) nere,
[101] quin ad vos advolarem; ut vos viderem, complecterer et alloquerer.
[102] nunc, quod possum, fruar iis imaginibus, quibus perfectus pictor
[103] et chalcographus, Philippus Gallaeus vester, vos paene spiranteis
[104] expressit, et in librum coniecit.33 in quo non possum non facile de[105] siderare Oberti Gifanii effigiem, hominis valde docti, et cui Lucre[106] tianorum librorum studiosi plurimum debent.34 Vides profec[107] to, quo in te tui que simileis animo sim. Quod si forte tamen
[108] (quod minus credere est) me non eum esse putas, qui debeam tan[109] tum beneficii de te promereri; quippe homo tibi ignotus, neq. ita
[110] magni pretii: at is saltem promereatur, de omnibus litteratis homi[111] nibus bene meritus, amicus etiam tuus,35 de te certe, ut saepe mihi
am praem. a. corr. 93 ubi: post quae pos. Cas. 99 et curis: om. Cas. 102
quibus: iterat. a. corr. perfectus: egregius a. corr. 103 vos: sup. 1. add. 105
valde: egregie a. corr. 108 esse: sup. 1. add. putas: deputas a. corr. 109
beneficii: gratiae a. corr. de: abs a. corr. 112-113 a me: sup.

33

34

35

Bedoeld worden Philips Galles Virorum doctorum de disciplinis benemerentium effigies
XLIIII (Antwerpen 1572), waarin het beroemde portret van Plantin prijkt op f. E4. Cicereius
had ongetwijfeld belangstelling voor de portretten (voorzien van poëtische elogia door
Benedictus Arias Montanus) van Alciatus, Politianus, Bembus en andere Italianen. Het portret
van Gifanius ontbreekt inderdaad in deze collectie. Zie in verband met dit werk vooral M.
BATAILLON, ‘Philippe Galle et Arias Montano: Matériaux pour l'iconographie des savants
de la Renaissance’, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, 2, 1942, p. 132-160.
Bedoeld wordt de herhaaldelijk heruitgegeven Lucretius-editie door Gifanius (1566; cfr. PP
nr. 1590; over dit werk handelt W.B. FLEISCHMANN, ‘Lucretius Carus, Titus’, in P.O.
KRISTELLER, F.E. CRANZ (edd.), Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval
and Renaissance Latin Translations and Commentaries, 2 (Washington 1971), p. 349-365
(nl. p. 362-365).
Over de betrekkingen tussen Manutius en Plantin handelt in het algemeen F. BARBERI, ‘Paolo
Manuzio e Cristoforo Plantin’, Accademie e Biblioteche d'Italia, 16, 1941-1942, p. 83-94
(betreft vooral het contract tussen Manutius en Plantin nopens de druk van brevieren). Plantin
meldt schijnbaar onbewogen de dood van Manutius aan Alexander Grapheus (11 juli 1574;
cfr. Correspondance, o.c., 4: 1573-1575, Maatsch. d. Antw. Bibl., Uitg. nr. 29 (Antwerpen,
's-Gravenhage 1914), nr. 541): ‘... piae memoriae Paulli Manutij qui Romae, si forte nescis,
nuper obiit.’
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[112] in familiari sermone ostendit, optime sentiens,36 qui suo merito a
[113] me ornatur; promereatur Regis tui Senatus amplissimus, cui libel[114] lus ipse consecratur;37 promereantur praestantissimi viri, qui alicu[115] bi laudantur; promereantur denique homines ornatissimi, qui
[116] passim a me appellantur.38 pro me igitur, si sit opus, ad te allega[117] tos putabis primum Manutii ipsius maneis, quos monumento de[118] coravi; deinde clarissimos senatores nostros, quibus libellum ip[119] sum dedicavi; ad haec viros aliquot summos, quos per occasionem
[120] verbis extuli; postremo nobilissimos civeis nostros, apud quos dixi.
[121] his satisfactum a nobis valde volo. Horum omnium caussa non
[122] dubito, quin velis omnia, nedum hanc operam; praesertim cum
[123] mihi venit in mentem, quam sis ipse benignus et humanus. Sed
[124] iam desino, et invitus quidem desino, quasi tecum ipse loqui.
[125] Magni autem refert, quo tempore tibi reddita fuerit tam verbosa
[126] haec epistola; ne tibi videar omnino importunus, neve nullam ha[127] buisse rationem tuarum occupationum multarum ac magnarum.
[128] itaq. mandavi tabellario, ut eam tibi non nisi die festo redderet;
[129] quo quidem tempore otiose legere iam possis. Vale.
[130] Mediolani, IIIX. K. Sextileis, anno CI D LXXV.
Universiteit Antwerpen
UFSIA
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
1. add. 119-120 quos... extuli: quos alicubi laudavi a. corr. 121 his... volo:
mg. add. nobis: vobis Cas. 125 verbosa: verbis a. corr. 129 possis: iterat.
a. corr. 130 IIIX... CI D LXXV: anno CI D LXXV, IIIX. K. Sextileis a.
corr.

36
37
38

Wellicht een overdrijving (cfr. supra, noten 6 en 35).
Cfr. supra, noot 9; de koning is Filips II.
Cfr. supra, noot 25.
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Svmmarivm
Ab oblivione vindicantur, denuo eduntur, adnotationibus inlustrantur litterae quaedam
a Francisco Cicereio publico eloquentiae professore ad Christophorum Plantinum
typographum Antverpiensem Mediolano datae VII Cal. Sext. ao 1575; quibus frustra
petivit Cicereius ut laudatio Pauli Manuti vita recens functi ad adolescentes studiosos
senatoresque Mediolanenses habita Plantinianis excuderetur typis.
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Plantin's betrekkingen met Hendrik Niclaes
Paul Valkema Blouw
In hoeverre zou ons beeld van Plantin veranderen als we de beschikking kregen over
alle feiten die op zijn loopbaan betrekking hebben? Een afdoend antwoord op die
vraag ligt buiten ons bereik: ondanks het unieke behoud van zijn archieven en de
overvloed van informatie daarin moeten we vrezen dat een aantal van zijn handelingen
steeds onbekend zal blijven. Dat de aartsdrukker van Philips II zich heeft bezig
gehouden met verborgen zaken is wel zeker, want al meer dan een eeuw geleden
bleek dat hij zich niet steeds hield aan de regels gesteld door Kerk en staat. Sindsdien
werden zijn relaties met ‘ketters’ als Hendrik Niclaes en Hendrik Jansen Barrefelt
(Hiël) onderwerp van zowel serieus onderzoek als vele speculaties.1 In de loop der
tijd werd aan Plantin een steeds grotere rol binnen het Huis der Liefde toegeschreven
- totdat sommigen hem zelfs als een leidende figuur in deze sektarische beweging
gingen zien.2

1

2

Bij het samenstellen van dit artikel is uitgegaan van de veronderstelling dat de lezer bekend
is met de stand van het onderzoek zoals dit is vastgelegd in LEON VOET, The Golden
Compasses. A history and evaluation of the printing and publishing activities of the Officina
Plantiniana at Antwerp, 2 vol., Amsterdam 1969-72, vooral vol. I, p. 21-44 en 50-52.
Hetzelfde geldt voor verwijzingen naar de bestaande literatuur in het notenapparaat van dat
werk, die hier in de regel niet opnieuw worden vermeld.
Deze mythevorming ontwikkelde zich vooral onder invloed van BERNARD REKERS, Benito
Arias Montano, 1527-1598 (diss. Amsterdam; Groningen 1961; Engelse vert. London, Leiden
1972), p. 137-84: ‘De secte der spiritualisten’. De auteur kwam tot een sterk vertekend beeld
van de verhoudingen door vrijwel iedereen uit Plantin's kring, katholiek of protestant, in te
lijven bij de aanhangers van het Huis der Liefde, of in later jaren als leden van een sekte die
Hendrik Jansen Barrefelt (Hiël) als leider gehad zou hebben. Bovendien projecteerde hij
diens hechte vriendschap met Plantin op de relatie waarin de drukker eerder ten opzichte van
Hendrik Niclaes stond. Even speculatief van karakter zijn een aantal conjecties in J.-F.
MAILLARD, ‘Christophe Plantin et la Famille de la Charité en France: Documents et
hypothèses’, in Mélanges sur la littérature de la Renaissance, à la mémoire de V.-L. Saulnier,
Genève 1984, p. 235-53. Men zie daartegenover de gefundeerde behandeling van het
onderwerp in A[LASTAIR] HAMILTON, ‘The Family of Love in Antwerp’, in Religieuze
stromingen te Antwerpen voor en na 1585, = Bijdragen tot de geschiedenis, 70, 1987, p.
87-96, en vooral ook de inleiding van de auteur in zijn recent verschenen tekstuitgave van
de handschriften van het Huis der Liefde (zie n. 7).
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Dat deze en andere veel te ver gaande opvattingen konden ontstaan was mogelijk
door het bijna geheel ontbreken van betrouwbare bronnen omtrent de aard en
reikwijdte van Plantin's geheime activiteiten. De weinige authentieke gegevens
leidden tot het ontstaan van allerlei conjecties en hypothesen die, bij gebrek aan
tegensprekende feiten, al spoedig een eigen leven gingen voeren. Ook het grondige
onderzoek van de laatste decennia in de Plantijnse archieven heeft vrijwel geen nieuw
materiaal over verboden zaken opgeleverd.3 Desondanks kon men vermoeden dat de
drukker, laverend tussen de beperkingen door die de tijdsomstandigheden hem stelden,
meer heeft gedaan dan bekend is en een dikwijls zeer onafhankelijke koers volgde
om ruimte te vinden voor wat hij wilde ondernemen. De daaraan verbonden gevaren
eisten natuurlijk de grootst mogelijke voorzichtigheid; de autoriteiten schrokken bij
hun vervolgingen niet terug om gebruik te maken van verklikkers en agents
provocateurs. Elke handeling die niet uitdrukkelijk door de wet werd toegestaan
moest onder die dreiging verborgen blijven. Ook in de uiterst gedetailleerde
boekhouding die tijdens de compagnie met de Van Bomberghens werd gevoerd (voor
die tijd een schoolvoorbeeld van moderne administratie) is niets over clandestiene
uitgaven te vinden. Toch zijn al die registers en bescheiden door Plantin's opvolgers
met grote zorg bewaard en is er geen reden om te veronderstellen dat stukken
posthuum zijn vernietigd. We moeten daaruit opmaken dat hijzelf bij voorbaat elk
risico wilde vermijden en bepaalde zaken buiten zijn boeken hield. Daarom zal
verdergaand archiefonderzoek, hoe waardevol de resultaten ook mogen zijn, vrijwel
zeker op dit punt geen bewijzen kunnen leveren.
Het bezwaar dat documentaire informatie ontbreekt kan echter gedeeltelijk worden
goedgemaakt door een ander deel van Plantin's erfenis: zijn gedrukte werk, en de
inlichtingen die dit ons geeft over de samenstelling van zijn lettermateriaal. Het
werken met typologische criteria bij bibliogra-

3

Dit ondanks de formidabele hoeveelheid van feiten en gegevens gepubliceerd in het
standaardwerk van LEON VOET, The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the works
printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. In collaboration with
Jenny Voet-Grisolle, 6 vol. Amsterdam 1980-83 (= PP).
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fisch onderzoek is niet nieuw en behoort reeds zeer lang tot de standaarduitrusting
van de incunabulist. Merkwaardigerwijze echter is de methode, na Rooses en Vervliet,
nog maar zelden toegepast op de produktie van de Officina, terwijl toch de
verschillende elementen van het letterbestand daar alle gelegenheid toe geven.4 Bij
een dergelijke aanpak maakt men in de eerste plaats gebruik van de specifieke
kenmerken van het boek als typografisch produkt: niet de tekstinhoud, maar de
materiële verschijningsvorm wordt object van onderzoek. Men richt zich daarbij op
zowel de toegepaste lettertypen als, indien aanwezig, de initialen en andere
ornamenten - die tezamen een beeld geven van het materiaal dat bij de vervaardiging
van het werk dienst deed. De herkenning, bij vergelijking, van identieke elementen
in ander, gesigneerd drukwerk maakt het nu mogelijk om zonder verdere aanwijzingen
allerlei anonieme drukken thuis te brengen bij de pers waar zij verschenen. Met de
nodige behoedzaamheid toegepast is dit een bijzonder betrouwbare werkwijze om
vast te stellen wie verantwoordelijk was voor bepaalde ondergrondse praktijken in
de drukkerswereld. Men zou typografische analyse zelfs een exacte dicipline kunnen
noemen omdat, evenals in de natuurwetenschappen, de uitkomsten voor iedereen
visueel te controleren zijn. Belangrijk daarbij is dat onze kennis van historische
lettertypen in de laatste decennia door verschillende publikaties aanzienlijk is
vermeerderd.
Bij een dergelijk onderzoek gericht op Plantin is de exclusiviteit (althans voor de
Nederlanden) van een groot deel van zijn lettermateriaal van beslissende betekenis.
Waardevol zijn daarnaast ook de gespecificeerde aantekeningen in zijn administratie
omtrent de werkperioden van zijn medewerkers, met name zijn zetters, en de aard
van hun werkzaamheden. Deze zeer

4

Rooses was de eerste die in het Plantin-onderzoek gebruik maakte van typografische gegevens.
Hij herkende een Duits lettertype in een boek van Hiël (PP 627) als identiek met een Fraktur
die de drukker in 1581 gebruikte voor zijn uitgave van de L'Obel's Kruydtboeck (PP 1579).
Zie MAX ROOSES, Christophe Plantin, Imprimeur anversois, Anvers 1882, p. 87-90, met
een reproduktie tegenover p. 90, en DEZ., Le Musée Plantin Moretus, Anvers 1914, p. 52.
Vervliet toonde aan de hand van de gebruikte lettertypen aan dat Plantin zijn 1558 gedateerde
uitgave van La theologie germanicque (PP 2309) niet voor 1579 gedrukt kan hebben. Zie
H.D.L. VERVLIET, ‘Typographica Plantiniana I. Ter inleiding: De studie van het
zestiende-eeuwse letterbeeld en het geval van “La théologie germanicque” (Plantin, 1558)’,
GP, 37, 1959, p. 170-78. Andere toeschrijvingen van anonieme drukken aan Plantin berusten
op herkenning van zijn houtsnee initialen daarin.
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verschillende bronnen, nog zelden benut, maken het mogelijk een poging te doen
om enkele nog duistere episodes in Plantin's loopbaan op te helderen. Een van de
meest intrigerende daarvan is ongetwijfeld zijn jarenlange relatie met de leider van
het Huis der Liefde. Dit mag aanleiding zijn om hier opnieuw aandacht te vragen
voor die op meerdere punten nog raadselachtige kwestie. De daarbij gebruikte
bibliografische analyse met haar technische bijzonderheden is elders te vinden; wat
hier volgt is een samenvatting van de uitkomsten, aangevuld met enkele
beschouwingen van meer algemene aard.5
Als een der boeiendste figuren van de ‘radicale’ reformatie in de zestiende eeuw
heeft Hendrik Niclaes in recente tijd een groeiende aandacht gekregen.6 Na zijn
bevrijding van de dogma's van het traditionele geloof voelde hij zich, als meer
hervormers, geroepen tot een profetische rol, waarin religieuze en sociale gedachten
samenvloeiden tot een leer die het eeuwige heil buiten kerkelijk verband zocht. Zijn
plaats in de geloofsontwikkelingen van zijn tijd kan hier verder buiten beschouwing
blijven; het is voldoende enkele data uit het leven van deze merkwaardige man te
memoreren. Geboren circa 1502 ging hij al vroeg in de handel en vestigde zich in
Amsterdam, welke stad hij echter in of omstreeks 1540 verliet, waarschijnlijk om
geloofsredenen. Met zijn gezin en enkele getrouwen trok hij toen naar Emden,
eveneens een zeehaven, waar hij onder de naam Hendrick van Amsterdam zijn zaken
voortzette en een burger van aanzien werd. De voornaamste bron

5

6

PAUL VALKEMA BLOUW, ‘Printers to Hendrik Niclaes: Plantin and Augustijn van Hasselt’,
Quaerendo, 14, 1984, p. 247-72; DEZ., ‘Augustijn van Hasselt as a printer in Vianen and
Wesel’, id., 16, 1986, p. 83-109, 163-90 (p. 175 e.v.); DEZ., ‘The secret background of Lenaert
der Kinderen's activities, 1562-7’, id., 17, 1987, p. 83-127 (p. 96 e.v.). Deze algemene opgave
dient tevens voor het verdere gedeelte van het hier gepubliceerde; verwijzingen naar deze
artikelen heb ik, op enkele incidentele gevallen na, achterwege gelaten.
Het standaardwerk over Hendrik Niclaes en het Huis der Liefde is thans: ALASTAIR
HAMILTON, The Family of Love, Cambridge 1981. In hetzelfde jaar verscheen JEAN DIETZ
MOSS, ‘Godded with God’. Hendrik Niclaes and his Family of Love, Philadelphia 1981 (=
Transactions of the American Philosophical Society, 71, part 8), dat nieuwe gegevens verschaft
over de geschiedenis van de sekte in Engeland. Veel historische bijzonderheden zijn verzameld
in HERMAN DE LA FONTAINE VERWEY, ‘The Family of Love’, Quaerendo, 6, 1976, p. 219-71,
met een overzicht van de vroegere literatuur. Men zie ook van DEZ., Uit de wereld van het
boek, dl. I: Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw, Amsterdam 1975, p.
85-111: ‘Het Huis der Liefde en zijn publicaties’, en verder de literatuuropgaven in VOET,
GC, p. 21-22.
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voor zijn levensgeschiedenis, de Chronika des Hüsgesinnes der Lieften, spreekt van
zijn handel ‘so-wal tom Oosten alse tom Westen’,7 wat inhoudt dat hij zich met de
vaart op de Oostzee bezig hield en ook met Westeuropese landen zaken deed, hetgeen
door Emdense archiefstukken wordt bevestigd.8 De kroniek, in een vroeg afschrift
bewaard, werd samengesteld door ‘mede-older’ Daniel, een van zijn oudste
volgelingen. Misschien is deze te identificeren met een broer van H.N. die in Emden
een brouwerij bezat en tot de rijkste burgers van de stad werd gerekend. In een
Amsterdams processtuk uit 1545 wordt deze Jan van Amsterdam in Emden genoemd
als ‘van Davidts Joryszs secte’.9
Wat we tot dusver wisten over de relaties tussen Plantin en de sekteleider berust
vrijwel uitsluitend op wat de Chronika daarover bericht: passages die al in een vroeg
stadium van onderzoek door Max Rooses werden verzameld en afgedrukt. Zoals we
nog nader zullen zien was de kroniekschrijver te goeder trouw, maar niet vrij van
een zekere vooringenomenheid in zijn oordeel over leden die de sekte hadden verlaten
of, naar zijn mening, in ander opzicht tekort waren geschoten ten opzichte van haar
leider. Wat hij echter over allerlei historische details mededeelt is, voorzover te
controleren, nauwkeurig. Dat bleek al vroeg uit zijn informatie over persoonlijke
omstandigheden van Plantin die naderhand uit andere bronnen kon worden bevestigd.
Ook zijn mededelingen over de drukgeschiedenis van de geschriften van de profeet
zijn betrouwbaar gebleken. De kroniek volgt in het algemeen de gebeurtenissen in
chronologische orde, maar geeft helaas geen jaartallen. Soms vinden we een
verwijzing naar H.N.'s leeftijd op een bepaald moment; verder slechts aanduidingen
als: ‘in dessen middelen tyde’, ‘over ein tydt daernae’, en dergelijke.

7

8
9

Van de Chronika des Hüsgesinnes der Lieften [...] dorch Daniel, ein Mede-older [...] am
dach gegeven (UB Leiden, LTK 620) en de andere handschriften van het Huis der Liefde is
thans een volledige uitgave verschenen: Cronica, Ordo sacerdotis, Acta HN. Three texts on
the Family of Love. Ed. ALASTAIR HAMILTON, Leiden 1988 (= Documenta Anabaptistica
Neerlandica 6).
IRMGARD SIMON, ‘Hendrik Niclaes. Biografische und bibliografische Notizen, Emden
(1540-60)’ Niederdeutsches Wort, 13, 1973, p. 63-77 (p. 67).
Documenta Anabaptistica Neerlandica, vol. 2: Amsterdam (1536-1578), ed. A.F MELLINK,
Leiden 1980, No. 52, p. 62.
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Plantin drukt voor Hendrik Niclaes
Wanneer en onder welke omstandigheden Plantin en Hendrik Niclaes elkaar leerden
kennen is niet bekend. Evenmin in welk jaar de overeenkomst werd gesloten voor
het drukken van Den Spegel der Gherechticheit en nog enkele geschriften die bij
Plantin werden gedrukt. Wel geeft de Chronika diverse bijzonderheden over de
produktie van deze boeken, zoals de grote bedragen die nodig waren voor de aanschaf
van lettertypen, houtsneden en papier. Al die aankopen werden door de auteur betaald
en hij zond zelfs op eigen kosten twee van zijn mensen (vermoedelijk Hendrik Jansen
Barrefelt en Augustijn van Hasselt) naar Keulen voor aanvullende materialen.
De publikaties waren natuurlijk voor het Huis der Liefde een zaak van uitzonderlijk
belang en het is begrijpelijk dat de kroniekschrijver er grote aandacht aan besteedt,
al vermeldt hij lang niet alles wat we zouden willen weten. Hij had met zijn weergave
van het gebeuren nog een bijzondere bedoeling: hij wilde bekend maken hoe weinig
loyaal tegenover de sekteleider Plantin's houding daarbij was geweest. In duidelijke
bewoordingen beschuldigt hij de drukker ervan dat hij in zijn werk voor de beweging
slechts uit was op persoonlijk voordeel: door alle kosten voor rekening van Hendrik
Niclaes te laten slaagde hij erin om de financiële steun, die hij uit Parijs had ontvangen
voor de realisatie van de uitgaven, voor eigen doeleinden te gebruiken. Deze
voorstelling van zaken heeft de mening doen ontstaan dat Plantin zijn drukkerij zou
hebben opgezet met gelden uit Frankrijk die in feite voor het tot stand komen van
de publikaties waren afgestaan, een toepassing dus ten koste van H.N.'s belangen.
Leon Voet heeft, meen ik, deze zienswijze op goede gronden betwijfeld;10 de klacht
van de kroniekschrijver over de (in diens ogen) al te zakelijke opstelling van de
drukker houdt inderdaad niet in dat de Officina langs die weg tot stand kwam. We
mogen integendeel aannemen dat Plantin reeds enige tijd als drukker actief was toen
Hendrik Niclaes zich tot hem wendde. Deze zocht een vervanger voor de Deventer
drukker Dirk (II) van den Borne, die tot dusver voor hem had gewerkt maar door
zijn leeftijd en gezondheidstoestand niet meer in staat was een zo grote order uit te
voeren. Het contact zal gelegd zijn tijdens een

10

VOET, GC, p. 23-24. Het verwondert echter dat de auteur desondanks tot de conclusie komt
dat Plantin's loopbaan als drukker ‘ongetwijfeld haar oorsprong vond in zijn godsdienstige
overtuiging’.
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bezoek van de auteur aan zijn zoon François, die zich als koopman in Antwerpen
had gevestigd. Door een ernstige verwonding van zijn rechterarm, in of omstreeks
1554, had Plantin zich genoodzaakt gezien het vervaardigen van boekbanden en
andere voorwerpen van verguld leer te verwisselen voor een andere bron van
inkomsten.11 Bij zijn reeds bestaande verbindingen met de boekhandel lag een keuze
voor het drukkersvak voor de hand, al zijn er geen aanwijzingen dat hij daarvoor
was opgeleid.12 Maar, zoals zijn produktie uit de eerste jaren laat zien, er lagen voor
hem vooral op de Franse markt voldoende mogelijkheden om, deels met nadrukken,
op gang te komen en blijkbaar had hij ook in zijn directe omgeving genoeg relaties
om de stap te wagen. Het aantrekken van deskundige medewerkers was, zoals de
resultaten uitwijzen, geen probleem van grote betekenis.
De veronderstelling dat van Franse zijde werkelijk grote bedragen voor H.N.'s
publikaties ter beschikking werden gesteld lijkt aanvechtbaar. Maar bij de drukorders
van Franse uitgevers ging het om aanzienlijke bedragen en wellicht moeten we de
betalingen uit Parijs die volgens de Chronika bestemd waren voor het drukken van
Den Spegel, in dit licht zien. Hoe dit zij, ondanks de beschuldiging van de
kroniekschrijver is er geen enkele reden om te twijfelen aan een correcte afwerking
van de opdracht door Plantin. Ook in die dagen was het vanzelfsprekend, zeker bij
een zo kostbare onderneming, dat de afspraken van partijen werden vastgelegd in
een contract

11

12

Het bericht over Plantin's verwonding als oorzaak van zijn besluit om drukker te worden is
door sommigen betwijfeld; ik meen, met Voet en anderen, ten onrechte. Het inpersen van
stempels en rolranden is werk dat zoveel kracht vraagt dat het verhaal plausibel lijkt. Een
andere zaak is, of hij niet al eerder ambities had om uitgever te worden, maar tot die keuze
pas besloot toen de omstandigheden hem dwongen van beroep te veranderen.
Men heeft tot dusver aangenomen dat Plantin, na zijn leertijd bij Robert Macé in Caen, enkele
jaren heeft gewerkt bij een der Parijse drukkers (Jacques Bogard, de voorganger en
schoonvader van Martin le Jeune?). Niets bevestigt echter deze veronderstelling en zij lijkt
weinig waarschijnlijk; waarom zou een binder van zijn klasse zetter willen worden? Banden
van de kwaliteit die hij kon maken werden ongetwijfeld veel beter betaald dan zetwerk. Maar
hij was dus opgeleid in de boekhandel en voor een zo goed organisator en zakenman kan de
overgang naar een andere kant van dat bedrijf geen grote problemen hebben opgeleverd. Er
zijn voorbeelden genoeg van lieden die zonder typografische ervaring een drukkerij begonnen.
Als men over voldoende middelen en zakelijke kwaliteiten beschikte was het aantrekken van
deskundig personeel een betrekkelijk eenvoudige aangelegenheid. Zetters werkten dikwijls
op jaarcontracten en waren na afloop daarvan vrij een nieuwe werkkring te kiezen.
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dat alle details regelde.13 Dat beiden zich aan de toen gesloten overeenkomst hebben
gehouden mag men bovendien afleiden uit het feit dat deze door andere is gevolgd:
een zakenman zal niet spoedig opnieuw in zee gaan met iemand die hem benadeeld
heeft. Overigens is wel duidelijk dat, wat men ook binnen het Huis der Liefde van
Plantin's sympathie voor de beweging verwacht mag hebben, deze zelf zijn zakelijke
belangen zwaar liet wegen.
Hendrik Niclaes heeft kosten noch moeite gespaard om zijn hoofdwerk tot een
indrukwekkend boek te maken. Zowel de taalkeuze als de uiterlijke vormgeving
werden, zoals een vergelijking uitwijst, in grote mate bepaald door het Wonderboeck
van David Joris. Dat werk van zijn grootste rivaal - pas overleden, waardoor diens
aanhang haar leider had verloren - was in 1542-44 te Deventer bij de reeds genoemde
Van den Borne gedrukt.14 Het verscheen in een Oostelijk-Nederlands dialect dat
voldoende Duitse elementen bevatte om ook toegankelijk te zijn voor grote gebieden
over de grens.15 Van deze literatuurtaal die, misschien nog meer in orthografie dan
in woordkeus, aansloot op de verschillende Laagduitse dialecten, maakte nu ook
Hendrik Niclaes gebruik. Voor de daarvoor noodzakelijke transcriptie van zijn
handschriften nam hij een zekere Augustijn in dienst, afkomstig uit het Luikse
Hasselt.16 Vermoedelijk had deze in vroeger jaren te Münster in Westfalen gewoond;
in ieder geval laat een brief van hem aan Plantin zien dat hij de taal van die streken
beheerste.17 Na de voltooiing van de kopij zond Hendrik Niclaes hem naar Antwerpen
om toezicht te houden op het drukproces. Augustijn zal in de Officina de correctie
van het werk hebben verzorgd, maar ontwikkelde zich daar tevens tot een uitstekend
zetter.

13

14

15

16
17

Voor Plantin's zorgvuldigheid bij het opstellen van een contract van deze aard, zie zijn
gedetailleerde overeenkomst in 1558 met de kunstenaar Lambert Suavius, in Supplément à
la Correspondance de Christophe Plantin, ed. M. VAN DURME, Anvers 1955, p. 255-56, No.
228.
A. VAN DER LINDE, David Joris. Bibliographie, 's-Gravenhage 1867, No. 14; DEZ., ‘La
première édition du Wonderboeck de David Joris de Gand (1542)’, Annales du bibliophile
belge et hollandais, 1, 1864-66, p. 137-141, 158-160.
Over dit taalgebruik zie J.A. VOR DER HAKE, ‘Een zestiend'eeuwse taal voor literair verkeer’,
De Nieuwe Taalgids, 5, 1911, p. 225-45; GILBERT A.R. DE SMET, ‘Hendrik Niclaes. Ein
vergessener niederdeutscher Dichter. Die Sprache seiner Comoedia und die sogenannte
ostniederländische Literatursprache’, in Festschrift für Gerhard Cordes [...], Neumünster
1976, vol. 2, p. 389-402.
Voor wat over zijn leven bekend is zie de gegevens vermeld in VALKEMA BLOUW, art. cit.
(1986; n. 5), p. 83 e.v.
Correspondance de Christophe Plantin, ed. MAX ROOSES, vol. I, Anvers 1883, p. 72-73,
No. 26; herdrukt, met een facsimile van het stuk, in: H.F. BOUCHERY, ‘Aanteekeningen
betreffende Christoffel Plantin's houding op godsdienstig en politiek gebied’, GP, 18, 1940,
p. 87-141 (p. 112). Rooses' transcriptie is op meer dan tien plaatsen onnauwkeurig; de meest
onjuiste lezingen zijn (r. 4) ‘werken’ in pl.v. ‘trecken’, en (r. 9) ‘onmidelick’ in pl.v.
‘mundelick’.
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Bovendien raakte hij met Plantin op zo goede voet dat deze hem na afloop een plaats
in zijn bedrijf gaf; volgens een incidentele boeking (Arch. 35, fo. 190v) kreeg hij op
2 september van een ongenoemd jaar [1559 (of 1558?)] vijf dagen loon uitbetaald.
Ook de uiterlijke aspecten van Den Spegel werden aangepast aan de lezerskring
die de auteur op het oog had. Hij schafte zich voor het drukken van het boek drie
Fraktur lettertypen aan en ter versiering een reeks calligrafische initialen en diverse
grote houtsneden. Bovendien koos hij voor een typografische vormgeving die in haar
laatgotische uitbundigheid bijzonder Duits aandoet. Het verschil met de evenwichtige
Franse stijl van Plantin's eigen uitgaven is zo treffend dat sommige van zijn biografen
het boek moeilijk als een product van zijn pers konden aanvaarden.18 Maar het was
dan ook geen eigen publikatie, want hij stelde slechts de diensten van zijn drukkerij
ter beschikking; verder was het een schepping van Hendrik Niclaes, die het werk
niet alleen had geschreven, maar er blijkbaar ook het uiterlijk van bepaalde, alle
kosten van de uitgave droeg en er bovendien de verspreiding van organiseerde waarschijnlijk buiten de bestaande boekhandel om.
Het drukproces van dit omvangrijke en met grote zorg uitgevoerde boek, dat
minstens een jaar geduurd moet hebben, kan in 1556/7 worden geplaatst, in ieder
geval voordat Plantin in 1558 een van de er in voorkomende lettertypen door een
ander verving. Deze datering vindt een mogelijke bevestiging in de bijzonder kleine
produktie van de Officina in het jaar 1556, toen behalve deze order slechts acht
uitgaven verschenen, merendeels van geringe omvang.19 Ook de watermerken in het
papier van het boek laten

18

19

Zie COLIN CLAIR, Christopher Plantin, London 1960, p. 246, met een reproductie van het
titelblad t.o. p. 33; H.D.L. VERVLIET in een boekbespreking in Quaerendo, 6, 1976, p. 72.
Reproducties ook in DE LA FONTAINE VERWEY, ‘The House of Love’, art. cit. (n. 6), afb. 2
en 3, en in DEZ., ‘Het Huis der Liefde’ (ibid.), afb. 25 en 26.
PP., vol. 6, p. 2452-53. Van de voor het jaar 1556 genoemde uitgaven moet no. 2070
vervallen; het letterbeeld wijst uit dat deze uitgave pas veel later van Plantin's pers kwam,
waarschijnlijk in de periode toen hij Statendrukker was. De verwijzing naar no. 1731 (Den
Spigel...) dient gewijzigd te worden in een naar no. 1732 (Den Spegel...). Den Spigel bestaat
namelijk niet als een afzonderlijke editie; het is de titel (gereproduceerd in VOET, GC, vol.
1, pl. 4) van het eerste tekstdeel van het werk. In een compleet ex. gaan daar 26 bladen aan
vooraf die een inhoudsopgave en errata bevatten, met de generale titel Den Spegel der
Gherechticheit. De vergissing gaat terug op de Niederdeutsche Bibliographie [...] bis zum
Jahre 1800 van C. BORCHLING en B. CLAUSSEN, vol. I-III, 1, Neumünster 1931-57 (repr.
1976), nos. 1651A* en 1546P (met foutieve datum 1549), waar een incompleet ex. van Den
Spegel in Berlijn als een afzonderlijke uitgave is beschreven. Zie hierover nader VALKEMA
BLOUW, art. cit. (1984; n. 5), p. 252, noot 18.
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deze tijdsbepaling toe.20 Omstreeks dezelfde tijd zagen bij Plantin ook twee (voorzover
thans bekend) kleinere geschriften uit H.N.'s oeuvre het licht: een bundel
psalmberijmingen en gezangen21, en de verhandeling Van dem rechtferdigen Gerichte
Godes [...]22 (afb. 1 en 2).

20

21

22

Watermerk: sfeer met 5-puntige ster. De gelijkenis is het grootst met de afbeeldingen in C.M.
BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition
vers 1282 jusqu'en 1600. A facsimile of the 1907 edition [...], ed. ALLAN STEVENSON, 4 vol.,
Amsterdam 1968, Nr. 13.995 (Bordeaux 1550) en 13.999 (Pau 1553).
H[ENDRIK] N[ICLAES], Psalmen unde Ledern [...]. S.l. [Antwerpen, Christophe Plantin, ca.
1556] (afb. 1). Voor een volledige titelbeschrijving zie VALKEMA BLOUW, art. cit. (1984;
n. 5), p. 272. Watermerk: hart met gestileerde kroon, gelijkend op Briquet (n. 20) Nr. 4318
(1554-56), ook in ALEXANDRE NICOLAI, Histoire des moulins à papier du sud-ouest de la
France, 1300-1800, 2 vol., Bordeaux 1935, vol. 2, pl. XLI nr. 5 (Navarreinx 1555).
[HENDRIK NICLAES], Van dem rechtferdigen Gerichte Godes [...] S.l. [Antwerpen, Christophe
Plantin, ca. 1556] (afb. 2). Voor de volledige titel en het watermerk zie de
literatuurverwijzingen in voorgaande noot.
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Afb. 1 H[endrik] N[iclaes], Psalmen unde Ledern (FV 74). S.l. [Antwerpen, Christ. Plantin, ca. 1556].
- Univ. Bibl. Amsterdam
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Afb. 2 [Hendrik Niclaes], Van dem rechtferdigen Gerichte Godes (FV 69). S.l. [Antwerpen, Christ.
Plantin, ca. 1556]. - Doopsgez. Bibl. in Univ. Bibl. Amsterdam
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Hendrik Niclaes' drukkerij in Kampen
In de loop van 1561 kwam het opnieuw tot een zakelijke overeenkomst tussen Plantin
en de leider van het Huis der Liefde. Aanleiding was diens verlangen om een aantal
nog niet gepubliceerde geschriften van zijn hand in druk te zien. Het was echter voor
Plantin niet meer mogelijk werk als dit in Antwerpen uit te voeren. De
omstandigheden waren tezeer veranderd: hij had nu vier persen in werking en de
daarmee gepaard gaande uitbreiding van het aantal medewerkers maakte de
noodzakelijke geheimhouding veel te riskant.23 Ook was het toezicht van de regering
in Brussel op de boekproduktie inmiddels aanzienlijk verscherpt.24 In
gemeenschappelijk overleg kwam men nu tot een andere en veiliger oplossing: de
oprichting van een drukkerij in een stad waar de houding van het bestuur geen
hindernis zou vormen voor het uitvoeren van een dergelijk programma. Die stad was
Kampen, aan de monding van de IJssel, waar Hendrik Niclaes zich had gevestigd
toen men in Emden had ontdekt wie zich achter de initialen H.N. van zijn publikaties
verborg. Na die vlucht en het overlijden van zijn vrouw, kort daarop, was hij
ingetrokken bij een geestverwant en leidde in zijn nieuwe woonplaats een zo
onopvallend mogelijk bestaan. Met medewerking van Plantin voor de levering van
een aantal romeinse lettertypen, die hij zelf niet bezat, vestigde hij daar nu een
drukkerij. Voor de dagelijkse leiding werd Augustijn van Hasselt aangesteld: zijn
kunde, ervaring en toewijding waren voldoende bewezen om hem tot de aangewezen
man te maken. Voor de buitenwereld was het zijn drukkerij: de sekteleider hield zich
bij deze onderneming geheel op de achtergrond.
Het is niet bekend of Augustijn rechtstreeks uit Antwerpen naar Kampen reisde
of dat hij ook ditmaal eerst heeft meegewerkt aan het persklaar

23
24

Men zie Voet's correctie, GC p. 32, op een eerder door Rooses genoemd aantal van acht
persen.
Waarbij ook reeds gebruik werd gemaakt van onderzoek naar lettertypen en zelfs naar de
wijze van binden om achter de herkomst van bepaalde uitgaven te komen. Blijkbaar waren
vooral Viglius ab Aytta, voorzitter van de Geheime Raad, en Joachim Hopperus, lid van de
Grote Raad in Mechelen, bijzonder alert op dit gebied; illustratief is een memorandum van
laatstgenoemde, afgedrukt en gereproduceerd door CARLO DE CLERCQ, ‘Deux épisodes
Plantiniens’, Gutenberg-Jahrbuch 1958, p. 155-63 (p. 155-56). Voor een ander ingrijpen
van Hopperus op dit terrein zie D. GROSHEIDE, ‘Twee protestantiserende werken door Plantin
in 1558 gedrukt: L'A.B.C. ou instruction chrestienne, en: Instruction chrestienne par F.J.
Pierre Ravillian’, in Liber amicorum Leon Voet, Antwerpen 1985 (= De Gulden Passer
61-63), p. 77-95 (p. 77-79).
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maken van H.N.'s manuscripten. Op 24 juli 1561 vroeg hij in zijn nieuwe woonplaats
het burgerrecht aan en na onderzoek van zijn antecedenten besloot de magistraat op
4 september hem dat te verlenen.25 De produktie kon worden begonnen met de reeds
in Antwerpen gebruikte lettertypen en ornamenten, nu aangevuld met een Duitse
letter op een kleiner corps, die waarschijnlijk wederom op kosten van Hendrik Niclaes
was gekocht. Een nieuwe reeks van diens geschriften zag nu het licht, in dezelfde
taalvorm als voordien, al werd de spelling op sommige punten aangepast aan het
Oostelijk-Nederlands zoals dat in die streek gangbaar was.
In de marginalia van deze uitgaven valt een kleine romeinse letter op, een ‘Brevier’
of ‘Bijbel’ romein die in H.N.'s boeken nog niet eerder voorkwam. Het is een type
van de Franse lettersnijder Garamond, dat in de Lage Landen op dat moment alleen
in het bezit was van Plantin.26 Hetzelfde geldt voor een ander Frans lettertype, Haultin's
Saint Augustin,27 dat omstreeks dezelfde tijd gebruikt werd in de Latijnse uitgave
van een der tractaten van H.N.: Evangelium, seu laetum regni Dei ac Christi nuncium,
evenals de andere zonder impressum en datum verschenen.28 Bovendien produceerde
het bedrijf in H.N.'s Duitse lettermateriaal, een herdruk van De secreten van [...]
Alexis Piemontois, een van oorsprong Italiaans maar in vele talen populair
receptenboek dat in 1558 bij Plantin in het Nederlands (PP 38) was uitgekomen,
nadat hij het werk een jaar tevoren in het Frans had uitgegeven (met herdrukken in
1559 en 1561; PP 33-35). De ongewijzigde nieuwe uitgave (PP 39), met op het
titelblad Plantins adres en een replica van een van zijn drukkersmerken, heeft als
datum 1561 en kwam dus van de pers kort nadat deze in Kampen was gestart (afb.
3). Het boek onderscheidt zich opvallend van wat Plantin zelf maakte omdat het de
initialen en overige ornamenten mist die steeds in zijn werk van deze jaren te vinden
zijn.

25

26

27
28

H. DE LA FONTAINE VERWEY, ‘De geschriften van Hendrik Niclaes. Prolegomena eener
bibliographie’, Het Boek, 26, 1940-42, p. 161-221 (p. 175); DEZ., ‘Het Huis der Liefde’, art.
cit. (n. 6), p. 94.
MIKE PARKER, K. MELIS & H.D.L. VERVLIET, ‘Typographica Plantiniana, II. Early Inventories
of punches, matrices and moulds of the Museum Plantin-Moretus’, GP, 38, 1960, p. 1-139
(geciteerd als ‘Early Inventories’), p. 9, 11; Type Specimen Facsimiles II (16-18). With
annotations by H.D.L. VERVLIET & H. CARTER, London 1972, p. 1-5: Index sive Specimen
characterum Christophori Plantini (1567), geciteerd als Index, No. 35 (p. 5).
‘Augustin Rommain de Hautin’; zie ‘Early Inventories’ (n. 26), p. 9, 14.
DE LA FONTAINE VERWEY, ‘Geschriften’, art. cit. (n. 25), Nr. 13.
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Afb. 3 [Girolamo Ruscelli?], De Secreten van [...] Alexis Piemontois (Voet 39). [Kampen, Augustijn
van Hasselt,] voor: Christ. Plantin, Antwerpen, 1561. - Univ. Bibl. Amsterdam
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Deze zijn hier vervangen door Fraktur kapitalen in twee grootten, uit H.N.'s bezit,
die men tevergeefs in enige andere uitgave van de Officina zal zoeken.29
Het bestaan van dit boek toont aan dat Plantin's bemoeienis met de drukkerij in
Kampen zich niet beperkte tot het leveren van lettermateriaal, maar ook leidde tot
een drukorder voor zijn rekening. Men kan zich daarbij afvragen of de keuze van
een uitgave als deze misschien mede was bedoeld om het stadsbestuur gerust te
stellen omtrent het onschuldige karakter van de nieuwe onderneming. Hoe dit zij,
de produktie verliep probleemloos: de Chronika vermeldt dat Augustijn ‘int openbaer’
drukte en dus blijkbaar voorzorgen inzake geheimhouding achterwege kon laten.30
Als dit ook gold voor het drukken van de geschriften van zijn werkgever kan van
werkelijk toezicht door het stadsbestuur in feite geen sprake zijn geweest. Kampen,
lid van het Hanzeverbond, was als de meeste havensteden bijzonder voorzichtig met
het nemen van maatregelen op godsdienstig gebied, die intern tot onrust konden
leiden en daardoor het gevaar in zich droegen dat zij kooplieden van buiten zouden
weerhouden de stad in hun handel te betrekken.31 Die grote vrijheid, ook voor
uitgevers, had bovendien nog niet de aandacht getrokken van de autoriteiten te Brussel
(die het kwaad van verboden boeken vooral in Emden zochten) zodat men tot dusver
geen last had van ingrijpen van die zijde.
Met deze activiteiten kan een aantekening in Plantin's administratie in verband
worden gebracht. Het betreft een boeking in zijn journaal (Arch. 36, fo. 17v) die
luidt: ‘Le Premier de Januier anno 1562 Receu de Francoijs le fondeur des lectres
[volgen, onder elkaar geplaatst:] L'Italica Cicero no. [= ten getale van] 126 [matrices],
Cicero Romeyn no. 172, Romeyn Breuier no. 162 [et] Italica Breuier no. 153’. Ernaast
schreef hij: ‘le moule et autres matrices de Martin le Jeune’. Volgens een aantekening
daaronder verzond hij twee dagen later deze stellen matrijzen naar Parijs: ‘Le 3e
Januier 1562

29
30
31

De 1558-uitgave (PP 38) is versierd met Plantin's grote ruitvormige arabesk-vignet en bevat
in totaal 10 initialen, waaronder enkele herhalingen.
Chronika, cap. XVIII, 4. Zie Cronica, Ordo sacerdotis, Acta HN., op. cit. (n. 7), p. 59. Eerder
afgedrukt in ROOSES, op. cit. (n. 4), p. 395.
Over de boekhandel in Kampen zie G.H.A. KRANS, ‘Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw’,
Kamper Almanak 1959/1960, Kampen 1959, p. 176-91; DEZ., ‘Peter Warnersen, drukker en
uitgever te Kampen’, Het Boek, 24, 1936-37, p. 147-69; DEZ., ‘Steven Joessen, drukker en
uitgever te Kampen van c. 1550-1581’, Het Boek, 30, 1949-51, p. 91-103.
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Envoye A Paris les sudittes matrices escrites icij dessus auec “48” 36 Dictionarium
tetraglotton sous addresse A Martin le Jeune dedans un tonneau que le Sr Jan bonnot
[?] enuoye a Paris a Monseigneur de Cannaij’.
Zo te zien is dit een transactie waarbij Martin le Jeune, een drukker-uitgever in
Parijs met wie Plantin nauwe betrekkingen onderhield, een gietvorm en in totaal vier
stellen matrijzen op twee corpsen geleverd kreeg, gejusteerd door François Guyot.
Maar dit lijkt vreemd: in een groot drukkerscentrum als Parijs waren genoeg vaklieden
voor dergelijk werk te vinden en er is geen enkele steekhoudende reden te bedenken
waarom iemand vanuit die stad afslagen van lettertypen naar Antwerpen zou zenden
voor verdere bewerking. De order is dan ook een unicum gebleven; pas veel later
zou Plantin weer matrijzen aan derden leveren, maar dan van eigen stempels, via de
Frankforter Messe.32 Ook is het merkwaardig dat hij niets in rekening bracht voor
zijn bemiddeling, want noch in het Journaal noch elders in zijn boekhouding is een
dergelijke post te vinden.
Voor deze wonderlijke gang van zaken is reeds eerder naar een verklaring gezocht.
Daarbij heeft men gemeend dat de boekingen in werkelijkheid een dekmantel waren
voor een poging van Plantin om een deel van zijn bezit aan matrijzen in veiligheid
te brengen voordat zij, samen met zijn gehele drukkerij, voor hem verloren gingen.
Men kent het treurige verhaal: tijdens een langdurig verblijf van Plantin in begin
1562 elders maakten enkele van zijn Franse zetters van zijn afwezigheid gebruik om
een protestants boek te drukken. Dat werd ontdekt door de autoriteiten te Brussel,
die de markgraaf van Antwerpen, Jan van Immerseel, opdracht gaven de schuldigen
met grote gestrengheid te straffen. Deze arresteerde de overtreders en verzegelde de
bezittingen van Plantin die, zelf aanwezig of niet, aansprakelijk was voor alles wat
in zijn bedrijf gebeurde. Bij zijn terugkomst zag hij zich genoodzaakt zijn gezin
overhaast naar Parijs in veiligheid te brengen en zelf onder te duiken. Om aan een
confiscatie door het landsbestuur te ontkomen zetten zijn geldschieters daarop een
faillissements-procedure in werking waarbij, onder toezicht van de stedelijke
autoriteiten, eind april 1562 alle eigendommen van Plantin in veiling werden gebracht.
Het was een harde maatregel, die echter noodzakelijk was om de gelden van zijn
financiers
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Voor Plantin's verkopen van afslagen en matrijzen zie VOET, GC, II, p. 89-91. De auteur,
die geen vroegere transactie op dat gebied noemt dan een van ca. 1572, merkt op: ‘... In Paris,
Plantin had a little chance of selling at a worthwhile profit matrices for typefaces that French
printers could obtain locally’.
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en de vorderingen van andere crediteuren veilig te stellen. Hij redde er ook een deel
van zijn eigen bezit mee, want na zijn terugkeer in Antwerpen betaalde de stad hem,
na aftrek van de gemaakte veiling- en beheerskosten, een aanzienlijk bedrag uit als
meeropbrengst van de liquidatie.
Dat nu Plantin de matrijzen naar Parijs gezonden zou hebben, vooruitlopend op
deze verwikkelingen, is hoogst onwaarschijnlijk. Als we, met zijn biografen,
aannemen dat hij onkundig was van de clandestiene activiteiten van zijn
ondergeschikten, kon hij niet al in begin januari (laat staan nog eerder, bij zijn
opdracht aan Guyot) rekening houden met de mogelijke gevolgen van wat deze
mannen tijdens zijn komende afwezigheid zouden gaan doen. Wist hij echter wel
van die plannen af en moeten we zijn reis zien als een dekmantel voor die
betrokkenheid, dan lijkt het onbegrijpelijk dat hij het bij een zo beperkte maatregel
liet en niet veel verder ging met het in veiligheid brengen van eigendommen. Wat
betekenden enkele stellen matrijzen tegenover het totale verlies van de drukkerij en
al zijn verdere bezit?
Een bevredigender uitleg van het gebeuren is te geven met een typografisch
argument, ontleend aan de identiteit van een der genoemde stellen matrijzen: ‘Italica
Brevier no. 153’. De enige cursief van Nederlandse origine op dit kleine corps - een
verouderde letter lang geleden in het bezit van de Antwerpse drukker Maerten de
Keyser - bestond bij lange na niet uit 153 letters en tekens. Een type dat wel die
samenstelling heeft is Granjon's ‘Bible cursive’, een bijzonder fraai lettertje dat
Plantin, als eerste in de Lage Landen, in 1560 in gebruik had genomen.33 Behalve bij
hem vinden we deze cursief, wat Nederlandse boeken betreft, voorlopig alleen in
een Nieuw Testament van 1562/334 en in Den Bibel van 1563,35 beide zonder
plaatsaanduiding ‘ghedruc(k)t by Lenaert der Kinderen’. Het zijn twee uitgaven

33
34

35

Voor Granjon's ‘Bible cursive’ bij Planlin zie Index (n. 26), No. 36, en ‘Early Inventories’
(n. 26), p. 9, 11 (‘Breuiaire Italique’).
Van dit Nieuwe Testament verschenen drie verschillend gedateerde oplagen: (a) met 1562
op het titelblad en in het colofon; (b) met ditzelfde jaartal op het titelblad maar 1563 in het
colofon; en (c) met 1563 zowel op het titelblad als in het colofon. Zie H.F. WIJNMAN, ‘Grepen
uit de geschiedenis van de Nederlandse emigrantendrukkerijen te Emden, (2): De
raadselachtige Bijbeldrukkers Nicolaes Biestkens van Diest en Lenaert der Kinderen’, Het
Boek, 37, 1965-66, p. 121-51 (p. 140-41, 145-46): MARTIN TIELKE, Das Rätsel des Emder
Buchdrucks 1554-1602. Ausstellung in der Landschaftsbibliothek Aurich, Aurich 1986, Nr.
142 (b) en 159-160 (c); PAUL HEINZ VOGEL, ‘Der niederländische Bibeldruck in Emden
1556-1568’, Gutenberg-Jahrbuch 1961, p. 162-71, Nr. 10 (b) en 13 (c).
TIELKE, op. cit. (n. 34), II (p. 26-27) en Nr. 156; VOGEL, art. cit. (n. 34), Nr. 11.
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waarvan steeds is aangenomen dat zij uit Emden afkomstig zijn. (afb. 4 en 5)

Afb. 4 Dat Nieuwe Testament. S.l. [Kampen], Lenaert der Kinderen [en Augustijn van Hasselt, voor
Hendrik Niclaes en Christ. Plantin], 1563 (62*) - Univ. Bibl. Amsterdam
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Afb. 5 Den Bibel. S.l. [Kampen], Lenaert der Kinderen [en Augustijn van Hasselt, voor Hendrik
Niclaes en Christ. Plantin], 1563. - Univ. Bibl. Amsterdam
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De bijbeluitgaven van Lenaert der Kinderen
Met deze Lenaert der Kinderen is het merkwaardig gesteld. Reeds in de 18e eeuw
vroeg men zich af wie hij was en waar hij had gewerkt. Bij gebrek aan feitelijke
gegevens - in geen van zijn boeken staat een drukplaats vermeld - ontstond een
mythevorming waarbij hij, met zilveren letters nog wel, gedrukt zou hebben op een
schip dat op de Rijn voer of, volgens anderen, in de Noordzee. Later meende men
dat dit In de Noordsee betrekking had op de naam van een huis in Emden (het bestond
maar bleek in latere tijd gebouwd); dat hij had samengewerkt met de ook al
raadselachtige drukker Nicolaes Biestkens van Diest; en dat hij Bijbels in de Oostfriese
landstaal zou hebben uitgegeven. De onjuistheid van deze en andere bedenksels werd
enkele decennia geleden aangetoond door de historicus en bibliograaf H.F. Wijnman.36
Zijn nog steeds waardevolle studie veroorzaakte echter nieuwe verwarring, omdat
het schimmige beeld van Lenaert der Kinderen de auteur ertoe bracht de naam als
een pseudoniem op te vatten en de Emdense drukker-uitgever Willem Gailliart aan
te wijzen als diegene die zich daarachter schuil hield.
Dat Wijnman met die hypothese een verkeerd spoor volgde werd al spoedig
duidelijk toen een andere onderzoeker de man aantrof in Plantin's
personeels-administratie, het ‘Livre des ouvriers’ (Arch. 31), waar op fo. 48v staat
aangetekend wat hij als zetter verrichtte en verdiende in de eerste negen maanden
van 1566.37 Kort daarop bleek Lenaert reeds in oktober 1563 in de boekhouding voor
te komen (Arch. 3, fo. 2 r-v) en wel, op een niet nader aangegeven datum, als verkoper
van een hoeveelheid oude letter en vier gebruikte letterkasten.38 Tenslotte werd een
lijst ontdekt van lonen uitbetaald in de periode 12 juli tot 20 september 1561 (Arch.
35, fo. 125r-27r), die aantonen dat hij reeds in die tijd als zetter bij de Officina
werkzaam was.39
Uit deze gegevens volgt niet alleen Lenaerts historiciteit maar blijkt ook dat hij,
vlak voordat hij zijn eerste Bijbeluitgaven produceerde, als typograaf bij Plantin
werkte. Kort na hun verschijnen zocht hij opnieuw contact

36
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WIJNMAN, art. cit. (n. 34), p. 141-43.
DANIEL GROSHEIDE, ‘Plantin en de Biestkensbijbel’, in Hellinga Festschrift / Feestbundel
/ Mélanges, Amsterdam 1980, p. 225-31 (p. 231, n. 25).
VOET, GC, II, p. 144, n. 1.
De vondst was van Daniël Grosheide; zie VALKEMA BLOUW, art. cit. (1987; n. 5), p. 125-26.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

142
en in 1566 trad hij dus voor de tweede maal bij zijn vroegere meester in dienst.
Intussen had hij in het voorgaande jaar een herdruk van Dat Nieuwe Testament
uitgegeven en na zijn definitieve vertrek uit Antwerpen kwamen onder zijn naam
nog twee andere edities van die vertaling uit, beide met het jaartal 1567 maar met
geheel ander materiaal gedrukt dan hij eerder gebruikte. Alles bijeen een wonderlijke
loopbaan voor een drukker-uitgever.
De twee vroegste van deze reeks uitgaven, uit 1562-63, zijn voor ons onderwerp
van bijzonder belang. Het zijn unieke verschijningen in de geschiedenis van de
Nederlandse Bijbeldruk, omdat zij in een voor die categorie hoogst ongewoon type
zijn gezet: een cursief. Niet eerder, maar ook nooit daarna heeft men deze letter
toegepast voor de vele honderden uitgaven van de Schrift die zouden volgen: tot ver
in de 18e eeuw bleef steeds de Nederlandse textura de standaardletter. Ook Lenaert
ging op dat type over in zijn latere edities, die bovendien met minder zorg zijn
uitgevoerd dan zijn eerste. Want vooral Den Bibel is een bijzonder geslaagd boek,
met een voortreffelijke layout en een verdeling van de tekst waarbij de Bijbelboeken
bijna steeds zodanig op elkaar aansluiten dat er geen storende lege plekken ontstaan.
Ook de zorgvuldigheid van zetwerk en afdrukken en de kwaliteit van het papier
onderscheiden zich gunstig van gelijksoortige publikaties; het werk vertoont over
de gehele lijn een niveau dat in de Nederlanden van die tijd slechts door weinigen
werd bereikt. Bovendien was lang niet elke uitgever in financieel opzicht in staat
een dergelijke uitgave te ondernemen. De noodzakelijke investeringen in materiaal
en mankracht waren aanzienlijk: behalve de aanschaf van papier, ongeveer de helft
van de totale kosten, moest men een jaar lang twee bekwame zetters en, afhankelijk
van de grootte van de oplage, minstens één eerste en tweede drukker hun lonen
uitbetalen voordat het boek in de verkoop kon komen. En natuurlijk moest men de
beschikking hebben over een goed ingerichte drukkerij met de benodigde outillage
en een capabele bezetting.
In dit licht is het duidelijk dat Lenaert der Kinderen, al staat die naam op het
titelblad van de boeken, niet de werkelijke uitgever was. Een man die tussen ‘zijn’
uitgaven door als zetter in loondienst de kost moest verdienen kan niet geacht worden
over het kapitaal te beschikken nodig om een publikatie van de omvang van Den
Bibel tot stand te brengen. Zijn werkzaamheden bij derden houden bovendien in dat
hij geen eigen drukkerij bezat. Van andere zijde moet men dus van zijn diensten en
zijn naam gebruik hebben gemaakt - een of meer direct belanghebbenden die deze
weg volgden om zelf op de achtergrond en zo buiten schot te blijven.
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Wie was, of waren, die anderen? De beantwoording van die vraag lijkt na het
voorgaande zonder al te veel risico mogelijk. Een van hen was, meen ik, Christophe
Plantin; geen ander past zo volledig in het beeld van een drukker die in 1562 in bezit
was van het teksttype van de boeken, Granjon's ‘Bible cursive’, die voor
Bijbeluitgaven deze letter koos in plaats van de overal elders gebruikte textura (zoals
hij tot dusver steeds romein en cursief had toegepast in zijn Nederlandse boeken),
die de stijl en allure had om een Bijbel zo voortreffelijk vorm en uitvoering te geven
en die over de druktechnische en financiële middelen beschikte voor een onderneming
van dit formaat. Maar naast deze algemene argumenten zijn er speciale aanwijzingen
voor Plantins betrokkenheid. Zo is behalve de ‘Bible’ nog een andere letter die hij
voorgaf naar Parijs te zenden in de 1562/3 Bijbeluitgaven te vinden: het getal van
126 matrijzen dat hij noteerde voor ‘L'Italica Cicero’ komt namelijk exact overeen
met dat van de daarin gebruikte cursief van Guyot. Dat weten we omdat de
lettersnijder een specimen van zijn lettertypen samenstelde waarop van ieder alle
letters en tekens zijn afgedrukt, en dat blijken ervoor zijn Mediaan cursief inderdaad
126 te zijn.40
Een onweerlegbaar bewijs dat Plantin met Lenaerts Bijbeluitgaven te maken had
ligt tenslotte besloten in een daarin gebruikt alfabet van kapitalen, dat alle kenmerken
vertoont een ontwerp te zijn van de vermaarde lettersnijder Claude Garamond. De
smalle E, F en N, de open P, de R met een staart die onder de regel uitsteekt, en de
diagonale spanning van de O zijn zo karakteristiek voor zijn latere stijl dat geen
andere toeschrijving mogelijk lijkt. De letters, hier op ware grootte gereproduceerd
(zie afb. 6)41, zijn gegoten op een corps van 2 regels Brevier en maken deel uit van
de ‘Bible’ (of

40
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Type Specimen Facsimiles, [I]. Reproductions of fifteen Type Specimen sheets [...]. Ed. JOHN
DREYFUS, London 1963, (1): ‘Anonymous Netherlands sheet, c. 1565’, naar het enig bekende
ex. in Folger Shakespeare Library, Washington (D.C.). Het blad geeft volledige letterproeven
van in totaal zes lettertypen, waarvan er drie zeker door Guyot zijn ontworpen. Algemeen
wordt aangenomen dat dit ook voor de drie andere geldt.
De reproductie in mijn artikel over Lenaert der Kinderen (1987; n. 5; p. 107) gaf slechts 19
van deze kapitalen. Prof. Johan Gerritsen was zo vriendelijk me erop te wijzen dat in het
register van Den Bibel nog drie andere voorkomen, zodat hier thans een alfabet kan worden
afgebeeld waaraan alleen de letters X en Y ontbreken. De kapitalen zijn even groot maar
niet dezelfde als die van Garamond's ‘Vraye Parangonne’ (Index 20); men vergelijke ze met
de letterproef daarvan in H.D.L. VERVLIET, ‘The Garamond types of Christopher Plantin’,
Journal of the Printing Historical Society, 1, 1965, p. 14-20 (fig. 4).
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Afb. 6 Kapitalen op 2 regels Brevier, of ‘Bible’, hier toegeschreven aan Garamond. Ontnomen aan
Lenaert der Kinderen's Bibel, 1563, en fotografisch samengesteld door G.A. de Zeeuw, Univ. Bibl.
Amsterdam

Brevier) romain van Garamond die, zoals we zagen, ook tot Plantins zending
behoorde. Van dat lettertje had hij, zoals uit zijn inventaris van 1563 blijkt, na de
dood van de ontwerper in 1561 naast matrijzen ook de stempels in handen gekregen.42
Hoewel die niet meer in de collectie van het Museum Plantin- Moretus aanwezig
zijn (in de 1652 inventaris van de Officina werden zij nog vermeld) volgt uit het
opgegeven aantal van 162 matrijzen dat zich daarbij tevens die grote kapitalen
bevonden. Deze pasten ook in zetsel van Granjon's even grote ‘Bible cursive’. Zo
vinden we in Lenaerts Bijbeledities een alfabet van 2-regelige romeinse kapitalen
waarvan uit Plantin's inventarissen blijkt dat hij er niet alleen matrijzen van bezat
maar ook de stempels. En er is geen enkele aanwijzing dat hij daarvan ooit afslagen,
matrijzen of gegoten letter aan anderen zou hebben geleverd.
Deze typografische gegevens wijzen niet alleen nadrukkelijk naar Plantin als direct
betrokken bij deze produktie, maar in hun context ook naar de stad waar deze plaats
vond: Kampen. Immers, van de vier lettertypen waarvan Plantin in de eerste week
van 1562 stellen matrijzen verzond troffen we Garamond's Brevier reeds aan in de
marginalia van Hendrik Niclaes' publikaties. De 2-regelige kapitalen die tot dat type
behoren vinden we nu terug bij Lenaert, samen met twee andere, cursieve, lettertypen
die eveneens tot de bewuste zending behoorden. Hoewel dit samengaan geen absoluut
bewijs kan vormen voor hun gemeenschappelijke gebruik in één bedrijf is de
aanwijzing (mede wegens het ontbreken van een zichtbaar alternatief) zo sterk, dat
men eruit mag afleiden dat de Bijbeluitgaven van 1562/3 afkomstig waren uit de
drukkerij die Hendrik Niclaes had opgericht.
De produktie vond dus niet in Parijs plaats, waarheen volgens Plantin's
eigenhandige aantekening de matrijzen zouden zijn gezonden. Inderdaad lijkt het
vrijwel uitgesloten dat hij in die stad, waar de drukkers een weer-

42

‘Early Inventories’ (n. 26), p. 17-18: ‘Poinsons de la lectre de Breuiaire Garamont 162’.
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baar gilde vormden, als niet- ingezetene gelegenheid zou hebben gekregen een
drukkerij op te zetten. Concurrentie van buitenaf, zeker van iemand die zich bezig
had gehouden met het nadrukken van Parijse uitgaven, was allerminst welkom. Ook
is het zeer onwaarschijnlijk dat daar Nederlandstalige zetters te vinden waren. Maar
vooral geldt het bezwaar dat in 1562 in Parijs het drukken van protestantse Bijbels
nauwelijks minder riskant was dan in Antwerpen: het zou nog drie jaren duren voordat
een collega dat als eerste aandurfde.43 We moeten dus in de vermelding van Martin
le Jeune als geadresseerde voor de matrijzen een alibi zien, een opzettelijke poging
van Plantin om uit overwegingen van voorzichtigheid de werkelijke bestemming van
de zending te camoufleren. Autoriteiten waren onder bepaalde omstandigheden bereid
aan administratieve boekingen een zekere bewijskracht toe te kennen.

Plantin en Hendrik Niclaes als compagnons
Langs deze hoofdlijn kunnen we nu de samenwerking van Plantin en Hendrik Niclaes
in Kampen reconstrueren - met alle voorbehoud ten opzichte van de juistheid van
sommige details. Toen de sekteleider in de loop van 1560 of begin 1561 het plan
opvatte om het nog ongedrukte deel van zijn oeuvre te publiceren, stelde hij zich in
verbinding met Plantin. Gezien de bestaande vriendschappelijke relatie en de
voorgeschiedenis daarvan, de produktie van Den Spegel der Gherechticheit en enkele
kleinere werken, lijkt de keuze bijna vanzelfsprekend. Plantin moest hem echter
teleurstellen; zoals reeds aangegeven was het drukken van uitgaven als deze in
Antwerpen te gevaarlijk geworden. Er diende dus een andere oplossing te worden
gezocht en in onderling beraad vond men die ook: de vestiging van een drukkerij in
H.N.'s nieuwe woonplaats, waar het bestuurlijke klimaat dergelijke publikaties nog
toeliet. De tolerante houding van de magistraat verschafte de drukkers in Kampen
ook op godsdienstig terrein een ruimte waarvan zij in de voorgaande jaren een
dankbaar gebruik hadden gemaakt. Gesteund door een groeiend verlangen van het
publiek naar boeken die ge-
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De eerste uitgave van de Geneefse Bijbel die in Parijs werd gedrukt dateert van 1565. Cf.
BETTY THOMAS CHAMBERS, Bibliography of French Bibles. Fifteenth- and Sixteenth-century
French-language Editions of the Scriptures, Genève 1983, p. XIV-XV en nrs. 359-60: ‘the
first Parisian New Testament since 1525’, verschenen als een deeluitgave van Oudry Petit
en André Wechel.
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tuigden van het nieuwe geloof, had de stad zich in korte tijd ontwikkeld tot een der
meest actieve uitgeverscentra op dat gebied. Wel zou het oprichten van een drukkerij
voor geschriften van H.N. een rijkelijk kostbare onderneming zijn, maar hier vonden
de twee mannen elkaar in een veel verderreikend plan: men zou ook Bijbels gaan
drukken.
Sinds in 1556, na een lange onderbreking, voor het eerst weer een complete
Nederlandse Bijbel was verschenen nam de vraag daarnaar in een snel tempo toe,
zodat de verkoop zich binnen enkele jaren ontwikkelde tot de belangrijkste sector
van de boekenmarkt. Die stormachtige groei betekende grote oplagen van in
verhouding dure boeken, die snel werden verkocht - een vanuit zakelijk oogpunt
ideale combinatie van factoren. Daarvan profiteerden tot dusver vooral de drukkers
in Emden, die ongehinderd hun gang konden gaan omdat zij zich buiten de greep
van de Inquisitie en de autoriteiten in Brussel bevonden. Het moet voor een ambitieus
uitgever als Plantin een voortdurende ergernis zijn geweest dat hij dit terrein aan
anderen moest laten en het ligt dus voor de hand dat hij uitkeek naar een kans om
aan de handicap van zijn plaats van vestiging te ontkomen. Die mogelijkheid opende
zich nu: een drukkerij in Kampen had, zoals de praktijk uitwees, weinig te duchten
van de beperkingen die wettelijk waren opgelegd. Zo vond men een solide zakelijke
basis voor de oprichting van een nieuw bedrijf, waaraan de partners ieder voor een
deel zouden bijdragen. Naast afzonderlijke opdrachten stonden voor gezamenlijke
rekening zowel een Nieuw Testament als een volledige Bijbel op het programma.
Het zou bijzonder interessant zijn nadere bijzonderheden van deze overeenkomst te
kennen, zoals de verdere financiële regeling en de grootte het aandeel van ieder van
de compagnons, waaronder mischien ook stille vennoten als de Van Bomberghens.
We hebben gezien dat het bedrijf deels met lettermateriaal van Hendrik Niclaes
ging werken, deels met typen afgestaan door Plantin. Deze zond ook, ter assistentie
van Augustijn van Hasselt, een van zijn Nederlandse zetters naar Kampen: Lenaert
der Kinderen. De Bijbeluitgaven verschenen uiteindelijk op zijn naam, zoals Plantin
meer gebruik heeft gemaakt van de namen van medewerkers,44 blijkbaar om te
vermijden dat hij beschuldigd
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Degenen uit Plantin's directe omgeving die hun naam leenden waren: zijn latere schoonzoon
Frans van Raphelingen; Guillaume Rivière, een zwager; Nicolas Spore, zijn meesterknecht
in de drukkerij van 1579-89; en Cornelis de Bruyn. In Leiden was de boekhandelaar Thomas
Basson bereid die rol te vervullen, toen Plantin daar in 1585 een aantal politieke publikaties
voor de Franse markt uitgaf.
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kon worden van het uitgeven van boeken zonder impressum (wat bijzonder zwaar
werd bestraft), als hij die om bepaalde redenen buiten het fonds van de Officina wilde
houden. Als tekst werden, zowel voor de Bijbel als voor het Nieuwe Testament,
recente protestantse vertalingen gekozen die reeds in ruime kring opgang hadden
gemaakt. Door een cursief als tekstletter te nemen onderscheidde men de uitgaven
van die van de Emdense concurrenten, die dezelfde teksten in textura's drukten. Dat
maakte de nieuwe edities in het bijzonder aantrekkelijk voor kopers in de Zuidelijke
Nederlanden waar, in tegenstelling tot het Noorden, de cursief voor boeken in het
Nederlands reeds haar intrede had gedaan.
De Antwerpse ontwerper Arnold Nicolai, een specialist in boekversiering die veel
voor Plantin heeft gewerkt, kreeg de opdracht een titelomraming voor Dat Nieuwe
Testament te snijden en ook een fraai uitgeversmerk voor de combinatie, in twee
uitvoeringen, beide met het Bijbelcitaat: ‘Gelijck een lelie onder de doornen, So is
mijn Vriendinne onder de dochteren. Cant. 2’. De oplagen waren, blijkens het in
verhouding grote aantal bewaard gebleven exemplaren, zeer aanzienlijk: Den Bibel
is verreweg de minst zeldzame van alle protestantse Bijbels uit deze tijd. Wat de
afzet betreft kon men gebruik maken van de diensten van ‘bijbelschippers’ voor het
vervoer naar andere streken en overigens van een, zoals uit verschillende bronnen
blijkt, reeds bestaand net van al dan niet als boekhandelaar gevestigde verkopers.
Misschien was Lenaert ook bij deze verspreiding ingeschakeld en trad hij inderdaad
naar buiten op als de uitgever van de boeken.
Wat Plantin, buiten zijn vermelde aandeel in de onderneming, aan al deze
activiteiten persoonlijk bijdroeg valt niet na te gaan. Het is dus onzeker in hoeverre
de vormgeving van de uitgaven op zijn aanwijzingen berust, al maakt de stijl van de
layout dat waarschijnlijk, en of hij zelf, althans in de beginfase, toezicht hield op de
uitvoering van het werk. Wel staat vast dat hij gedurende enige tijd in Kampen bij
Augustijn van Hasselt heeft gelogeerd, die daar, in tegenstelling tot Hendrik Niclaes,
zelfstandig woonde, vermoedelijk in het pand waar de drukkerij was gevestigd. De
Chronika bericht dat de bezoeker door H.N. als zijn gast werd ontvangen en maakt
meer dan eens melding van de vele gesprekken die de twee mannen met elkaar
voerden.45 Ook vond de kroniekschrijver het nodig de hoge wijnrekening te
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Chronika, cap. XXI, 21. Cronika, Ordo sacerdotis, Acta HN., op. cit. (n. 7), p. 71. Eerder
afgedrukt in Supplément, op. cit. (n. 13), p. 285, en in BOUCHERY, art. cit. (n. 17), p. 137.
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vermelden die de gastheer te betalen kreeg, een opmerking die eveneens wijst op
een verblijf van langere duur en daarmee op Plantin's aanwezigheid bij de produktie.
Of hij Kampen in de anderhalf jaar van zijn ballingschap meer dan eens heeft bezocht
en er, zoals is verondersteld, de Franse vertalingen van een of meer van H.N.'s
verhandelingen maakte die daar volgens de kroniek zijn uitgegeven - daarover horen
we niets.
Wel geeft dezelfde bron een nogal onduidelijk verhaal over een legaat aan de
profeet, afkomstig van een Franse aanhanger van de beweging. Het bestond uit een
kistje met sieraden en edelstenen van grote waarde, dat verdwenen bleek toen het
uit Parijs naar de begunstigde gebracht zou worden. De schrijver maakt melding van
een zekere achterdocht die H.N. jegens zijn gast opvatte toen deze bij hem informeerde
naar de beste wijze om enkele kostbare juwelen te verkopen die hij, ter vereffening
van zijn vorderingen, van de overledene had ontvangen. Uit het latere verloop blijkt
dat dit voorval echter geen al te nadelige invloed had op de onderlinge verhouding
en het lijkt inderdaad bijzonder onwaarschijnlijk dat Plantin iets te verwijten viel.
Maar de kroniekschrijver was daar, naar het lijkt, niet van overtuigd en uit zijn verslag
spreekt wederom een onmiskenbare antipathie tegen de drukker.
Met het afdrukken van het laatste vel van Den Bibel in 1563 was het
overeengekomen programma voltooid en kwam een einde aan de gemeenschappelijke
onderneming. Ook voor de drukkerij betekende dat het einde. In het daarop volgende
jaar vinden we een aantal van de lettertypen, waaronder alle Duitse, terug bij Peter
Warnersen, de grootste drukker van Kampen. Men mag daaruit afleiden dat hij de
inventaris had overgenomen met inbegrip van de voorraad gegoten letter, voorzover
die eigendom was van Hendrik Niclaes. In 1565 herdrukte Warnessen een van diens
tractaten en hij had zelfs de durf dat met zijn impressum te doen;46 ook hieruit blijkt
dat H.N.'s verblijf in de stad en de activiteiten van Augustijn de magistraat niet hadden
gealarmeerd. Hendrik Niclaes behield vermoedelijk de matrijzen van zijn teksttypen
en in ieder geval de blokjes van de in zijn boeken gebruikte sierletters, waarvan er
diverse in zijn latere Keulse uitgaven terugke-
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D'anderde Vormaninge H.N. to syne Kinderen unde Hüsgesinne der Lieften [...] Kampen,
Peter Warnersen, 1565. FV (n. 25), nr. 35. Het enig bekende exemplaar bevindt zich in Univ.
Bibl. Amsterdam. Voor Warnersen zie KRANS, art. cit. (n. 31); S. ELTE, ‘De rechtzaak tegen
Peter Warners, boekdrukker te Kampen (1566-1567)’, Kamper Almanak 1951/1952, Kampen
1951, p. 148-73.
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ren. Ook Plantin nam een deel van zijn materiaal terug: Lenaert der Kinderen leverde
in oktober 1563 een hoeveelheid van 396 pond oude letter met vier gebruikte
letterkasten bij hem af. Omdat het materiaal reeds voordat het partnerschap met de
Van Bomberghens was aangegaan aan de Officina toebehoorde, moest wat terugkwam
nu door het bedrijf als aankoop worden geboekt en, via Lenaert, aan de toenmalige
enige eigenaar worden uitbetaald.
Andere lettertypen van de Kamper drukken vinden we echter in Emden terug,
tezamen met de voor de Bijbeluitgaven aangeschafte initialen. Lenaert gebruikte die
om in 1565 een herdruk van Dat Nieuwe Testament uit te geven en hij blijkt dan te
beschikken over zowel de cursieven als alle ornamenten met inbegrip van de beide
uitgeversmerken.47 Nader onderzoek toont aan dat hij dat materiaal reeds in 1563
van Plantin had meegekregen en daarmee in dat jaar bij de Emdense drukker Willem
Gailliart ging werken. Of hij daarbij in verbinding bleef met zijn vroegere meester
in Antwerpen (of misschien met Hendrik Niclaes?) is niet na te gaan, maar wel staat
vast dat hij in de eerste week van 1566 opnieuw in dienst trad bij de Officina. Daar
vertrok hij echter reeds in oktober om een Nederlandse drukkerij in Sedan te gaan
leiden.48 Voor die verbetering van zijn positie verbrak hij blijkbaar zijn contract met
Plantin, want deze was woedend en noemde de man bij het afsluiten van zijn rekening
in het ‘Livre des ouvriers’ een doortrapte bedrieger.

De laatste contacten
Na de samenwerking in Kampen duurt het enkele jaren voordat we weer iets vernemen
over contacten van onze hoofdpersonen, wat natuurlijk niet inhoudt dat die er niet
waren. Een brief van 2 augustus 1567, waarvan de minuut is bewaard, maakt
integendeel waarschijnlijk dat wel degelijk zakelijke relaties bleven bestaan.49 Plantin
schrijft dan aan Hendrik Niclaes zo gedetailleerd over kwesties in verband met de
verkoop van Hebreeuwse Bij-

47
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TIELKE, op. cit. (n. 34); Nr. 174; VOGEL, art. cit. (n. 34), Nr. 19.
Over deze drukkerij zie PAUL VALKEMA BLOUW, ‘A Haarlem press in Sedan and Emden
(1561-1569)’, binnenkort te publiceren in Quaerendo.
Correspondance I, op. cit. (n. 17), p. 157-59, No. 74.
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bels, dat men moet aannemen dat deze daarin financieel geïnteresseerd was.
Bovendien is niet lang geleden een exemplaar van de kleinste der in 1566 verschenen
uitgaven (PP 651) te voorschijn gekomen met op de platten de stempeling ‘Henricus.
Nicolas.’, waarin men een geschenk mag zien van de uitgever aan iemand die bij de
publikatie was betrokken.50 Er kwamen in totaal drie edities uit, in verschillende
formaten, die deels bestemd waren voor Joodse nederzettingen in ‘Barbarije’
(Marokko).51 Het was een omvangrijke onderneming die een aanzienlijke investering
vroeg, waaraan dan ook meerdere financiers deelnamen: naast de Van Bomberghens
- die ook voor een deel van de lettertypen zorgden, nog afkomstig van hun vader en
oom Daniel, drukker in Venetië - waren dat Gaspar van Zurich, de Antwerpse
zakenman Johan Radermacher, en dus vermoedelijk ook Hendrik Niclaes.
De brief is in nog andere opzichten informatief. In de eerste plaats omdat er indirect
een verwijzing in staat naar een andere grote onderneming van Plantin: zijn oprichting,
opnieuw, van een drukkerij buiten het bereik van de autoriteiten te Brussel. Na de
gunstige ervaringen in Kampen lag het voor de hand wederom die vestigingsplaats
te kiezen voor het drukken van Bijbeluitgaven en andere publikaties waarvan de
productie in Antwerpen te riskant was. Augustijn van Hasselt, reeds burger van de
stad, kreeg de leiding van het bedrijf en begin november 1566 vertrok hij, met een
voor het doel uitgeruste drukkerij, voor de tweede maal naar het Noorden. Door een
onvoorziene omkeer in de houding van de magistraat kon hij echter voor het beoogde
doel niet meer in Kampen terecht en moest uitzien naar onderdak elders. Hij vestigde
zich in Vianen, zetel van Hendrik van Brederode, die zich als heer van het gebied
zeer onafhankelijk opstelde tegenover het landsbestuur en elke inmenging van die
zijde afwees. Onder de bescherming van deze voorman van het verzet startte Augustijn
zijn produktie en begon aan de afgesproken taak: het drukken van een Nieuw
Testament en een ander boek waar ook enorme vraag naar was: een Nederlandse
Psalmberijming. Daarnaast publiceerde hij twee belangrijke politieke geschriften,
die hem vanuit Antwerpen bereikten en waarvan er een op verhulde wijze in Plantin's
brief aan H.N. wordt aangeduid - een vermelding die een onmisbare aanwijzing geeft
voor de identificatie van de pers.
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DE LA FONTAINE VERWEY, ‘The Family of Love’, art. cit. (n. 6), p. 237 en afb. 5; DEZ., ‘Het
Huis der Liefde’, art. cit. (n. 6), p. 95 en afb. 28.
PP 649-51; men zie vooral de in de noten bij PP 649 vermelde gegevens.
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Maar deze activiteiten duurden slechts kort, want men moest vluchten voor een aanval
van Spaanse troepen die, met orders van de Landvoogdes om vooral elke drukkerij
in Vianen onschadelijk te maken, op 5 mei 1567 de stad bezetten. Augustijn slaagde
erin de reeds afgedrukte vellen in veiligheid te brengen en kon daarna het onderbroken
drukproces voortzetten in Wesel, vluchtoord voor zovele uitgewekenen, waar Plantin
hem een nieuw bestand aan lettertypen verschafte.52 In de ruim twee jaar dat hij daar
kon werken wist hij een interessant fonds op te bouwen: boeken en tractaten ten
dienste van het nieuwe geloof en het streven naar politieke vrijheid, maar met een
uitgesproken unionistische en irenische tendens. Daarin sluiten zij aan op de pogingen
om onderlinge tegenstellingen te verzoenen van Willem van Oranje, voor wie de
pers in 1568, zowel in het Nederlands als het Frans, zijn Verantwoordinge drukte.
Men mag hierin de hand van de agent van de Prins voor publicitaire zaken zien,
Jacob van Wesembeke, die omstreeks deze tijd in Wesel verbleef. Hoewel geen van
Augustijns boeken van zijn naam is voorzien, zijn thans zeventien, misschien zelfs
achttien van zijn uitgaven bekend.53 Volgens de Chronika was één helft van de winst
voor hem en de andere voor Plantin, maar over de financiële uitkomsten is ook
ditmaal niets in de administratie van de Officina te vinden. Evenmin valt na te gaan
of Plantin's compagnons op de een of andere wijze bij de onderneming waren
betrokken.
Er is echter geen reden om deze produktie hier nader te behandelen, omdat onze
tweede hoofdpersoon er geheel buiten stond. De Chronika bericht expliciet dat de
twee drukkers het plan ‘met ere beiden, buten den Raedt HN. anheven unde also
ansloegen’.54 Plantin had voor zijn zakelijke beslissingen geen advies van derden
nodig en kon trouwens vooraf weten hoe het oordeel van de sekteleider zou luiden:
diens streven om onder alle omstandigheden buiten politieke verwikkelingen te
blijven was voldoende be-
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Voor de lettertypen door de drukkerij gebruikt, en de analyse welke daarvan in Vianen en
welke in Wesel voorhanden waren, zie VALKEMA BLOUW, art. cit. (1986; n. 5), p. 101-04,
167-70.
De lijst van zijn uitgaven in VALKEMA BLOUW, art. cit. (1986; n. 5), p. 184-90, kon naderhand
met een nieuwe vondst worden uitgebreid; zie DEZ., ‘A further book printed in Vianen and
Wesel’, Quaerendo, 18, 1988, p. 96-103.
Chronika XXIV, 3. Zie Cronica, Ordo sacerdotis, Acta HN., op. cit. (n. 7), p. 79-80. Eerder
afgedrukt in Supplément, op. cit. (n. 13), p. 288, en in BOUCHERY, art. cit. (n. 17), p. 140.
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kend.55 Vermoedelijk kwam hij het bestaan van de drukkerij pas te weten toen deze
al naar Wesel was overgebracht. Maar dat hij er van hoorde blijkt uit het feit dat,
waarschijnlijk in de eerste helft van 1569, het bedrijf door het Huis der Liefde van
Plantin werd overgenomen.
Het beeld dat de Chronika geeft van de motieven van beide partijen bij deze
transactie is op z'n minst eenzijdig.56 Volgens deze bron zou Plantin zich grote zorgen
hebben gemaakt over een zo gevaarlijk bezit en maar al te verheugd zijn geweest dat
H.N. hem daarvan wilde verlossen; een in dank aanvaarde vriendendienst dus. De
werkelijkheid was hoogstwaarschijnlijk anders. De profeet had juist met een groep
volgelingen een periode van diepgaande bezinning doorgemaakt, waarin men overeen
kwam de Nederlanden te verlaten en een vrediger woonoord te zoeken. Tevens werd
besloten het oeuvre van de leider aan een volledige herziening te onderwerpen en
deze bewerking te publiceren. De sekte beschikte echter niet meer over een drukkerij
en evenmin over een drukker die men deze verantwoordelijke en geheimhouding
vragende taak kon toevertrouwen.
In deze situatie moet men onmiddellijk gedacht hebben aan Augustijn in Wesel de meest voor de hand liggende keuze. Hendrik Niclaes zond een van zijn vertrouwden
(‘synen Dener’, Hendrik Jansen Barrefelt?) naar Plantin om een mogelijke overname
van het bedrijf te bespreken. Deze bleek bereid tot een eventuele verkoop - niet zozeer
uit angst voor ontdekking, zoals de kroniek schrijft (dan was hij nooit aan de
onderneming begonnen), maar op grond van zowel politieke als zakelijke
overwegingen. Met de droeve afloop van de inval van Willem van Oranje in Brabant
en de vernietiging van de troepen van Lodewijk van Nassau in het Noorden leek de
opstand mislukt. Maar daarnaast was de aanvoer van Bijbeluitgaven en Psalmbundels
inmiddels zo gestegen dat de markt overvoerd raakte en begon te stagneren.57 Onder
die omstandigheden waren de vooruitzichten
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Voor een uiteenzetting van de sekteleider zelf over zijn standpunt ten opzichte van de
wereldlijke macht zie zijn brief aan het stadsbestuur van Emden, kort na zijn vlucht in 1560.
Afgedrukt in ALASTAIR HAMILTON, ‘Three epistles by Hendrik Niclaes’, Quaerendo, 10,
1980, p. 47-69 (p. 54-58).
De enige bron voor de verkoop van de drukkerij en het verloop van de transactie is Chronika
XXXVII, 9-12, in: Cronica, Ordo sacerdotis, Acta HN., op. cit. (n. 7), p. 121-122. Eerder
afgedrukt in Supplément, op. cit. (n. 13), p. 289-90, en in BOUCHERY, art. cit. (n. 17), p.
140-41.
Na de tientallen uitgaven die in de jaren 1565-68 verschenen liep het aantal in 1569 terug
tot slechts enkele, waaronder een of twee van Augustijn, en daarna tot één Bijbel en één
Nieuwe Testament voor de gehele periode 1571-75.
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voor de naaste toekomst weinig gunstig en werd het in stand houden van een drukkerij
over de grenzen minder aantrekkelijk. Hendrik Niclaes kwam dus met zijn voorstel
op een voor hem gunstig moment. Plantin nam een groot deel van het aanwezige
lettermateriaal terug, waaronder al zijn Franse typen, en deed hetgeen verder tot de
drukkerij behoorde aan hem over. Over de aankoopsom is niets bekend, maar het
lijkt weinig waarschijnlijk dat, zoals sommigen menen, dit een transactie was die
met gesloten beurzen plaatsvond.
Ook over de positie van Augustijn kwam men tot overeenstemming: hij zou met
het bedrijf mee overgaan en opnieuw in dienst treden van zijn eerste meester. Daarmee
verloor hij zijn betrekkelijk onafhankelijke werkkring als factor en moest nu op een
vast salaris weer gaan schrijven en reizen als H.N.'s secretaris (zijn plichten werden
nauwkeurig vastgelegd), want van drukken kwam voorlopig niets. Men krijgt de
indruk dat hem weinig keuze werd gelaten, maar hoe dat zij, hij aanvaardde zijn
nieuwe betrekking en bracht in de loop van 1569 de drukkerij over naar Keulen, waar
Hendrik Niclaes zich inmiddels met een aantal aanhangers had gevestigd. De sekte,
in de aanvang vermoedelijk een nogal selecte groep van gelijkdenkenden in geloof
en levenshouding - wel eens vergeleken met een soort vrijmetselarij avant la lettre58
- had een samenlevingsverband gesticht, waarin steeds strakkere regels de onderlinge
verhoudingen bepaalden. Aan de basis van deze omschakeling stond het verlangen
van de leider en een aantal ‘medeolders’ naar een vastere structuur voor de beweging.
Daarvoor was des te meer reden omdat H.N. intussen bijna zeventig jaar oud was en
men moest vaststellen dat met het klimmen der jaren zijn optreden aan
overtuigingskracht en zekerheid verloor. Dat had gevolgen voor de beweging, die
door deze ontwikkeling haar eenheid in toenemende mate bedreigd zag. Sommige
leden van de gemeenschap begonnen, naarmate zijn greep op de omgeving minder
vast werd, het geloof in de uitverkorenheid van de profeet te verliezen. Voor dit
verminderen van zijn geestkracht geven de kronieken van de sekte diverse
aanwijzingen die moeilijk anders te duiden zijn. Veelzeggend in dit opzicht is ook,
uit zijn laatste jaren, het eigenhandige model van een hiërarchische bestuursvorm
voor het Huis der Liefde.59 Daarin liet hij zijn vroegere gedachten over een onzichtbare
kerk geheel los en ontwierp een gezagsstructuur, misschien zinvol voor een beweging
met vele duizen-
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L. BRUMMEL, Twee ballingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje, 's-Gravenhage
1972, p. 127.
Het systeem van de organisatie is vastgelegd in Ordo sacerdotis. De Ordeningen des
priesterlicken states in dem Hüsgesinne der Lieften, waarvan de tekst thans in druk is
verschenen (zie n. 7). Voor een overzicht van het systeem zie HAMILTON, op. cit. (n. 6), p.
57-61 (‘probably written in the last years of the prophet's life’). Hoe klein het aantal bewoners
van de gemeenschap was blijkt uit enkele afbeeldingen van het Huis der Liefde zelf afkomstig:
illustraties in Exhortatio. De eerste Vormaninge HN to syne Kinderen (s.l. [Keulen], 1573);
DE LA FONTAINE VERWEY, art. cit. (n. 25), No. 31. Voor reproducties van de houtsneden
zie DEZ., Humanisten, op. cit. (n. 6), pl. 29, en ‘The Family of Love’, art. cit. (n. 6), p. 264.
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den leden, die echter volkomen irreëel lijkt voor de beperkte groep van aanhangers
die hij in Keulen om zich heen had verzameld.
Omtreeks 1573 ontstonden daar ernstige moeilijkheden, niet alleen tengevolge
van meningsverschillen van godsdienstige aard, maar ook door de als te knellend
ervaren regels binnen de gemeenschap.60 Verschillende leden kwamen tegen de
leiding in verzet, onder wie behalve Barrefelt ook Augustijn van Hasselt, die naar
Antwerpen reisde om de problemen te bespreken. Na zijn terugkeer namen beide
mannen het voor hen zeker niet gemakkelijke besluit om hun langjarige banden met
de sekte en haar leider te verbreken, ondanks pogingen van verschillende zijden om
een breuk te vermijden. De berichten hierover zijn de laatste waarin Plantin's naam
in de Chronika wordt vermeld.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de betrekkingen tussen onze twee
hoofdpersonen in de eerste plaats van zakelijke aard waren, al mogen we aannemen
dat er ook sprake was van wederzijdse waardering en sympathie. Althans in de
beginjaren; in hoeverre de erfeniskwestie aan deze vriendschap afbreuk heeft gedaan
is onduidelijk. Er bleef een financiële samenwerking bestaan, maar het lijkt niet
uitgesloten dat in het persoonlijke vlak H.N.'s achterdocht toch gevolgen had. Een
dergelijke verkoeling is misschien te bespeuren in de brief over Hebreeuwse Bijbels,
de enige die van hun correspondentie is bewaard.61 Het stuk is niet, wat men erin
heeft gelezen, een beroep van Plantin om bijstand in zorgelijke omstandigheden,
maar handelt over de afzet van het gedrukte en andere financiële aangelegenheden.
De toon van het schrijven maakt een zakelijke en zelfs gereser-
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Over dit schisma, vooral gezien als uitvloeisel van theologische meningsverschillen, zie
ALASTAIR HAMILTON, ‘Hiël and the Hiëlists. The doctrine and followers of Hendrik Jansen
van Barrefelt’, Quaerendo, 7, 1977, p. 243-86 (p. 251 e.v.).
Zie n. 49. Voor de inhoud van de brief voorzover deze handelt over financiële
aangelegenheden in verband met de Hebreeuwse Bijbeluitgaven zie PP 649, noot.
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veerde indruk (men zie de aanhef: ‘Monsieur Hncs.’) en getuigt nergens van
vriendschappelijke gevoelens of gemeenschappelijke geloofsovertuiging.62 Mogelijk
was het onderschrift minder onpersoonlijk, maar dat ontbreekt in de minuut.
De bestaande mening over het karakter van de brief moet dus worden herzien. Dat
geldt ook voor de strekking van Plantin's reis naar Kampen in 1562, die men tot
dusver heeft beschouwd als een poging van een man in bijna wanhopige
omstandigheden om bij zijn geestelijke leider troost en financiële steun te vinden zoals de kroniekschrijver ons dat vertelt. De werkelijkheid was anders: de drukker
bezocht daar een compagnon-ad hoc, in wiens bedrijf voor gemeenschappelijke
rekening een groot uitgeversproject tot uitvoering kwam. Maar misschien had hij
inderdaad tijdelijk liquiditeitsproblemen waarin H.N. hem van dienst kon zijn.
Een andere misleidende voorstelling van zaken geeft de Chronika in het bericht
omtrent de overname van de Weselse drukkerij en haar factor. De auteur stelt het
voor alsof H.N. daarmee de eigenaar een bijzondere dienst bewees, waarvoor deze
zich dan ook zeer dankbaar toonde. In feite was, zoals we zagen, de aankoop in de
gegeven omstandigheden juist voor de sekte en haar leider van groot belang en ging
het, ondanks de hagiografische uitleg, om een normale zakelijke transactie.
Wederzijdse zakelijke belangen bepaalden dus de relatie tussen de twee mannen.
Daarmee krijgt deze een ander karakter dan men er tot dusver aan toekende; Plantin's
verbindingen met H.N. die meer dan een eeuw lang als bewijs golden voor zijn
betrokkenheid bij het Huis der Liefde blijken een andere achtergrond te hebben dan
men dacht. In feite blijft, vanuit historisch oogpunt, geen aanwijzing over dat hij tot
de volgelingen behoorde, want ook een ander argument daarvoor gaat niet op: zijn
houding en die van verschillende van zijn vrienden ten opzicht van Kerk en staat,
met name in de zestiger jaren. De bereidheid om desnoods tegen eigen geloof en
overtuiging in te voldoen aan wat van hogerhand toen van de burger werd gevraagd
- deze aanpassing of ‘hypocrisie’ (de gebruikte term) zou erop wijzen dat zij in stilte
aanhangers waren van de sekteleider, die immers een dergelijke gedragslijn volgde
en aan anderen voorhield. Plantin onttrok zich, voorzover we weten, inderdaad nooit
aan opdrachten van de overheid,
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Men vergelijke Plantin's vrijwel gelijktijdige brieven aan Guillaume Postel, ‘très cher amy’,
waarin juist wel sprake is van ‘l'advancement du faict de la charité’; Correspondance I, op.
cit. (n. 17), p. 80-81 (No. 30) en 86-89 (No. 33; p. 89).
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waarbij gezagswijzigingen blijkbaar voor hem geen rol van betekenis speelden.
Anderen uit zijn kring, tot in het stadsbestuur toe, deden eveneens concessies om
hun positie en zakelijke belangen zo lang mogelijk veilig te stellen. Maar al vertoont
die houding overeenkomst met het ‘veinzen’ dat Hendrik Niclaes werd verweten, zij
is in onzekere en onveilige tijden maar al te gebruikelijk: men trachtte, in de hoop
op een betere toekomst, te redden wat te redden viel. Een gedragslijn die onder de
omstandigheden zo voor de hand ligt kan men niet op rekening schrijven van een
bepaalde groep of beweging.
Geloofskwesties zijn in het voorgaande niet nader behandeld, hoewel dit onderwerp
voor een vollediger beeld van de wederzijdse betrekkingen niet buiten beschouwing
kan blijven. Zo mag men met een zeker recht veronderstellen dat Plantin's religieuze
mysticisme beïnvloed is door zijn vele, in Kampen zelfs dagelijkse, gesprekken met
de sekteleider. We komen dan echter op een gebied dat aan meer bevoegden moet
worden overgelaten. Het is aan hen de vraag te beantwoorden of Plantin's
geloofsopvattingen, zoals we die kennen uit zijn brieven en citaten van derden, zozeer
overeenkomen met H.N.'s leer dat van ontlening sprake moet zijn, of dat de gelijkenis
kan berusten op een algemene tendens naar verinnerlijking van het geloof die ook
in de geschriften van vele anderen tot uiting komt. Zolang geen directe invloed is
aan te tonen lijkt het in de thans ontstane situatie onjuist om Plantin's lidmaatschap
van het Huis der Liefde als zeker of zelfs maar waarschijnlijk te beschouwen. Van
zijn tijdgenoot Coornhert, die Hendrik Niclaes persoonlijk had ontmoet en zelfs Den
Spegel van hem te lezen kreeg voordat het werk naar de pers ging, is bekend welke
fundamentele bezwaren hij tegen diens leer had.63 Zo wees hij H.N.'s pretentie af de
laatste der profeten te zijn, de opvolger van Christus op aarde - een roeping die voor
hem en zijn aanhangers een essentieel geloofspunt vormde. Ook was er de eis van
het Huis der Liefde tot absolute gehoorzaamheid aan de leider. Is het aannemelijk
dat een man met het karakter en het zelfbewustzijn van Plantin bereid zou zijn een
zakenvriend zover te volgen? De kroniekschrijver verweet hem juist bij herhaling
dat hij dat steeds had ge-

63

Over Coornherts bedenkingen zie H. BONGER, Leven en werk van D.V. Coornhert, Amsterdam
1978, p. 264-70. Volgens de auteur viel de breuk omstreeks 1560. Coornhert legde daarna
zijn bezwaren tegen H.N.'s geloofsopvattingen neer in Spieghelken van de ongerechtigheidt.
(BB C 103), maar wachtte met publikatie tot 1581, toen de profeet was overleden.
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weigerd - en wat kan voor ons reden zijn aan die zo nadrukkelijk gestelde uitspraken
te twijfelen?
Universiteits-Bibliotheek
Postbus 19185
NL-1000 GD Amsterdam
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Summary
One of the chapters in Voet's The Golden Compasses, ‘Plantin the heretic’, is mainly
about the relationship between the printer and the founder of the Family of Love,
Hendrik Niclaes (HN). This intriguing subject has been broached by a number of
scholars who generally regard Plantin as a prominent member of the movement, not
to say as one of its leaders. By interpreting a number of entries in his account books
and investigating the part played by various typefaces in different stages of Plantin's
relationship with HN, it is possible to approach the matter from a new point of view.
We can now demonstrate that Plantin did indeed print for HN at the beginning of his
career, producing, amongst other works, HN's most important publication Den Spegel
der Gherechticheit. Other writings by the prophet were subsequently published by
a printing press he himself had set up in Kampen and which was run by his former
secretary Augustijn van Hasselt. The same press also produced a book for Plantin,
who had provided a part of the typographical material. In this connection too, a Bible
and a New Testament were produced on joint account, both under the name of Lenaert
der Kinderen, one of Plantin's compositors. Although an unfortunate incident in the
course of this collaboration may have affected their friendschip, the financial
relationship between the two men continued and HN was involved in subsidizing
the publication of Hebrew Bibles in 1566. In that same year, however, he had no part
in the secret activities in Vianen, subsequently continued in Wesel, where Augustijn
ran a clandestine press for Plantin and produced an interesting list of Protestant
publications. In 1569 the Family of Love took over most of the equipment after the
decision had been taken to revise and to republish the leader's entire work. The
transaction, presented as an act of friendship towards Plantin, has, together with his
stay in Kampen, hitherto been interpreted as an indication that the printer sought the
support of HN whenever he was in difficulties. Now that we can see to what extent
the relationship between the two men was conditioned by commercial interests this
view must be revised. The actual character of the dealings between HN and Plantin
makes it rather doubtful if the printer also regarded his commercial partner as a
spiritual leader and actually joined the Family of Love as one of his followers. This
does not mean, however, that he may not have been influenced by certain aspects of
HN's doctrine.
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Twee anonieme Leidse Plantijndrukken uit 1584
R. Breugelmans
In de catalogus van de voorraad van de winkel van de Leidse Officina Plantiniana,
de ‘taberna Raphelengiana’, die op 14 oktober 1619 werd geveild1, vinden we bij de
‘Livres francois’ op folio K2v in de rubriek ‘Livres en philosophie, bonnes lettres,
discours, harangues, & autre meslange’, onder de kwarto's met de nummers 5, 6 en
7 drie pamfletachtige titels: ‘Aduertence aux habitans des Prouinces Vnies, &c. Leide
1583’; ‘Consideration sur vn traicté de Paix auec l'Espagnol. Leide 1587’; en
‘Discours des moyens de conseruer l'Estat & Religion aux Pais-Bas. Leid. 1584’.
Deze titels bleken geïdentificeerd te kunnen worden met respectievelijk Petit 359 =
Knuttel 654 = PP 1936; Petit 481 = Van Someren 128; en Van der Wulp 594 =
Knuttel 703. Van elk bestaan ook Nederlandstalige versies, respectievelijk Van der
Wulp 563 = Knuttel 655 = PP 1935 en (met impressum: T'Antwerpen, Inde druckerije
van Christoffel Plantijn [!]) Knuttel 656 = PP 1934; Tiele 325 = Knuttel 816, en
Knuttel 817-819; en Tiele 282 = Knuttel 702.2

1

2

Catalogus librorum residuorum tabernae Raphelengianae: quorum auctio habebitur Lugduni
Batavorum in eâdem tabernâ die [met de pen ingevuld: 14] Octobris M.DC.XIX.
Lugduni-Batavorum, excudebat Henricus Ludovici ab Haestens, 1619, 4o: A-I4 K6. Zie de
facsimile in: E. VAN GULIK [en] H.D.L. VERVLIET, Een gedenksteen voor Plantijn en Van
Raphelingen te Leiden [...], Leiden 1965.
Knuttel: W.P.C. KNUTTEL, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de
Koninklijke Bibliotheek. Eerste deel, eerste stuk: 1486-1620, 's-Gravenhage 1889; Petit:
LOUIS D. PETIT, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen van de Bibliotheek
van Joannes Thysius en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden. Eerste deel: 1500-1648,
's-Gravenhage 1882; Van Someren: J.F. VAN SOMEREN, Pamfletten [... van de] Bibliotheek
der Rijksuniversiteit te Utrecht. Eerste deel, Utrecht 1915; Tiele: P.A. TIELE, Bibliotheek
van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling: verzameling van Frederik Muller [...].
Eerste deel: 1500-1648, Amsterdam 1858; Van der Wulp: J.K. VAN DER WULP: Catalogus
van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de
bibliotheek van Isaac Meulman. Eerste deel: 1500-1648, Amsterdam 1866.
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Omdat een van de drie in de veilingcatalogus van 1619 genoemde titels afkomstig
bleek te zijn uit de Plantijnse drukkerij, besloot ik de Discours sur les moiens (de
juiste titel) en de Nederlandstalige versie ervan, Verhael vande rechte middelen, eens
onder de bibliografische loep te leggen. Bij eerste oogopslag vertonen de twee
titelbladen qua lay-out grote overeenkomst (zie afb. 1 en 2). Opvallend is ook dat er
geen plaats van uitgave op de titelpagina's wordt genoemd, dit in tegenstelling tot
de beschrijving in de veilingcatalogus. (De opsteller daarvan beschikte kennelijk
over meer kennis dan hij aan het exemplaar zelf kon ontlenen, een feit niet zonder
betekenis.) Analyse van het lettermateriaal leerde het volgende.3

(verkleind)

3

Graag bedank ik hier de heer P. Valkema Blouw te Amsterdam voor zijn onontbeerlijke
steun in deze moeilijke materie. Het onderwerp van dit artikel was ook zijn suggestie.
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In de Discours sur les moiens komen de volgende letters voor, die alle in Plantijns
‘Folio specimen van circa 1585’4 zijn terug te vinden:
in de tekst:

Garamonts ‘Texte Romain’ (no. 20)
Granjons ‘Texte Cursive’ (no. 22)
Granjons ‘Vraye Augustine Cursive’ (no.
27), en

op de titel:

Granjons ‘Petit Canon Romain’ (no. 7)
Garamonts ‘Vraye Parangonne’ (no. 15)
Garamonts ‘Vraye Augustine Romaine’
(no. 26)
Garamonts ‘Vraye Mediane Romaine’
(no. 38).

Ten slotte, op folio A2r staat een sierinitiaal M. Deze M behoort tot een serie die
door geen andere drukkerij dan de Leidse Officina Plantiniana, zowel onder leiding
van Plantijn als van de Raphelengii, is gebruikt. Alle blokjes zijn circa 28 mm hoog.
Omdat de serie niet bij Harvard5 is afgebeeld, geef ik er hier een reconstructie van
(zie afb. 3). De combinatie van al deze gegevens leidt ertoe dat de Discours sur les
moiens door Plantijn in Leiden gedrukt moet zijn.
De vraag rijst nu natuurlijk of de Nederlandstalige versie, Verhael vande rechte
middelen, ook uit Plantijns Leidse drukkerij afkomstig is. Ik wees al op de
overeenkomst in de lay- out van de titelpagina's van de Frans- en Nederlandstalige
versies. Wederom zijn alle gebruikte letters bij Plantijn terug te vinden; in het ‘Folio
specimen van circa 1585’:
6: ‘Moyen Canon Flamand’ (= Vervliet6 T3; op de titelpagina en op folio A2r)
17: Van der Keeres ‘Parangonne Flamande’ (= Vervliet T8; op de titelpagina
en op folio A2r)
23: Van der Keeres ‘Texte Flamand’ (= Vervliet T16; op folio A2r)
28: Van der Keeres ‘Augustine Flamande’ (= Vervliet T23; algemene tekstletter)

4

5
6

Zie de facsimile in: Type specimen facsimiles. II. Reproductions of Christopher Plantin's
Index sive specimen characterum 1567 & Folio specimen of c. 1585 [...]. With annotations
by HENDRIK D.L. VERVLIET and HARRY CARTER, London 1972 (= Specimen no. 17, met
commentaar op p. 6-11).
STEPHEN HARVARD, Ornamental initials. The woodcut initials of Christopher Plantin. A
complete [sic] catalogue, New York 1974.
H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-century printing types of the Low Countries. [...], Amsterdam
[1968].
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26: Garamonts ‘Vraye Augustine Romaine’ (op de titelpagina en in de tekst)
24: Granjons ‘Bastarde’ met de kapitalen van zijn ‘Courante’ (= Carter and
Vervliet7 respectievelijk A6 en A5; op folio [14]r);
en in de Index characterum8 van 1567:
44: een Parijse textura ‘op bourgeois’ (= Vervliet T43; voor de annotaties in de
marges van de tekst)
De initiaal M op folio A2r (zie afb. 4) hoort thuis in Harvards alfabet 39: ‘Lettre
cadeau, grotesque decoration, 50 mm’, maar komt daarin niet voor, want de initiaal,
die door hem voor een M is aangezien, is in werkelijkheid een op zijn kop gezette
W. Harvard kent alleen maar het gebruik van deze initialen door Plantijn in Leiden,
namelijk in Aelbert Haeyen, Amstelredamsche zee-caerten [...] van 1585. De M komt
ook voor in de door Franciscus Raphelengius in 1587 gedrukte Verantwoordinge
vanden welgeboren Heere Philips Graue van Hohenloe [...] (Knuttel 814). Zo mogen
we wederom uit de combinatie van al deze gegevens afleiden dat ook het Verhael
vande rechte middelen door Plantijn te Leiden is gedrukt.9
Dat Plantijn zijn naam op de pamfletten niet vermeldde is uit hun inhoud te
verklaren: ‘Schr. behandelt de vraag of men bij Spanje of bij Frankrijk steun moet
zoeken. Hij zou het 't beste vinden, als men beider hulp kon missen. Wordt men
echter genoodzaakt zich tot een dier beide mogendheden te richten, dan verdient
Frankrijk verre de voorkeur boven Spanje.’ (aantekening bij Knuttel 702).

7
8
9

HARRY CARTER and H.D.L. VERVLIET, Civilité types, [London etc.] 1966.
Zie de facsimile in: Type specimen facsimiles. II (zie noot 4) (= Specimen no. 16, met
commentaar op p. 1-5).
Later komen we sommige initialen onder andere bij de Raadhuispers van Jan van Hout te
Leiden tegen.
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Appendix: bibliografische beschrijvingen
DISCOVRS | SVR LES MOIENS | DE CONSERVER L'ESTAT, | ET
LA RELIGION | AV PAYS-BAS. | [vignet, opgebouwd uit typografische
elementen] | [Leiden, C. Plantin,] En l'An M.D.LXXXIIII.
4o: A-H4 ($ 3, -A3) = 32 bladen
tekstpagina: 16,9 × 10 cm; 30 regels, exclusief de katernaanduiding en
bladwachter
[A1]r: titelpagina, [A1]v: blanco, A2r-[H4]r: tekst, [H4]v: blanco
Uerhael | Uande rechte middelen/ | om soo wel den standt vande ghe- |
meyne saecke/ als de Religie/ | in den Nederlanden te | moghen behouden.
| [vignet, opgebouwd uit typografische elementen] | [Leiden, C. Plantin,]
ANNO M.D.LXXXIIII.
4o: A-I4 ($3) = 36 bladen
tekstpagina: 17,5 × 10,5 cm, exclusief de annotaties in de marges; 36
regels, exclusief de katernaanduiding en bladwachter
[A1]r: titelpagina, [A1]v: blanco, A2r-[I4]r: tekst, [I4]v: blanco
Cobetstraat 47
NL-2313 KA Leiden

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

171

Een kijk op het woord de titelbladen van Plantins bijbels een
iconografische verkenning
Chris Coppens
Het woord
De Bijbel is binnen de joods-christelijke traditie het belangrijkste boek dat ooit werd
geschreven. Hij is het boek geworden Woord. De belangstelling voor de bijbelverhalen
komt voort uit hun plaats in een religieus veld en hun functie in de rituelen daarbinnen.
Dit veroorzaakte een grote vraag naar de tekst. Daarin moest immers de verklaring
voor mens en wereld liggen, maar ook een daadwerkelijke hulp in het dagelijks
bestaan. De gewijde teksten zijn zovele tekens van een mysterievolle macht in een
leven waarin op zoveel vragen een rationeel antwoord ontbreekt. Liturgie en geheime
krachten geven het boek een luister die zich vaak uit in de aankleding en versiering
ervan. Soms zijn de wonderlijke verhalen in beeld gebracht, om ook echt te kunnen
zien wat er zich afspeelde, of om een ruimer publiek mee te delen wat ze zelf niet
kunnen lezen. Soms is het boek letterlijk met goud en edelstenen bekleed en is het
binnenin rijkelijk gestoffeerd. Als object krijgt het vaak een bijzondere kracht
toegeschreven en die kan door een luisterrijke versiering alleen maar worden versterkt.
Er is ongetwijfeld een verband tussen de grote vraag naar die tekst en het feit dat
Gutenberg voor zijn eerste boekproduktie een bijbel koos. De eerste vijftig jaar van
de drukkunst laten trouwens duidelijk blijken hoe groot die vraag wel was. Tot 1500
zagen alleen al vierennegentig volledige edities van
Dank aan professor dr. Karel Porteman voor de wenken bij de interpretatie
van de emblemata en voor het nalezen van de tekst. Dank aan de heer
Etienne D'hondt, bibliothecaris van de Bibliotheek Faculteit
Godgeleerdheid te Leuven, voor het bereidwillig ter beschikking stellen
van de bijbeledities.
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de Vulgaat het licht. Daarbij kunnen nog eens een groot aantal vertalingen worden
gevoegd en niet minder deeluitgaven.1
De zestiende eeuw was een knooppunt in de bijbelreceptie. In de eerste plaats was
er de Reformatie die Gods woord in het religieuze leven centraal stelde en het naar
het volk bracht. Vertalingen in betaalbare uitgaven waren hierbij vanzelfsprekend.
Maar er was ook de zorg om het woord zo zuiver mogelijk te laten horen en zijn
oorspronkelijkheid in de handschriften die het doorheen de eeuwen hadden
overgeleverd, zo dicht mogelijk te benaderen. Dat was het werk van de humanisten
waarbij Erasmus een vooraanstaande rol speelde. Deze inspanning werd echter door
Rome met groot wantrouwen gevolgd. Daar werd het bijbelwoord als iets
onaantastbaars gezien. Toen vanuit Rome de Contrareformatie op gang werd gebracht,
poogde men de tekst definitief vast te leggen en ver van de gelovigen te houden.
Maar ondertussen had het Woord de wereld veroverd en daartoe had de drukkunst
al in hoge mate bijgedragen.
Het is dan ook helemaal niet te verwonderen dat in de produktie van Plantin de
bijbel een belangrijke plaats innam. In de bibliografie van zijn drukwerk beslaat die
ruim tachtig nummers.2 De meeste edities zijn vrij conventioneel zowel wat betreft
de decoratie als de tekst.3 Er zijn echter een paar interessante uitgaven die in de
geschiedenis van de bijbelproduktie en binnen de realisaties van Plantins atelier een
eigen plaats innemen. Hun decoratie is daarvan de sprekende illustratie.

1. Het woord vertaald
In 1546 verklaarde het Concilie van Trente de Vulgaat als de officiële bijbeltekst
voor katholiek gebruik. Het was Joannes Hentenius die met steun

1

2

3

HEIMO REINITZER, ‘Bibeldruck’, in Lexikon des gesamten Buchwesens, dl. 1, Stuttgart
1985-87, 348-353. Voor vertalingen zie PAUL HEINZ VOGEL, Europäische Bibeldrucke des
15. und 16. Jahrhunderts in den Volkssprachen. Ein Beitrag zur Bibliographie des
Bibeldrucks, Baden-Baden 1962.
LEON VOET, The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the Works printed and
published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, dl. 1, Amsterdam 1980, p. 280-406,
nrs. 644-725 (voortaan geciteerd als PP met het nummer).
PP dl. 1, afb. 37-61.
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van de Leuvense theologische faculteit op verzoek van de keizer, Karel V, een
verbeterde uitgave ervan verzorgde. Deze Latijnse ‘Bijbel van Leuven’ verscheen
voor het eerst in de universiteitsstad bij Bartholomeus Gravius in 1547. Plantin gaf
deze tekst uit in 1565.4 Op verzoek van Gravius, die daartoe een privilegie had
verkregen, vervaardigde de Martinist Nicolaus van Winghe een Nederlandse vertaling
op basis van de Leuvense grondtekst. Deze zag het licht in 1548 als eerste officiële
katholieke bijbelvertaling in het Nederlands.5 Er was inmiddels in 1526 bij de
Antwerpse drukker Jacob van Liesveldt al een volledige bijbelvertaling verschenen
en meermaals herdrukt. Hoewel de herdrukken van deze laatste ‘cum gratia et
privilegio’ verschenen, werden ze steeds dichter naar de Luther-bijbel toe gewerkt,
wat de drukker in 1545 door toedoen van de Inquisitie letterlijk het hoofd kostte.6

Plantins titelprent van 1566
Plantin verzorgde in 1566 een uitgave van de Leuvense vertaling.7 Dat

4

5
6

7

Voor de bijbel van 1565, zie PP 681. Over de vulgaat, zie JAN. O. SMIT, De Vulgaat.
Geschiedenis en herziening van de Latijnse bijbelvertaling, Roermond-Maaseik 1948 [=
Bijbelse monographieën], over de ‘bijbel van Leuven’, in het bijzonder p. 60-61.
PACIFICUS VAN HERREWEGHEN, ‘De Leuvense bijbelvertaler Nicolaus van Winghe. Zijn
leven en zijn werk’, Ons Geestelijk Erf, 23, 1949, p. 290-293.
Index de l'université de Louvain 1546, 1550, 1558, uitg. door J.M. DE BUJANDA, met
medewerk. van LEON-E. HALKIN, PATRICK PASTURE, GENEVIEVE GLORIEUX, RENE
DAVIGNON & ELA STANEK, Sherbrooke 1986, p. 117-118 [= Index des livres interdits 2].
PP 709. In het ex. van de Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid te Leuven (boeknr. P. 22.055.1
BIJB 1566) staan 17de en 18de eeuwse eigendomsmerken: Robert Tax (overleden 1 mei
1696?), P. van Tendeloo de Zelle 1725, A.M. Hafkens 1760. Het tweede exemplaar (P
3203H1) waarvan het titelblad hier is afgebeeld (afb. 1), vertoont een latere ingreep op het
titelblad. Het kindje Jezus van de Annunciatie rechts boven is hier met inkt overdekt. Dit
gebeurde ongetwijfeld wegens het voorschrift van de Leuvense hoogleraar Joannes Molanus
(1533-1585) in zijn De picturis et imaginibus sacris (1570). Steunend op Antonius Pierozzi
van Florence (1389-1459), verzette hij zich tegen deze voorstelling omdat ze teveel herinnert
aan de ketterij van Valentinus (2de e. na Chr.). Deze gnosticus verspreidde de opvatting dat
Jezus neerkwam uit de hemel en niet in de schoot van Maria ontstond. Zie Timmers (n. 84),
p. 134; JOANNES MOLANUS, De historia SS. Imaginum et picturarum, pro vero earum usu
contra abusus, uitg. door JEAN NOEL PAQUOT, Leuven 1771, p. 70-71, 275-276.
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Afb. 1 Titelblad van de Ne Ex. Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid, Leuven
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hij echter vanuit zijn sympathie voor de Hervorming en in het bijzonder voor het
Huis der Liefde zijn Nederlandse bijbeleditie ook naar die kant een vriendelijk gezicht
wilde geven, dat lijkt de titelprent te suggereren.

Rechts en links
De voorstelling (Afb. 1) met links de Wet van het Oude Verbond en rechts de genade
van de verlossing door Christus is niet nieuw.8 In Antwerpen zelf werd ze al gebruikt
in 1530 door Maarten de Keyzer bij de titelpagina voor een Franse Bijbel,9 gedrukt
van hetzelfde blok als later Gravius te Leuven in 1548 voor zijn Van Winghe-vertaling
bezigde. Deze houtsnede is slechts een verkleinde weergave van de totale voorstelling
en is daarbij geïnverteerd ten opzichte van de oorspronkelijke iconografie. De
rechts-links-opstelling is nochtans essentieel voor de opbouw en de betekenis van
deze beeldvorming.
De rechts-links oppositie is universeel menselijk en doortrekt alle geledingen van
het menselijk voorkomen, zowel lichamelijk als op het stuk van de beschaving. Ze
gaat terug tot in de verst achterhaalbare oudheid en valt waar te nemen bij de meeste
zogenaamd primitieve beschavingen. De tegenstelling kan berusten op een
hygiënisch-alimentaire samenhang, waarbij de rechterhand het voedsel neemt en de
linker het lichaam reinigt. Ze is uitgegroeid tot een sociale instelling en stoelt op het
primaire onderscheid tussen religieus en profaan. De lichamelijke differentiatie wordt
er tot kosmische proporties vergroot.
Rechts staat voor de idee van gewijde macht, weldoend en doeltreffend, bron van
alles wat goed, voorspoedig en rechtvaardig is. Links daarentegen vertegenwoordigt
de dubbelzinnigheid van het profane en het onzuivere, van een wezen dat zwak is
en machteloos, maar evenzeer boosaardig en gevreesd. Rechts is de zijde van het
leven, links die van de dood. Het over-

8

9

Voor een korte samenvatting van de iconografie, zie JAN-KAREL STEPPE, ‘De overgang van
het mensdom van het Oude Verbond naar het Nieuwe. Een Brussels wandtapijt uit de 16de
eeuw ontstaan onder invloed van de Lutherse ikonografie en prentkunst’, GP, 53, 1975, p.
335-353.
VOGEL, o.c., p. 85.
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wicht van de rechterhand is tegelijk resultaat en een noodzakelijke voorwaarde voor
het behoud van wat de goede orde wordt genoemd. Het is niet toevallig dat bij
voorstellingen van het laatste oordeel Gods rechterhand de uitverkorenen de eeuwige
gelukzaligheid wijst, zijn linker de verdoemden de hellemuil toont. Vanuit deze
oppositie is het ook te begrijpen dat de wonde waaruit de gekruisigde Christus levengevend! - bloed en water verliest, rechts is gesitueerd, ook al zou die anatomisch
links moeten liggen. Mystiek en magie zitten helemaal in elkaar verwikkeld.10
De religieuze literatuur en beeldvorming zijn trouwens van deze oppositie
doortrokken. De rechterhand staat er voor de godheid, de linker voor de mens. Vita
aeterna staat er tegenover vita praesens. Het rechteroog belichaamt de liefde voor
God, het linker het verstand, dat tot dwaling vervalt. De oppositie divinitas-humanitas
betekent ook resurrectio-passio. Bij Rupert von Deutz verwijzen de twee olijfbomen
in het visioen van Zacharias naar Mozes en Elias, lex en evangelium. Rechts heerst
Gods barmhartigheid, links zetelt zijn gerechtigheid, dextera est misericordia Dei,
sinistra autem est desperatio. Rechts staat Ecclesia, links Synagoga, rechts Isaak,
links Ismaël.11
Rechts en links betekenen ook twee wegen waartussen gekozen moet worden.
Lactantius interpreteerde het Pythagorische bifurcatieteken ‘Y’ als zinnebeeld van
het leven op basis van de oppositie God-duivel, hemel-hel. Rechts ligt het hemelse
Jeruzalem, links het rijk van de duivel. De eerste weg is smal en voert naar het leven,
de tweede is breed en voert naar de dood, zoals de Bergrede zegt.12
Uit de Griekse oudheid zijn twee literaire creaties overgeleverd die op de
rechts-links-oppositie gebaseerd zijn. Beide kenden een groot succes in de zestiende
eeuw. De eerste is de Tabula Cebetis die hoofdzakelijk haar oorsprong vond in een
stoïcijnse levensvisie.13 In de zestiende eeuw werd zij verspreid door de ethische
humanisten en vond ruim ingang. De tekst werd

10

11

12
13

Zie ROBERT HERTZ, ‘La prééminence de la main droite. Etude sur la polarité religieuse’, in
ROBERT HERTZ, Sociologie religieuse et folklore, met een woord vooraf door MARCEL
MAUSS, Parijs 1970, p. 84-109 [= Bibliothèque de sociologie contemporaine].
Zie URSULA DEITMARING, ‘Die Bedeutung von Rechts und Links in theologischen und
literarischen Texten bis um 1200’, Zeitschrift für deutsches Altertum und Deutsche Literatur,
98, 1969, p. 265-292.
Ibid., p. 287.
Zie ROBERT JOLY, Le Tableau de Cébès et la philosophie religieuse, Brussel-Berchem 1963
[= Collection Latomus 61].
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vaak samen uitgegeven met het Enchiridion van Epictetus.14 De beeldvoorstelling
werd onder meer gepopulariseerd via het gebruik als titellijst.15
De tweede tekst, die overigens evenzeer de beeldvoorstelling heeft beïnvloed, is
de allegorie van ‘Hercules op de tweesprong’ door Prodicus van Ceos, een tijdgenoot
van Socrates. Kreeg deze in de patristische literatuur meermaals een religieus-morele
duiding toebedeeld, ze werd eerder zelden door middeleeuwse auteurs bewerkt. Door
de humanisten daarentegen werd het motief ruim benut.16 Hercules heeft te kiezen
tussen de brede, makkelijke weg van de ondeugd, de via mortis, en de smalle
hobbelige weg van de deugd, de via vitae. Hercules staat tussen twee vrouwen, de
personificaties van Virtus en Vitia. In de beeldvoorstelling wordt Hercules' keuze
vaak uitdrukkelijk in verband gebracht met de Pythagorische ‘Y’, waarvan het ene
been smal, het andere breed is uitgewerkt. De ‘Y’ wordt hier soms een boom,
oud-testamentische prefiguratie van het kruis, een teken voor het kruis zelf of gewoon
de bifurcatie van de weg.17 Hercules zelf wordt weldra de mens die voor een morele
keuze wordt geplaatst.

14

15

16
17

Zie MARCUS BOAS, ‘De Nederlandsche Cebes-Literatuur’, Het Boek, 2e r., 7, 1918, p. 11-28;
ID., ‘De illustratie van de Tabula Cebetis’, Het Boek, 2e r., 9, 1920, p. 2-3, 11-15; P. VERDIER,
‘Des mystères grecs à l'âge baroque. Commentaires à l'“Antrum Platonicum” de J. Saenredam’,
in Festschrift Ulrich Middeldorf, uitg. door A. KOSEGARTEN en P. TIGLER, Berlijn 1968, p.
376-391; J.D.P. WARNERS, ‘Cebes en H.L. Spiegel’, De nieuwe Taalgids, 64, 1971, p. 1-11;
REINHART SCHLEIER, Tabula Cebetis, oder ‘Spiegel des menschlichen Lebens / darin Tugent
und untugent abgemalet ist’. Studien zur Rezeption einer antiken Bildbeschreibung im 16.
und 17. Jahrhundert, Berlijn 1973. Over de ‘Cebes christianus’ wordt gesproken op p.
124-138. Zie ook WALTER J. ONG, ‘From Allegory to Diagram in the Renaissance Mind. A
Study of the Allegorical Tableau’, The Journal of Aesthetics & Art Criticism, 17, 1959, voor
de Cebes-tafel hoofdzakelijk p. 430, 433-434.
O.a. in AUGUSTINUS, De civitate Dei, uitg. door JUAN LUIS VIVES, Bazel, J. Froben, 1522.
In Bazel gebruikte Johann Froben meer dergelijke lijsten, o.a. een naar ontwerp van Hans
Holbein de Jongere. Zie de ill. bij SCHLEIER, o.c., Abb. 5-8.
ERWIN PANOFSKY, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren
Kunst, Berlijn 1930, p. 155 [= Studien der Bibliothek Warburg 18].
WOLFGANG HARMS, Homo viator in bivio. Studien zur Bildlichkeit des Weges, München
1970 [= Medium aevum. Philologische Studien 21]. Een bekende voorstelling is de Y van
Geofroy Tory. Zie ook SAMUEL C. CHEW, The Pilgrimage of Life, Port Washington,
N.Y.-Londen, 1973 (herdr. 1962), p. 175-181.
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Cranachs beeld voor Luthers woord
De beeldvoorstelling die bij de Nederlandstalige bijbel van 1566 als titellijst is
gebruikt, is onmiskenbaar veel aan deze context verschuldigd. Het is een
titelbladdecoratie waarbij de eigenlijke titel vóór een doorlopende scène is geplaatst.
Soms is hierbij het titelveld uitgewerkt als een paneel of als een doek in trompe l'oeil
aan een of ander element van het decor omhooggehangen. Hier is het rechthoekige
titelveld gewoon uitgespaard en is er geen directe relatie gecreëerd tussen beide
elementen. De iconografie van de scène werd in 1529 gecreëerd door Lucas Cranach
de Oudere die zelf in humanistenkring verkeerde. Van zijn hand en van zijn atelier
zijn overigens schilderijen bekend die Hercules tussen de twee meisjes voorstellen.18
Ook daar zit de held van de voorstelling voor een boom, maar het is niet meteen
duidelijk of deze een directe functie heeft in de iconografie. Dat is wel het geval in
de voorstelling op de titelprent.
De boom heeft hier vooreerst een formele functie. Hij scheidt de twee tegenover
elkaar staande delen van het tafereel. Tegelijk heeft hij een verbindende functie. Hij
staat nl. als boom in beide scènes. Dat wordt nog eens benadrukt door de man
onderaan. Deze zit letterlijk en figuurlijk op de grens tussen beide werelden. Maar
ook de kruin bovenaan beklemtoont de dubbele rol: de boom is kaal aan de linker
kant en bladerrijk aan de rechter. Steunend op de Bergrede, kreeg het motief van de
dorre en van de bloeiende boom veel interpretaties in de christelijke kunst: ‘Zo brengt
iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte voort’.19
Dit bevestigt slechts de beeldspraak van het Oude Testament. Ook daar komen goede
en slechte bomen voor, te beginnen met de boom des levens in Genesis.20 De boom
die door de zonde van Adam verdorde, is door de dood aan het kruis een teken van
hoop en van nieuw leven geworden.21 Deze me-

18
19
20
21

PANOFSKY, o.c., Tafel XXVI-XXVII
Matteüs 7,17.
Gen. 2,9.
Voor deze boomsymboliek, zie ERNST GULDAN, Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv,
Graz-Köln 1966, p. 136-148; J. FLEMING, ‘Baum, Bäume’, in Lexikon der christlichen
Ikonographie, uitg. door ENGELBERT KIRSCHBAUM, dl. 1, Rome-Freiburg-Bazel-Wenen
1968, kol. 258-268; zie ook CHRISTOPH GERHARDT, ‘Der Phönix auf dem dürren Baum’, in
Natura loquax. Naturkunde und allegorische Naturdeutung vom Mittelalter bis zur frühen
Neuzeit, uitg. door WOLFGANG HARMS & HEIMO REINITZER, Frankfurt a.M.-Bern-Cirencester
1981, vooral p. 93-95, n. 15.
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tafoor van plantaardige vernieuwing is slechts een variant van de hoop op eeuwigheid
en verlossing in weerwil van de onontkoombare evidentie van de menselijke
vergankelijkheid.22 De schepping van een nieuwe mensensoort via het bloed ligt
gebed in de mythes van de eeuwige wederkeer die in verschillende culturen
voorkomen. Daarin probeert de mens de verlopen tijd teniet te doen, wat gepaard
gaat met een ommekeer van de bestaande orde: ‘Zie ik maak alles nieuw!’.23
Tegen de achtergrond van deze tradities wordt Luthers leer in beeld gebracht.
Cranach heeft in deze allegorische compositie een synthese gecreeerd van de
boodschap van de reformator. Centraal in de geloofsbeleving staat de ‘rechtvaardiging’
van de zondige mens. Luthers visie vertrekt van Paulus' Romeinenbrief en is nauw
verwant met Augustinus. Voor Luther is de grond van de ‘rechtvaardiging’ het
gebeuren op Golgotha, Jezus Christus' kruisdood. Aan hem is het Godsoordeel
voltrokken. De ‘rechtvaardiging’ geschiedt ‘propter Christum’, omwille van Christus
en door hem alleen, ‘solus Christus’. Hij is het Lam Gods dat de zonden van de
wereld draagt. Dat is de blijde boodschap van het evangelie.
Geen goede werken of dergelijke verzekeren ‘rechtvaardiging’, maar alleen het
geloof, ‘sola fide’, dat met het Woord van de Schrift verbonden is, ‘sola scriptura’.
Goede werken maken nooit een mens vroom, maar een vroom mens doet goede
werken, zoals boze werken nooit een slecht mens maken, maar een slecht mens boze
werken doet, aldus Luther. Ook hij gebruikt het bijbelse beeld van de boom: een
goede boom brengt goede vruchten voort, een slechte boom brengt slechte vruchten
voort.24

22

23
24

GERHARDT B. LADNER, ‘Vegetation Symbolism and the Concept of Renaissance’ in De
artibus opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky, uitg. door MILLARD MEISS, New
York 1961, p. 312; zie ook ROSE JEFFRIES PEEBLES ‘The Dry Tree: Symbol of Death’, Vassar
Medieval Studies, 1923, p. 59-60, 76-79; LIESELOTTE MÖLLER, ‘Bildgeschichtliche Studien
zu Stammbuchbildern’, Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, 1, 1948, p. 28.
MIRCEA ELIADE, Le mythe de l'éternel retour. Archétypes et répétition, herz. uitg., Parijs
1969, p. 71-73 [= Collection idées 191].
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van GERHARD SCHRÖTEL, ‘Die reformatorische
Fragestellung und Luthers Entdeckung’, in Reformation in Nürnberg. Umbruch und
Bewahrung, Nürnberg 1979, p. 114-118.
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Variaties op een thema
Cranach heeft deze geloofsleer zo in beeld gebracht dat ze voor een ruim publiek
leesbaar werd. De antithetische opbouw tussen Oud en Nieuw Testament is door de
boom in het midden meteen gemarkeerd. Links staat de wet van het Oude Verbond,
de wet die Mozes ontving. Rechts staat de blijde boodschap van het evangelie, met
de verlossing als centrale motief. Van deze iconografie zijn twee grondtypes bekend,
het zg. Gotha'se type en het Praagse type.25
Bij het eerste staan beide kanten los van elkaar. Links van de boom staat een
groepje profeten te redetwisten over de Wet, terwijl Dood en Duivel de naakte mens
in de hellemuil drijven. Op de achtergrond staan Adam en Eva, maar ook het Joodse
volk met de koperen slang onder de goddelijke rechter die op de wolken verschijnt.
Rechts van de boom wijst Joannes de Doper de naakte mens op de gekruisigde
Christus. Het Lam Gods staat aan de voet en vertrapt een hellemonster. De verrezen
Christus rijst er boven uit. In het veld op de achtergrond ontvangen de herders de
boodschap van de engel.
In het Praagse type heeft de voorstelling veel aan concentratie gewonnen (Afb.
2). Het centreren van de hoofdfiguur, de naakte mens, is hierbij fundamenteel. De
mens zit nu vooraan, aan de voet van de boom, zijn lichaam is naar links gewend.
Daar fluistert de profeet hem toe en wijst in de richting van het gebeuren rechts. Zijn
hoofd is naar Joannes de Doper gekeerd die ook hier de aandacht van de mens op
Christus vestigt. De belangrijkste scène aan de rechter kant is nu de opstanding uit
het graf. Het Kruis en het Lam staan meer op de achtergrond. Daar tekent zich een
berg af waarop de Moeder Gods, de nieuwe Eva, de boodschap van de engel ontvangt.
Ook aan de linker kant is er een merkwaardige verandering. De hellemuil heeft er
plaats gemaakt voor een graf waarin een overledene is neergelegd. Hier zoals bij het
tafereel te Gotha verklaren teksten onderaan de allegorie, maar tituli in de voorstelling
zelf duiden nog eens de personages.26

25

26

Zie OSKAR THULIN, Cranach-Altäre der Reformation, Berlin 1955, p. 126-134. Zie ook
RICHARD FOERSTER, ‘Die Bildnisse von Johann Hess und Cranachs ‘Gesetz und Gnade’,
Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer, 5, 1909, p. 125-131.
Zie ook WANDA DRECKA, ‘“Allégorie de la Rédemption” de Lucas Cranach, le Vieux’,
Bulletin du Musée National de Varsovie, 4, 1963, p. 1-13; HEIMO REINITZER, Biblia deutsch.
Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition, Wolfenbüttel 1983, p. 166-169 [=
Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek 40].
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Afb. 2 Luthers Auslegung der Evangelien, Leipzig, 1545. Ex. privébezit
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Nu is ook pas goed de Hercules-thematiek duidelijk. Door de getorste houding van
de naakte mens die met zijn lichaam naar de Wet is gericht, zijn hoofd echter naar
de Genade wendt, heeft de kunstenaar gevat gestalte gegeven aan de oppositie ‘Gesetz
und Gnade’, zondeval en verlossing. In Luthers optiek is het Nieuwe Testament niet
meer de typologische vervulling van het Oude. Beide bevatten volgens Luther
verschillende interpretaties van de christelijke leer.
Hoewel Cranach de Jongere een houtsnede met deze iconografie ontwierp naar
het Gotha-type,27 is het een titelbladdecor dat door Erhard Altdorfer werd gecreëerd,
dat de boekillustratie heeft veroverd.28 Deze versie verscheen in de Nederduitse
bijbeleditie die in 1533 te Lübeck door Ludwig Dietz werd uitgegeven. De
verwantschap met broer Albrecht en de Donauschool is uit de compositie af te lezen.
De gehele beeldvoorstelling is tot een treffend evenwicht gebracht, ook al krijgen
de personages een grote beweeglijkheid en doet zelfs de kruin van de boom zijn best
om uit de tekening te steken.

27

28

Zie hierbij o.a. ook HANNA DONKER-EGER, ‘Zu Lucas Cranachs druckgraphischem Schaffen’,
Alte und moderne Kunst, 17, 1972, nr. 123, p. 7 (veel plaatjes, maar weinig tekst). Voor het
verder gebruik van deze iconografie zie naast het artikel van FOERSTER (n. 25) ook KARL
ERNST MEIER, ‘Fortleben der religiös-dogmatischen Kompositionen Cranachs in der Kunst
des Protestantismus’, Repertorium für Kunstwissenschaft, 32, 1909, p. 415-435; ERNST
BADSTÜBNER & WERNER SCHADE, in Kunst der Reformationszeit, Berlijn 1983, p. 357-360,
402.
HILDEGARD ZIMMERMANN, Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts, Straatsburg
1924, p. 173 [= Studien zur deutschen Kunstgeschichte 226]; GERHARD KIESSLING, ‘Die
Anfänge des Titelblattes in der Blütezeit des deutschen Holzschnitts (1470-1530)’, Buch und
Schrift. Jahrbuch des deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum, 3, 1929, p. 23-24;
WALTHER JÜRGENS, Erhard Altdorfer und seine Bedeutung für die Bibelillustration des 16.
Jahrhunderts (Teildruck), Marburg 1931; KATHARINA PACKPFEIFFER, Studien zu Erhard
Altdorfer, Wenen 1978, p. 27-32, 149-153 [= Dissertationen der Universität Wien 137].
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Plantins connecties
Het is duidelijk dit laatste type dat op het titelblad van Plantins Nedlandstalige bijbel
verschijnt. Het is helemaal niet verwonderlijk dat de Antwerpse drukker deze
iconografie kende. Talrijke Duitse bijbels en bijbelcommentaren kwamen in het teken
van de Reformatie met een dergelijke titellijst op de markt. Er is echter een
welbepaalde relatie waarlangs Plan met deze titellijsten in contact kon komen. Met
name de Emden-connectie kan daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. In deze
Oostfriese stad vestigden zich heel wat religieuze dissidenten uit de Nederlanden.
Onder hen waren uiteraard ook drukkers. Met enkelen had Plantin nauwe relaties.
De bijbelproduktie was er erg belangrijk. Met Emden is bijvoorbeeld de
Biestkensbijbel verbonden. De Antwerpse drukker probeerde zijn concurrentiepositie
te verdedigen door ook buiten de Spaanse invloedsfeer bijbels te laten drukken. De
godsdienstige beperkingen lieten zulks in de Scheldestad niet toe. Daar konden
ongestraft geen hervormde bijbels worden gedrukt terwijl juist daarvan het afzetgebied
het grootst was. Jacob van Liesveldt was een sprekend voorbeeld.29 In Emden werden
van 1559 tot 1564 bijbels gedrukt met een titelprent die op de Altdorfer-versie is
geïnspireerd. Zij zijn gesigneerd door Arnold Nicolai, die veel voor Plantin werkte.30

29

30

PAUL HEINZ VOGEL, ‘Der niederländische Bibeldruck in Emden 1556-1568’, Gutenberg
Jahrbuch, 1961, p. 162-171; H.F. WIJNMAN, ‘Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse
emigrantendrukkerijen te Emden’, Het Boek, 3de r., 36, 1963-1964 140-168; 37, 1965-1966,
p. 121-151; DANIEL GROSHEIDE, ‘Plantin en de Biestkensbijbel in Hellinga Festschrift /
Feestbundel / Mélanges, Amsterdam 1980, p. 225-231; PAUL VALKEMA BLOUW, ‘Printers
to Hendrik Niclaes: Plantin and Augustijn van Hasselt’, Quaerendo, 14, 1984, p. 247-272;
ID., ‘Augustijn van Hasselt as a printer in Vianen and Wesel’, Quaerendo, 16, 1986, p.
83-109, 163-190; ID., ‘The secret background of Lenaert der Kinderen's activities, 1562-7’,
Quaerendo, 17, 1987, p. 83-127; zie ook MARTIN TIELKE, Das Rätsel des Emder Buchdrucks
(1554-1602), Aurich 1986. Over Emden en de spiritualistische beweging, zie ook ALASTAIR
HAMILTON, The Family of Love, Cambridge 1981, p. 32-33.
Afgebeeld in WIJNMAN, art. cit., tussen p. 144-145 (daar zit de mens niet in getorste houding,
maar is helemaal naar rechts gekeerd). Over Nicolai, zie A.J.J. DELEN, Histoire de la gravure
dans les anciens Pays-Bas & dans les provinces belges des origines jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, dl. 2, Parijs 1934, 98-112 en passim; COLIN CLAIR, Chistopher Plantin, Londen 1960,
p. 182-184.
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De ‘French connection’
Toch hebben niet de titelbladen van de Emdense uitgaven model gestaan voor de
titelprent van de Antwerpse bijbel van 1566. Daar zijn immers een paar toevoegingen
ten opzichte van de Cranach-iconografie vast te stellen. Voor de Nederlandse
bijbelvertaling van Plantin werd een Franse prent gekopieerd. Deze houtsnede is
lang aan Geofroy Tory toegeschreven.31 Zij draagt rechts onderaan inderdaad het
kruis van Lotharingen dat met Tory wordt geassocieerd. Dit teken komt echter voor
op zeer diverse houtsneden tussen 1522 en 1590. Het is ook terug te vinden op een
dertigtal drukkersmerken die tussen 1522 en 1588 zowel in Parijs als in Troyes,
Poitiers als, uitzonderlijk, in Lyon zijn aan te treffen. Dit kruis van Lotharingen is
daarom veeleer te zien als een merkteken van een atelier of een kenmerk van de
uitgever van de prent.32 De prent lijkt ook eerder rond 1550-1560 te dateren.
Het is niet helemaal duidelijk waar de prent (Afb. 3) vandaan komt of waarvoor
ze oorspronkelijk heeft gediend. De belangrijkste figuren en plaatsen zijn van Franse
tituli en van cijfers voorzien. Deze cijfers wijzen er op dat er ofwel in de tekst van
een boek naar verwezen werd, ofwel dat er bij de prent een strook met de uitleg
hoorde. De kunstenaar heeft zijn compositie in een wijds landschap geplaatst dat in
het vergezicht enigszins aan Bruegel doet denken.33 De opbouw is goed bestudeerd
en getuigt tegelijk van een grote soepelheid. De verschillende scènes lopen als
vanzelfsprekend in elkaar over en de boom bakent duidelijk inhoudelijk twee
verschillende velden af, maar hij betekent formeel geen breuk in de compositie.
Inhoudelijk zijn er een paar innovaties ten opzichte van de Altdorfertitelprent.
Vooreerst is hier Christus-de-rechter rechts geplaatst en krijgt hij

31

32
33

AUGUSTE BERNARD, Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur
de l'orthographe et de la typographie sous François Ier, 2de uitg., Parijs 1865 (herdr.
Nieuwkoop 1963), p. 324-327; THULIN, o.c. (n. 25), p. 139-140; PETER-KLAUS SCHUSTER,
in Luther und die Folgen für die Kunst, uitg. door WERNER HOFMANN, München 1983, p.
117-120, 210-216 (voor deze referentie dank aan Mevrouw Marianne Grivel van het
Prentenkabinet in de Bibliothèque Nationale).
ROBERT BRUN, Le livre français, Paijs 1969, p. 50 [= Le lys d'or].
Zie bijv. H. ARTHUR KLEIN, Graphic Worlds of Peter Bruegel the Elder, New York 1963,
p. 13, 19, 21, 27; LOUIS LEBEER, Beredeneerde catalogus van de prenten naar Pieter Bruegel
de Oude, Brussel 1969, p. 36, 42-43, 47, 50, 153.
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derhalve geen negatieve connotatie toebedeeld. Christus is hier niet de rechter die
de wet ter veroordeling hanteert, maar degene die het hemelse Jeruzalem ontsluit.
Maar er is ook een toevoeging: links is Hagar met Ismaël toegevoegd, rechts als
tegenbeeld Sarah met Isaac. Paulus geeft in zijn brief aan de Galaten een duiding
van beiden.
Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen kreeg, een van de
slavin en een van de vrije vrouw. Maar de zoon van de slavin werd geboren
naar het vlees, die van de vrije vrouw uit kracht van de belofte. Deze
dingen zijn allegorisch bedoeld. De twee vrouwen zijn twee verbonden:
de ene, dat van de berg Sinaï, brengt slaven voort en dat is Hagar, zij
beantwoordt aan het tegenwoordige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in
slavernij ligt. Maar het Jeruzalem van omhoog is vrij en dat in onze moeder
[...] Welnu broeders, Gij zijt evenals Isaak kinderen van belofte. Maar
zoals indertijd de geborene naar het vlees de naar de geest geborene
vervolgde, zo gaat het ook nu. Maar wat zegt de Schrift? Verjaag de slavin
met haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen
met de zoon van de vrijgeborene. Broeders, wij zijn dus geen kinderen
van een slavin, maar van de vrije vrouw.34
Deze Franse prent betekent een iconografische verrijking ten opzichte van het
Cranach-ontwerp. Zij is overigens stilistisch zeer virtuoos. Hierop is de titelprent
van de bijbel uit 1566 gekopieerd. De horizontale compositie is handig tot een
verticale titelprent omgewerkt. Daarvoor is bijvoorbeeld de graftombe links gedraaid
en stapt rechts de verrezen Christus naar voren toe het graf uit. Hagar met Ismaël en
Adam en Eva zijn geïnverteerd bij het kopieerprocédé. Andere elementen zijn getrouw
overgenomen: de boom bijvoorbeeld, zowel de kruin, vooral de dorre kant, als de
voet. Zo zijn ook de drie personages daar nauwgezet weergegeven alsook Sarah, de
geschrokken herder en Maria op de Sion.
Er is één uitbreiding in de titelprent: Judas verhangen aan de dorre takken. Deze
merkwaardige toevoeging is klaarblijkelijk bedoeld om de uitzichtloosheid van de
wet nog te beklemtonen, maar heeft zeker ook een formeel aspect. Judas is immers
de personificatie bij uitstek van de vertwijfeling die de genade verwerpt. Als incarnatie
van de boosheid der joden, van de antichrist zelf, is de wanhopige apostel tegenhanger
van Christus aan het kruis; zo is hij hier duidelijk als antithese van het kruis aan de
linker zijde

34

Gal. 4, 21-26, 28-31; zie ook Lexikon der christlichen Ikonographie, o.c., dl. 1, kol.
79-80. Vanhieruit zijn ook de zeventiende eeuwse voorstellingen met de verjaging
van Hagar te begrijpen.
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Afb. 3 Franse prent (ca. 1550-1560?) met de ‘Wet en Genade’-iconografie, die als model diende voor
de bijbel van Plantin in 1566. Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes
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toegevoegd.35 Dextera est misericordia Dei, sinistra autem est desperatio.
Dat Plantins produktie vanuit Parijs is geïnspireerd, is helemaal niet verwonderlijk.
De drukker zelf was er werkzaam voor hij zich in Antwerpen vestigde en verbleef
er in 1562-1563. Hij hield er goede vrienden aan over en opende er een huis dat onder
de hoede stond van zijn trouwe vriend, Pierre Porret.36 En vooral, er waren Parijse
kunstenaars voor hem werkzaam, van wie de belangrijkste ongetwijfeld Geoffroy
Ballain was, een oude bekende van Plantin.37 De tekening kan bijvoorbeeld in Parijs
zijn gemaakt en in Antwerpen door Gerard Jansen van Kampen in hout zijn gesneden.38

Verdraagzaamheid
Het mag verwonderlijk lijken dat zo'n uitgesproken protestantse iconografie in
Antwerpen op een katholieke bijbel kon prijken. Er zijn echter een aantal factoren
die dit enigszins kunnen verklaren. Enerzijds is de prent een synthese van Luthers
visie. Minder rooms kan het bezwaarlijk. Anderzijds biedt zij niets waaraan een
rooms-katholiek zich moest storen. Voor hem kon zij een onschuldige allegorie zijn
van Oud en Nieuw Testament. Nochtans zijn er vergelijkbare voorbeelden waarbij
kennelijk toch werd ingegrepen. Het befaamde Leuvense Spes-paneel bijvoorbeeld
dat zovele boekbanden van rond 1540 siert, droeg oorspronkelijk naast twee
psalmverzen, de namen van twee deugden: ‘Fides’ en ‘Spes’. Van deze versie zijn
slechts weinig bandjes bewaard. Blijkbaar werd deze voorstelling niet zo orthodox
bevonden en moest ook ‘Charitas’ erbij.39
Dat het in 1566 net voor de iconoclastische uitbarsting in Antwerpen wel kon,
heeft ongetwijfeld ook te maken met de sfeer van verdraagzaamheid

35
36
37

38
39

Lexikon der christlichen Ikonographie, o.c., dl. 2, kol. 444-448.
CLAIR, o.c., p. 207; zie ook JACQUES GUIGNARD, ‘A propos des éditions françaises de Plantin’,
GP, 34, 1956, p. 193-199.
Correspondance de Christophe Plantin, uitg. door MAX ROOSES, dl. 1, Antwerpen-Gent
1883, p. 161-162; A.J.J. DELEN, ‘Les illustrateurs français de Christophe Plantin’, Le
Bibliophile. Revue artistique et documentaire du livre ancien et moderne, 2, 1932, p. 63-74,
175-183; CLAIR, o.c., p. 180-182.
DELEN, o.c., p. 125. Het MPM bewaart nog het houtblok dat voor het drukken van de titelprent
diende.
E.PH. GOLDSCHMIDT, Gothic & Renaissance Bookbindings, dl. 1, Londen 1928 (herdr.
Nieuwkoop-Amsterdam 1967), p. 259-261, nrs. 179-181; PROSPER VERHEYDEN, ‘La reliure
en Brabant’, in Le livre, l'estampe, l'édition en Brabant du XVe au XIXe siècle, Gembloux
1935, p. 176-178; LUC INDESTEGE, ‘Een band teruggevonden uit het bezit van de Antwerpse
humanist Peter Gillis, en een Spes-band, door Marcus Fugger te Leuven in 1546 besteld, na
vier eeuwen terug in de stad waar hij ontstond’, GP, 33, 1955, p. 33-35; ID., ‘De boekband
in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw’, GP, 34, 1956, p. 54.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

189
die op dat ogenblik in de stad heerste.40 De concentratie van protestanten was er
overigens zeer hoog.41 Plantin zelf was de Reformatie niet ongenegen.42 Gewraakt
drukwerk had hem eerder al op de vlucht gejaagd. Als vroom man had hij contact
met het Huis der Liefde en had hij nauwe relaties met Hendrik Niclaes zelf. De
Antwerpse drukker fungeerde overigens ook wel als verbindingsman met de
volgelingen in Frankrijk.43
Maar naast de religie speelden wellicht ook mercantiele belangen mee. Het
potentiële koperspubliek voor bijbels was immers veel talrijker aan gereformeerde
zijde. Zo was een titelblad waarin deze groep zichzelf herkende veel aantrekkelijker.
Het was niet paaps voor hen. Katholieken zagen er dan weer kennelijk geen graten
in. De tekst was voor hen overigens een geautoriseerde vertaling. De markt lag dus
in beide richtingen open.
De verdraagzaamheid kwam echter brutaal tot een einde. In Brussel waren
vreedzame maar besliste stappen gedaan om tot een vergelijk te komen.

40

41
42

43

A.A. VAN SCHELVEN, ‘De opkomst van de idee der politieke tolerantie in de 16e eeuwsche
Nederlanden’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 46, 1931, p. 235-248, 337-388; GERHARD
GÜLDNER, Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhunderts,
Lübeck-Hamburg 1968, vooral p. 32-65.
CLAIR, o.c., p. 54; zie ook HENRY L.V. DE GROOTE, ‘De zestiende-eeuwse Antwerpse
schoolmeesters’, Bijdragen tot de geschiedenis, 50, 1967, p. 183.
H.F. BOUCHERY, ‘Aantekeningen betreffende Christoffel Plantin's houding op godsdienstig
en politiek gebied’, GP, 18, 1940, p. 87-141; L. VOET, ‘The Personality of Plantin’, GP, 34,
1956, p. 73-87.
HERMAN DE LA FONTAINE VERWEY, ‘Het Huis der Liefde en zijn publicaties’, in HERMAN
DE LA FONTAINE VERWEY, Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw, Amsterdam
1975, p. 85-111; HAMILTON, o.c. (n. 29), vooral p. 43-55. zie ook BERNARD REKERS, Benito
Arias Montano, 1527-1598. Studie over een groep spiritualistische humanisten in Spanje en
de Nederlanden, op grond van hun briefwisseling, Amsterdam 1961, p. 139-152. Over de
financiële connecties m.b.t. het Huis der Liefde, zie o.a. ROBERT M. KINGDON, ‘Christopher
Plantin and his Backers, 1575-1590. A Study in the Problems of Financing Business during
War’, in Mélanges d'histoire économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel
à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire, dl. 1, Genève 1963, p. 303-316 (in het
bijzonder 313-316).
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Op vele plaatsen werden hagepreken gehouden. De spanning die er onvermijdelijk
groeide, kwam tot ontlading in de Beeldenstorm. In 1567 kwam Alva met een
troepenmacht naar de Nederlanden. Iedere vrijheidsgedachte werd bloedig onderdrukt.

2. De polyglot
Intussen had Plantin de gedachte opgevat een nieuwe uitgave van een meertalige
bijbel te brengen. De editie van de Biblia Complutensis, onder impuls van kardinaal
Francisco Ximenez de Cisneros van 1514 tot 1517 te Alcalá de Henares uitgegeven,
was sinds lang niet meer verkrijgbaar.44 Inmiddels had het tekstonderzoek
onmiskenbaar vooruitgang gemaakt. Tijdens zijn verblijf in Parijs, na zijn vlucht uit
Antwerpen, van 1562 tot 1563, rijpte bij Plantin het plan voor de bijbeleditie. Hij
ontmoette er de oriëntalist en fantast Guillaume Postel die hem wellicht tot het opzet
inspireerde en hem twee van zijn leerlingen ter beschikking stelde, Guy en Nicolas
Lefèvre de la Boderie.45
Plantin gaf er zich rekenschap van dat een dergelijke onderneming een enorme
investering vereiste en dat hij financiële steun moest zien te vinden. Nog in 1566,
het jaar van de Nederlandstalige bijbel, trok hij enkele proefbladen van de geplande
Polyglot en presenteerde ze op de vermaarde Frankfortse boekenbeurs. Verscheidene
Duitse edelen toonden enige interesse voor het project en waren tot financiering
bereid. Plantin had ook al zijn relaties in Madrid aangeschreven. Die wisten Filips
II ervan te overtuigen het bijbelonderzoek te steunen. De koning stemde ermee in
de totale kostprijs

44
45

Zie o.a. The Cambridge History of the Bible. The West from the Reformation to the Present
Day, ed. by S.L. GREENSLADE, Cambridge 1963, p. 50-52.
Over Postel zie o.a. de verhelderende inleiding in GUILLAUME POSTEL, Le Trésor des
prophéties de l'univers, uitg. door FRANCOIS SECRET, Den Haag 1969, p. 1-38 [= Archives
internationales d'histoire des idées 27]. - Zie PP 644. Naast het exemplaar van het MPM
werden de twee exemplaren van de Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid te Leuven
bestudeerd. Het ene (P3220 B1-8) is afkomstig van de Parkabdij (een ex-libris werd
uitgescheurd en op de titelpagina is een aantekening in inkt gedeeltelijk onleesbaar gemaakt;
de datum ‘1698’ is nog goed te zien). Het tweede (R fo 13 A 1568 B1-8) is afkomstig uit de
Leuvense Jezuïetenbibliotheek.
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van de onderneming te dragen. Maar subsidie veronderstelde toezicht. Benito Arias
Montano werd als leider van het project aangewezen. De vorstelijke gezant en de
drukker werden spoedig hechte vrienden.
Plantin had nu althans uiterlijk de kant van Spanje en de orthodoxie gekozen. Dat
kwam zijn bedrijf slechts ten goede, wat wellicht Plantins uiteindelijke doelstelling
was. Hij kreeg grote opdrachten van de vorst en werd tot aartsdrukker benoemd wat
hem het toezicht over de drukkunst in de Nederlanden verschafte. Deze maatregel
beoogde zowel de vakbekwaamheid te verhogen als de religieuze onderhorigheid te
verzekeren.
Ondertussen was de vorst echter minder toeschietelijk met geld dan hij had
verzekerd. Plantin moest voor een groot deel zelf financieel voor de onderneming
instaan, waarbij de kosten van het papier reeds het dubbele van de loonkost bedroegen.
Een commercieel succes werd de Polyglot niet. Er werden slechts twaalfhonderd
exemplaren voor de handel gedrukt en bij Plantins dood waren ze nog niet uitverkocht.
Het boek was daarentegen wel een triomf voor de bijbelwetenschap en zeker voor
Plantins vakmanschap. Het vestigde definitief zijn faam en is een sprekend getuigenis
van de relatie tussen drukkunst en religie.46
Van deze triomf, maar ook van de relatie tussen de machtige geldschieter en de
drukkunst enerzijds, en van de verhouding drukkunst-religie anderzijds, getuigen
het titelblad en de frontispice. Hier werd niet de techniek van de houtsnede gebruikt,
maar de kopergravure.47 Aan de overige illustraties in de acht delen werd trouwens
eveneens grote zorg besteed. De beste kunstenaars werden ervoor geëngageerd. De
voornaamsten waren Pieter van der Heiden, Crispijn van den Broeck en Joannes
Wiericx.48 Titelblad en begeleidende prent werden beide door Pieter van der Heiden,
Petrus a Merica, gestoken.49 Beide zijn doordachte composities. Het tweede bevat
overigens een geleerde iconografie. Omdat de voorstelling ook voor de eigentijdse
lezer wellicht niet zo meteen vanzelfsprekend was, heeft Plantin zelf

46

47
48
49

ROBERT M. KINGDON, ‘Patronage, Piety and Printing in Sixteenth-Century Europe’, in A
Festschrift for Frederick B. Artz, uitg. door DAVID H. PINKNEY & THEODORE ROPP, Durham,
North Carolina 1964, p. 24-37. CLAIR, o.c., p. 57-86, 105-112; REKERS, o.c., p. 97-135;
VOET, GC, I, p. 60-64.
Over de ontwikkeling van gegraveerde titelbladen zie o.a. ERICH RATH-BONN, ‘Zur
Entwicklung des Kupferstichtitels’, Buch und Schrift, 3, 1929, p. 51-56.
RAY NASH, ‘Plantins’ Illustrated Books', GP, 34, 1956, p. 150-151.
DELEN, o.c., p. 163-164.
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een uitleg toegevoegd.50 Dit gebeurde slechts toen reeds een aantal exemplaren waren
gedrukt en mogelijk zelfs al in de handel waren. Sommige exemplaren bevatten
immers Plantins uitleg niet.51 Ook is duidelijk dat aan latere exemplaren in de tweede
prent een titulus werd toegevoegd. De Pietas regia heeft dan pas haar naam op de
sokkel gekregen. Plantin schreef overigens zijn uitleg niet op basis van de prenten,
maar op grond van de koperplaat of van een tekening bestemd voor de graveur.
Immers, waar hij links schrijft, staat op de prent rechts en omgekeerd.

Beeld van eenheid
De Polyglot was geconcipieerd om de unio christiana te dienen. Het is in dit licht
merkwaardig hoevelen van Plantins medewerkers zich op de grens van de orthodoxie
bewogen. Het lijkt helemaal niet onwaarschijnlijk dat dit gedachtengoed aanleunt
bij Guillaume Postels concordia mundi, een vredesconcept dat steunt op Augustinus'
visie in de De civitate Dei. Postels ideeën waren anderzijds eveneens verwant met
de spiritualistische verzuchtingen van de Familisten, die ook Plantin tot de zijne had
gemaakt.52 De architecturale titelprent drukt die eenheid uit. De uitleg van Plantin
biedt trouwens geen ruimte voor twijfel over de ware toedracht. Het is echter zeer
de vraag of die woorden dezelfde werkelijkheid dekten voor de Spaanse koning als
voor de kring te Antwerpen.
De prent is tegelijk vreemd en heel begrijpelijk (Afb. 4). De iconografie lijkt wel
uniek voor een titelpagina. Toch biedt de interpretatie geen weerstand. De bekende
woorden van Jesaja zijn letterlijk in beeld gebracht: ‘De wolf en het lam wonen
samen, de leeuw eet haksel als het rund. Op die dag strekt de Heer opnieuw zijn hand
uit. Israëls verdrevenen brengt hij bijeen en het verstrooide Juda verzamelt hij van
de vier uithoeken der aarde’.53

50
51
52

53

Deze uitleg bevindt zich op de bladen met signatuur [fleuron]8-10.
Zo de twee exemplaren van de Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid te Leuven.
REKERS, o.c. (n. 43), p. 111, 140; WILLIAM J. BOUWSMA, Concordia mundi: The Career
and Thought of Guillaume Postel (1510-1581), Cambridge, Mass. 1959, p. 64-69; HAMILTON,
o.c. (n. 29), p. 65-67, 74-75.
Jesaja 11, 6-7, 11-12.
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Afb. 4 Titelblad van de Polyglot, Antwerpen, C. Plantin, 1568-1573. Ex. Bibliotheek Faculteit
Godgeleerdheid, Leuven
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Plantin legt uit dat de eerste prent uitdrukking geeft aan de eenheid van alle vorsten
in de cultus en de studie van de christelijke religie. De politieke dimensie is
ontegensprekelijk.
Boven de vreedzame dieren prijken in een lauwerkrans de vier heilige talen,
Hebreeuws, Chaldeeuws of Aramees, Grieks en Latijn. De krans is samengesteld uit
vier verschillende twijgen: een van een palm, een van een wilg, van een olijf en een
eik. Omdat de palm veel in de woongebieden van Israël voorkomt, staat hij voor het
Hebreeuws, schrijft Plantin. In Babylonië groeit de wilg weelderig en hij verwijst
dus naar het Aramees. Het Grieks wordt door de olijfboom aangeduid. Die boom is
trouwens aan Pallas Athene gewijd, weet de toelichting nog op te merken. Het Latijn
tenslotte wordt gesymboliseerd door de eik.54
Op het fronton in de vorm van een cirkelsegment, staat tussen twee opengeslagen
boeken de duif van de H. Geest. Deze drie attributen zijn gevat in een sober beslagen rolwerkdecor. Het gehele hoofdgestel rust op twee zuilen die op hun beurt op een
geprofileerd basement zijn geplaatst. Centraal verwijst een tekst naar de tussenkomst
van Filips II die de uitgave mogelijk maakte. Rechts ervan staat het Plantiniaans
drukkersmerk ‘Constantia et labore’ met de vermaarde gulden passer waarvan het
ene been in standvastigheid stil staat, het andere in arbeid rond draait.55
Links loopt een halfnaakte man voorbij. Hij houdt een boek met aantekeningen
in de handen. Alsof hij het uitroept, staat boven zijn hoofd EYPHKA geschreven:
duidelijk een verwijzing naar Archimedes. Dat motief is zo gekozen door Arias
Montano, schrijft Plantin, wellicht om zijn wetenschappelijke connotaties. Het lijkt
wel een devies en wijst op zijn wiskundige interesse. Het creatieve vinden (inventio)
was inderdaad een vertrouwde thematiek in de zestiende eeuw, kennelijk zowel in
de wetenschap als in de kunst.56

54

55
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Voor de toewijding van de olijfboom aan Athene en de bomen bij de academie zie o.a. M.
BESNIER, ‘Olea, oleum’, in Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les
textes et les monuments, uitg. o.l.v. EDMOND SAGLIO, dl. 4, Parijs 1918, p. 163b; over de
cultus van de eik bij de Romeinen zie Paulys Real-Encyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, uitg. o.l.v. GEORG WISSOWA, dl. 5, Stuttgart 1905, kol. 2051-2053.
J. RICHARD JUDSON & CARL VAN DE VELDE, Book Illustrations and Title-Pages, dl. 1,
Brussel 1977, p. 305-307 [= Corpus Rubenianum Ludwig Burchard 21].
Montanus tekende eveneens de Archimedes in het ‘album amicorum’ van Ortelius, zie
‘Abraham Ortelius album amicorum. Edition facsimilé avec notes et traduction par Jean
Puraye’, GP, 45, 1967, p. 17 en 46, 1968, p. 24. Voor Montanus' wiskundige interesse, zie
AUBREY F.G. BELL, Benito Arias Montano, Oxford 1922, p. 58 [= Hispanic Notes &
Monographs 5].
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's Konings deugd
Bij deze architecturale titelprent die een venster opent op het bijbels landschap, sluit
een frontispice aan die in een beeldentaal de lof van Filips zingt (Afb. 5). De
compositie werd door Arias Montano ontworpen en door Pieter van der Heyden
gegraveerd, en ligt gebed in de succesrijke emblemataliteratuur.57
Centraal staat de Pietas regia, een jonge, afgemeten geklede vrouw, op een
rechthoekige sokkel, die op zijn beurt naar de deugd kan verwijzen.58 Pas in een latere
versie werd deze personificatie door een titulus aan de voeten geïdentificeerd.59 In
haar rechterhand houdt zij een schild met het koninklijke wapen, omhangen met de
ketting van het Gulden Vlies. Met haar linker steekt ze de Bijbel omhoog, geopend
op een passus uit Deuteronomium in de vier heilige talen. Een engeltje houdt haar
een lauwerkrans en een palm boven het hoofd, de amor di Virtù van Ripa.60 Vooraan
op de sokkel staat geschreven: ‘PHILIPPO II. HISPANIAE REGI CATHOLICO,
QVOD

57
58
59

60

Voor een algemene inleiding met bibliografie, zie KAREL PORTEMAN, Inleiding tot de
Nederlandse emblemataliteratuur, Groningen 1977 [= Nieuwe literaire verkenningen].
Zie o.a. MÖLLER, art. cit. (n. 22), p. 29.
De twee Leuvense exemplaren hebben het niet, het Antwerpse exemplaar, dat ook het
extra-voorwerk bevat met o.a. Plantins uitleg, heeft het wel. Dat wijst op de fazen in het
ontstaan van het monumentale boekwerk.
Het is niet meteen duidelijk waar Arias Montanus zijn inspiratie haalde. Kennelijk niet
helemaal bij Ripa, hoewel de Pietas daar ook een zwaard heeft, op de eerste plaats om de
godsdienst te verdedigen. Bij Ripa heeft de Deugd eveneens een lauwerkrans, symbool van
haar kracht en onverzettelijkeheid. Zie Timmers, (n. 84), resp. 402 & 374. Joachim Camerarius
(1534-1598) neemt in zijn Symbolorum et emblematum ex re herbaria desumtorum centuria
una (1590) ook een lauwerkrans van olijftakken, laurier en eikeloof als symbool voor de
deugd van de heerser. Rollenhagen noemt als vorstendeugden wetenschap en krijgskunst.
Zie Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, uitg. door
ARTHUR HENKEL & ALBRECHT SCHÖNE, Stuttgart 1967, kol. 1256 & 1739. Voor een
afbeelding van de Amor di Virtù, zie CESARE RIPA, Iconologia, vert. door DIRK PIETERSZ
PERS, Amsterdam 1644, p. 294.
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Afb. 5 Frontispice van de Polyglot met de Pietas regia-iconografie (eerste staat). Ex. Bibliotheek
Faculteit Godgeleerdheid, Leuven
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RELIGIONEM EXPIANDAM PIETATEMQ. INSTAVRANDA[M] CVRAVERIT
POS.’. En op de zijkant: ‘IOSIAE MONVMENTVM RENOVAT’. Links van deze
centrale figuur staat een kleine sokkel met erop een hand die een zwaard vasthoudt
en de woorden: ‘AVT GLADIO’. Rechts dan weer staat een identieke sokkel met
een hand die een scepter omklemt waar bovenaan twee ogen als in een gezicht lijken
toe te kijken. Het inschrift verklaart: ‘AVT VERBO’.
Aan de kant van het zwaard rijst een dadelpalm, symbool van de overwinning op.
Daaraan zijn militaire trofeeën, oorlogsbuit, opgehangen. Van boven naar beneden
zijn te herkennen het koninklijk vaandel, een vlag trompetten, een wapenuitrusting,
een musket en een trommel.61 Onderaan is er een cartouche met de bijbelwoorden:
‘Ob deletos aruspices Baal. 4. Reg. 22’, die aansluiten bij de grote tekst in het midden
bovenaan.
‘De koning (i.e. Josia) ging op de verhoging staan en hij sloot het verbond
voor het aanschijn van Jahwe: zij zouden Jahwe volgen en met heel hun
hart en heel hun ziel zijn geboden, verordeningen en voorschriften
onderhouden, om daardoor bepalingen van het verbond, die in het boek
geschreven stonden, te doen herleven. Het gehele volk beaamde dit
verbond.
Aan de hogepriester [...] droeg de koning vervolgens op, alle voorwerpen
die gemaakt waren voor Baäl, Aspera en heel het leger van de
hemellichamen, uit de tempel van Jahwe te verwijderen’.62
Hierbij wordt Filips vergeleken met Josia, de koning die ketters en afgodenvereerders
uit zijn rijk bande, ontegensprekelijk een verwijzing naar eigentijdse toestand.
De cartouche rechts onderaan zet de gedachte verder: ‘Ob templi sartatecta curata.
4. Reg. 22’. Daar staat een olijfboom, eveneens beladen met trofeeën, maar
vredestrofeeën dit keer. De olijfboom is trouwens een symbool van vrede en welvaart.
Arias Montano heeft een allegorie van de artes liberales getekend. Bovenaan hangen
een rekentafeltje, een hornbook, de tabulae of formulae van Rhetorica of Dialectica,
een meetlat, de virga geo-
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62

Over de betekenis van de trofee in de oudheid, zie o.a. FRIEDRICH LAMMERT, ‘τρ παιον’,
in Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, uitg. o.l.v. GEORG
WISSOWA, 2. R., dl. 7, Stuttgart 1939, kol. 669-673; en dl. 3, Stuttgart 1899, kol. 166-167
(‘Baumkultus’). Over de palm als teken van overwinning zie o.a. Dictionnaire des symboles,
o.l.v. JEAN CHEVALIER, met medewerk. van ALAIN GHEERBRANT, Parijs 1969 p. 578. De
trofee kwam ook in de emblematiek terecht, zie Emblemata, o.c., kol. 1485-1486, waar hij
o.a. krijgsroem beduidt, maar ook het vergeten van de vijandschap.
2 Kon. 23, 3-4. Volgens Deut. 5,3; 28,69).
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metricalis, pennen en een opengeslagen schrijfboek, een gesloten band met inktpot
en pennenhouder, penselen en een schilderij, Pictura, een luit, een viool en een
partituur, Musica. Maar ook de artes mechanicae landbouw, zeevaart en bouwkunst,
Agricultura, Navigatio en Architectura zijn present. Inderdaad hangen onderaan een
anker en een visnet en een peillood en dan nog een bijl en een zaag, een hamer en
een schaaf, een truweel en een spade, een zeis, een vlegel, een schop en een hark.63
Tussen beide bladerkruinen is een groot bord opgehangen. Ook daarop prijkt een
passage uit het tweede boek der Koningen: ‘Stetitque rex super gradum, et foedus
percussit coram Domino, ut ambularent post huius, quae scripta erant in libro illo.
4. Reg. 23.’. De koning ging op een verhoog staan...
Trofeeën waren een vertrouwd decoratiemotief in de Renaissance. Zij waren,
evenals putti en eierlijsten van de klassieke oudheid overgenomen64 en kwamen
eveneens in de emblemataliteratuur terecht.65 De emblematische beeldentaal van de
humanisten put vaak haar inspiratie uit de hiëroglyfenkunde. Sommige tekens werden
voor de magisch geladen schriftbeelden van de Egyptenaren gehouden. Zij pasten
in de voorliefde voor ruïnes en andere elementen uit de oudheid. De Hypnerotomachia
Poliphili van Francesco Colonna die in 1499 te Venetië verscheen, heeft in niet
geringe mate bijgedragen tot het succes ervan.66
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Over de olijfboom als symbool voor vrede en welvaart, zie Dictionnaire des symboles, o.c.,
p. 559. - Over de ‘hornbook’ zie ANDREW W. TUER, History of the Horn-book, Londen 1896
(herdr. Amsterdam 1971) (op p. 9 wordt een voorbeeld met cijfers geciteerd uit een reeks
van de vrije kunsten (?) door Hans Sebald Beham (1500-1550). In verband met de vermeende
lat is het de moeite deze te vergelijken met het driezijdige houten voorwerp dat bij Tuer op
p. 221 wordt afgebeeld en diende voor het schrijfonderwijs. Op iedere zijde was op een
strook papier de ‘schrijfles’ gekleefd. Tuer vermeldt het gebruik ervan rond het midden van
de 19de eeuw. - Het roer van een schip, een anker en ander scheepstuig, alsook spade en bijl
komen voor in de emblemataliteratuur (zie Emblemata, o.c., resp. kol. 1474, 1477-1479,
1441 & 1413). Betreffende de iconografie van de artes liberales, zie PHILIPPE VERDIER,
‘L'iconographie des arts libéraux dans l'art du moyen âge jusqu'à la fin du quinzième siècle’,
in Arts libéraux et philosophie au moyen âge. Actes du quatrième congrès international de
philosophie médiévale, Montréal-Paris 1969, p. 305-355.
Vergelijk bijv. met Maximilian's Triumphal Arch. Woodcuts by Albrecht Dürer and others,
New York 1972, pl. 1.
Emblemata..., o.c., kol. 1485-1486.
Zie o.a. LUDWIG VOLKMANN, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik
in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig 1923.
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De hand met het zwaard duidt op één van de taken van de vorst, zegt Plantin: volle
gerechtigheid en streng bestuur om eerbaarheid en vrede te handhaven. Gabriël
Rollenhagen voert in zijn Nucleus emblematum selectissimorum van 1611 een keizer
ten tonele met in de ene hand een zwaard, in de andere een boek. Daarbij past een
van de imprese van Gabriele Symeoni (1505-1575): ‘Ex utroque caesar’. Door beide,
weten en wapen, wordt een heerser tot wat hij is. Zijn liefde hoort uit te gaan naar
wetenschappen en krijgskunst. De tegenstelling Justitia-Pietas gaat terug op een
symboliek uit de romeinse keizertijd.67
De scepter met de ogen aan de andere kant is een beeldmotief dat op Horapollo
teruggaat. Steunend op klassieke teksten werd het in de renaissance beeld van de
gerechtigheid, van de waakzaamheid en de heerschappij van de vorsten. Het motief
werd onder meer gepopulariseerd door het gebruik in drukkersmerken.68 Het werd
in de emblematiek onder andere gebruikt door Barthélémy Aneau in zijn Picta poesis
(Lyon 1552), dat in Antwerpen goed bekend was. Daar betekent het de waakzame
gerechtigheid van de vorst en past alszodanig in deze vorstenspiegel.69 Plantin
benadrukt dit overigens in zijn verklarende aantekeningen. Het is het beeld van de
zorg van de koning, van zijn waakzaamheid, zijn nauwgezetheid en standvastigheid
om de wetten te verbeteren, de zeden te sieren.
Op de achtergrond brandt een vuur op een sokkel waarop geschreven staat: ‘DEO
P[atri], F[ilio], S[piritui] S[ancto], PATRUM NOSTRORUM S[acrum]’. In de
Humanae salutis monumenta (1571) van Arias Montano zelf staat het brandoffer
van Abraham voor het geloof.70 Juan de Borja nam in zijn Empresas morales van
1581 een brandofferaltaar op met het motto: ‘Non sine igne’.71 Grote daden van een
vorst dienen tot niets wanneer ze niet door de gloed van de deugd zijn aangestoken.
Het embleem verwijst
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Emblemata..., o.c., kol. 1503; VERDIER, o.c., p. 341.
Zie WALDEMAR DEONNA, ‘Manus oculatae’, in Hommages à Léon Herrmann,
Brussel-Berchem 1960, p. 292-300 (vooral 294-296) [= Collection Latomus 44]; Emblemata...,
o.c., kol. 2098.
Emblemata..., o.c., kol. 1266.
BENITO ARIAS MONTANO, Humanae salutis monumenta, Antwerpen, C. Plantin, (1571), f.
(A8) (PP 588).
Emblemata..., o.c., kol. 132. Het lijkt interessant de compositie ook even te vergelijken met
Ripa's Costanza. Zij houdt weliswaar in haar rechter arm een zuil vast die hier niet voorkomt,
maar ze heeft een opgericht zwaard in haar linker hand die ze in een vuurtje houdt zoals hier
is afgebeeld. Zie RIPA, o.c., p. 484.
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naar het offer dat alleen met vuur aan God behaagt. De lichtglans achterin verwijst
ongetwijfeld naar het goddelijk licht waarnaar de rook van het offer opstijgt. Zo moet
ook hier bij de vorst alles wat hij doet in het teken staan van de verdediging van de
katholieke godsdienst. Het drukken van deze bijbel maakt daar deel van uit.
Hiermee is de eenheid van de titelprent geëxpliciteerd en is de vorst een spiegel
voorgehouden. Arias Montano deed het in een taal die hem vertrouwd was. De
koningsbijbel bleef een koninklijk boek ondanks de bezwaren van Rome. Plantin
had de Spaanse koning van zijn orthodoxie weten te overtuigen, maar het lijkt er niet
op dat de Antwerpse drukker zijn houding wezenlijk had veranderd. Hij bleef verder
drukken voor zijn spiritualistische vrienden, ongetwijfeld gedragen door zijn vrome
overtuiging.72 In 1583 ging hij voor een paar jaar naar Leiden als drukker van de
universiteit. Daar drukte hij zijn ‘Relation d'aulcuns griefs souffert depuis quinze
ans pour avoir obéi au commandement de Philippe II’.73 Hierin gaf hij lucht aan zijn
misnoegdheid over het uitblijven van de beloofde betalingen voor de Polyglotbijbel.
Plantins schijnbaar dubbelzinnige houding lijkt wel het deel van meer tijdgenoten
uit de Spaanse Nederlanden te zijn geweest. Het is niet meteen tot koel opportunisme
te herleiden. Enerzijds kan het worden gezien als een consequentie van de
nicodemistische praktijk. Anderzijds maakte de verankering in een spiritualistische
levenshouding trouw aan het katholicisme blijkbaar niet onmogelijk.74

3. Voorbeeld voor Rome
In het jaar van zijn vertrek naar Leiden produceerde Plantin nog een Latijnse bijbel:
een herdruk van de zogeheten Leuvense bijbel, de vulgaattekst die door Joannes
Hentenius was bezorgd en in 1547 voor het eerst in druk verscheen. Plantin had reeds
in 1565 een editie ervan voor zijn rekening genomen.75 In 1574 drukten zijn persen
een verbeterde versie76 die, opnieuw
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LEON VOET, ‘The Personality of Plantin’, GP, 34, 1956, p. 84-87.
REKERS, o.c., (n. 43), p. 161.
KINGDON, art. cit., (n. 43), p. 316; HAMILTON, o.c. (n. 29), p. 99-100.
PP 681
PP 686
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met steun van de Leuvense theologische faculteit, ditmaal door Franciscus Lucas
van Brugge (1548-1619) werd uitgegeven.77
Reeds in 1580 bereidde Plantin een nieuwe bijbel-editie voor. In hetzelfde jaar
gaf hij van Franciscus Lucas Notationes in Sacra Biblia in het licht.78 Die werden in
1583 als supplement bij de schrifttekst opgenomen. De bijbel kwam in het begin van
dat jaar van de persen.79 De aartsdrukker had kennelijk uitdrukkelijk de bedoeling er
een monumentale editie van te maken. Zij werd inderdaad een hoogtepunt in de
produktie van de Officina Plantiniana. Hoewel Plantin aanvankelijk ook deze bijbel
aan Filips II wilde opdragen, werd hij tenslotte aan de kardinaal-infant Albert, de
latere aartshertog en echtgenoot van Isabella, de dochter van Filips, aangeboden.
Nochtans zijn slechts enkele exemplaren met de opdracht bewaard en het ziet er naar
uit dat Plantin deze slechts naar Spanje heeft gezonden om de verhoopte financies
los te krijgen. Hoewel hij intussen in Leiden vertoefde, werd aan zijn verwachting
beantwoord.
Het was deze bijbeleditie die bij de Vulgaat-commissie onder Sixtus Vals
grondtekst voorlag. De voorzitter, kardinaal Antonio Caraffa, maakte zijn
tekstkritische aantekeningen op een exemplaar, dat nog als de Codex Caraffianus in
de Bibliotheca Vaticana wordt bewaard. Van deze Sixtijnse bijbel uit 1590, verwijst
de gegraveerde titelprent nog enigszins naar de Plantijnse editie. Bovenaan de prent
werden eveneens scènes uit het Oude Testament opgeroepen. Onderaan werden de
evangelisten gezet. Centraal, aansluitend bij de titel werden een kruis en een scène
uit de Apocalyps gegraveerd. Links en rechts van de titel staan Mozes en David.80
De titelprent van de Antwerpse bijbel wordt wel eens een van de mooiste uit de
zestiende eeuw genoemd.81 Zij werd getekend door Crispijn van den Broeck en
gegraveerd door Abraham de Bruyn, die er achttien gulden voor
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SMIT, o.c. (n. 4), p. 60-61
PP 1587
PP 690. Het bestudeerde exemplaar is dat van de Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid (P302
G5). Het behoorde tot de verzameling Gaspar Joseph de Servais (1735-1807) en kwam naar
Leuven met de bibliotheek van het aartsbisschoppelijk seminarie van Mechelen. De bibliotheek
van Servais werd geveild te Mechelen in oktober 1808. De cataloog telde 6033 nummers.
Deze bijbels had er het nr. 36. Zie BENJAMIN LINNIG, Bibliothèques & ex-libris d'amateurs
belges aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, Parijs 1906, p. 123-126.
SMIT, o.c., p. 61, 70-71, t.o.p. 182.
NASH, art. cit. (n. 43), p. 152.
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kreeg.82 De mooiste of niet - over smaak valt niet te redetwisten en de concurrentie
is groot - dit blad vormt een waardige toegang voor een bijbelboek (Afb. 6).

Een teken van hoop
Het is een architecturale titelpagina in twee geledingen. Boven zijn vier scènes uit
het Oude Testament afgebeeld. Drie ervan hebben te maken met de zondeval. Eén
van de taferelen links laat Adam en Eva zien bij de boom. Daarboven worden ze
door de engel met een vlammend zwaard verdreven. Rechts wordt een landelijk beeld
geschetst. Eva zit vooraan met haar twee kinderen terwijl in de achtergrond een
eveneens naakte Adam een tweespan ment. De scène daaronder roept een
scharnierpunt op in het bijbelverhaal. Nadat lijden en willekeur een duiding kregen
in de geschiedenis van de eerste zonde door de oerouders, wordt nu de eerste daad
van geloof in joods-christelijke zin in beeld gebracht. Abraham staat klaar om zijn
zoon Isaäk te offeren en een engel weerhoudt hem daarvan. Voor de gelovige is dit
een openbaring van een persoonlijke, oppermachtige godheid.83 Tegelijk ook houdt
het gebeuren een belofte van verlossing in.
Centraal, gevat in een sobere rolwerkcartouche, is de titel gezet: Biblia sacra, en,
als gebeiteld in een stuk steen dat de vorm van een hart heeft gekregen, quid in hac
editione a theologis lovaniensibus praestitum sit, eorum praefatio indicat. De
hartssymboliek bloeide reeds in de middeleeuwse mystiek en devotie. De
Contrareformatie nam het nadrukkelijk op in haar beeldenarsenaal. Vooral vanaf
1600 stelden talrijke publikaties met of zonder illustratie het hart centraal.84 In de
emblemataliteratuur veroverde het hart een eigen plaats, zowel in de profane als in
de religieuze emblema-
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DELEN, o.c., p. 161.
Zie bijv. ELIADE, o.c. (n. 23), p. 130-131.
J.J.M. TIMMERS, Christelijke symboliek en iconografie, 3de dr., Haarlem 1978, p. 150-151.
Over allerlei aspecten m.b.t. de houding t.o.v. het hart in de geschiedenis, zie Le coeur,
Parijs-Brugge 1950. Over het hart in de christelijke traditie zie o.a. ALBERT WALZER, ‘Das
Herz im christlichen Glauben’, in Das Herz. Im Umkreis des Glaubens, Biberach an der Riss
1966, p. 107-148.
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Afb. 6 Titelblad van 1583. Ex. Bibliotheek Faculteit Godgeleerdheid, Leuven
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tiek.85 Een kenschetsend voorbeeld van deze laatste is de gegraveerde cyclus Cor
Jesu amanti sacrum van Anton Wierix.86 Opmerkelijk bij de Plantijnse Bijbel van
1583 is wel dat Franciscus Lucas het in zijn commentaar op de bijbel uitdrukkelijk
heeft over Christus die aan het kruis de mens zijn hart schenkt.87 Dit verklaart mogelijk
de afwezigheid van een nieuwtestamentisch tafereel. Het hart kan immers de hele
christologische symboliek in zich bevatten.
Het dient evenwel aangestipt dat ook de titelprent van Hendrik Jansen Barrefelts
Imagines et figurae bibliorum uit 1581 twee harten laat zien. Het ene staat bij Mozes
en is in het donker gehuld, het andere staat bij Christus en het baadt in diens licht.88
Hierbij wordt naar Jesaja verwezen: ‘Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan
een helder licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend
licht op’.89

Mozes en Aäron
In de onderste geleding hangt centraal de lamp met het eeuwige licht vóór het heilige
der heiligen. Links van de portiek staat Mozes met staf en wettafelen. Rechts houdt
Aäron een wierookvat in de hand. Hij is gehuld in het hogepriesterlijk gewaad, klaar
voor de eredienst. In het boek Exodus laat de auteur Jahweh zelf uitleggen hoe Aäron
moet worden uitgedost met drie kledingstukken. De eerste is de efod, het onderkleed
voor het verrichten van de eredienst, vervaardigd van sierlijk gekleurde wol en
getwijnd linnen. Daarboven wordt de efodmantel gedragen. Hij is gemaakt van paarse
wol. Aan de zoom zijn granaatappels van paarse, karmijnrode en scharlaken wol
bevestigd met ertussen gouden klokjes. Als bovenste komt een linnen
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KARL-AUGUST WIRTH, ‘Religiöse Herzemblematik’, in Das Herz. Im Umkreis der Kunst,
Biberach an der Riss 1966, p. 63-107; PORTEMAN, o.c. (n. 57), p. 108-111.
MARIE MAUQUOY-HENDRICKX, Les estampes des Wierix conservées au Cabinet des estampes
de la Bibliothèque Royale Albert Ier. Catalogue raisonné, dl. 1, Brussel 1978, p. 68-79.
G. KANTERS, De godsvrucht tot het heilig Hart van Jezus in de vroegere Staten der
Nederlanden (XIIe-XVIIe eeuw), 's Hertogenbosch 1929, p. 238-239.
BOUCHERY, art. cit. (n. 42), p. 93 (met plaat). PP 631.
Jesaja, 9,1.
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tuniek met geborduurde gordel. Wanneer Aäron het heiligdom betreedt, moet hij de
orakeltas dragen. Deze tas die ook als een soort borstschild fungeert, bevat de oerim
en de toemmim, twee loten waarmee de priesters de wil Gods trachten te kennen. De
tas moet vervaardigd zijn uit goud, paarse, karmijnrode en scharlaken wol en getwijnd
linnen. Ze moet vierkant zijn, een span lang en een span breed en ze moet uit twee
stukken bestaan. Ze moet bezet worden met vier rijen van drie edelstenen. Er moeten
twaalf stenen zijn zoals er twaalf namen zijn van de zonen van Israël die de twaalf
stammen aanvoeren. De tas wordt met gouden kettinkjes en ringen aan de
schouderbanden en aan de gordel bevestigd.90 Op de prent zijn slechts negen stenen
aanwezig, maar het is duidelijk dat een voorgeschreven orakeltas werd bedoeld.
Aäron heeft een hoofddeksel zoals bepaald is, in dit geval een tulband zoals Arias
Montano die voor de Polyglot had getekend.
Het voorkomen van Mozes en Aäron samen op een titelblad is eerder zeldzaam.
Mozes alleen of in gezelschap van een ander personage is een veelgeziene gast,
terwijl Aäron slechts weinig op een titelprent verschijnt.91 Slechts vijf titelprenten
waarop ze samen figureren kunnen worden aangewezen. De oudste stamt uit de
Plantin-bijbel van 1583. Vier jaar later treden beide aartsvaders samen op in een
titelblad van een Franse bijbelvertaling uitgegeven te Parijs bij Jacques du Puys.92
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de Antwerpse prent daarbij inspirerend heeft
gewerkt. In 1609 of misschien al in 1605 verschijnen beide op een Lyonese bijbel
uitgegeven door Thibaud Ancelin.93 In de ‘King James’-bijbel van 1611 tenslotte
hebben de twee gebroeders ook links en rechts van de titel post gevat. De uitbeelding
van Aäron is hier trouwens geïnspireerd op de Antwerpse Poly-
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Exodus 28. Over de bijgelovige betekenis van de oerim en de toemmim zie o.a. E.A. WALLIS
BUDGE, Amulets and Superstitions, Oxford-Londen 1930, p. 328-330.
Zie bijv. ALBERT FIDELIS BUTCH, Handbook of Renaissance Ornament, ingeleid door ALFRED
WERNER, New York, N.Y. 1969, pl. 155, een editie van Alle Propheten Teütsch bij Christian
Egenolph te Frankfurt in 1536.
Short-title Catalogue of Books printed in France and of French Books printed in other
countries from 1470 to 1600 in the British Library, Londen 1983, p. 56.
T.H. DARLOW & H.F. MOULE, Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture
in the Library of the British and Foreign Bible Society, dl. 2, New York 1963, p. 397, waar
de editie van 1605 is vermeld. De British Library bezit de editie van 1609. Het kon niet
worden nagegaan, maar wellicht herneemt de 1609-uitgave het titelblad van 1605.
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glot, naar een ontwerp van Arias Montano en gegraveerd door Pieter Huys.94
Op het titelblad van de Antwerpse bijbel zijn Mozes en Aäron nog van bijwerk
voorzien. Schuin achter de eerste is een geraamte opgehangen. Aan beide zijden van
de knekelman zijn aan siertouwen nog gekruiste beenderen bevestigd. De voeten van
het geraamte zijn door vier kronkelende slangen dichtgeknoopt. Daaronder hangen
nog een schedel en twee gekruiste pijlen. Achter Aäron daarentegen prijken een zeis
en een hark voorzien van een enorme tros fruit.
Deze merkwaardige en vrij unieke iconografie is wellicht geïnspireerd door Numeri
17. In hoofdstuk zestien wordt de opstand van Korach, Datan en Abiram verhaald.
Beide laatsten vechten het leiderschap van Mozes aan, Korach stelt de uitverkiezing
van Aäron voor het hogepriesterlijke ambt in vraag. De drie mannen worden gestraft
en met hun gezinnen door de aarde verzwolgen. In hoofdstuk zeventien wordt met
hun volgelingen afgerekend.
De volgende dag morde heel de gemeenschap tegen Mozes en Aäron en
zei: ‘U hebt het volk van Jahwe gedood!’ [...] Mozes en Aäron begaven
zich naar de tent van de samenkomst. Jahwe sprak tot Mozes: ‘Ga van
deze gemeenschap weg, dan zal ik hen in een oogwenk vernietigen’. Maar
ze wierpen zich ter aarde. Mozes zei tot Aäron: ‘Neem een vuurpan, doe
er vuur van het altaar in, leg daar wierook op, ga onmiddellijk naar de
gemeenschap en bewerk verzoening voor hen, want Jahwe laat zijn toorn
de vrije loop en de ramp is al begonnen’. Aäron spoedde zich op Mozes'
bevel met de vuurpan naar de gemeenschap, en de ramp was inderdaad al
onder het volk begonnen. Hij deed er wierook op en bewerkte voor het
volk verzoening. Hij ging tussen de doden en de levenden staan en de
ramp werd gestuit. Tengevolge van die ramp waren er veertienduizend
zevenhonderd doden, afgezien van degenen die door de schuld van Korach
de dood gevonden hadden. [...]
Jahwe sprak tot Mozes: ‘Spreek met de Israëlieten en vraag van de leiders
van elke stam een staf, samen twaalf staven. Schrijft ieders naam op zijn
staf - op die van Levi moet gij de naam van Aäron schrijven - want voor
ieder stamhoofd moet er een eigen staf zijn’. [...] Toen Mozes de volgende
dag in de tent met de verbondsakte kwam, zag hij, dat de staf van Aäron
uit de stam Levi was gaan bloeien. Hij had bloemen en blad gekregen en
droeg nu amandelen. [...] Jahwe zei tot Mozes: ‘Breng de staf van Aäron
weer bij de verbondsakte en laat hem daar blijven als waarschuwing voor
de weerspannigen, dan zullen zij ophouden met hun gemor tegen mij,
zodat zij niet zullen sterven’.95
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MARGERY CORBETT & RONALD LIGHTBOWN, The Comely Frontispiece. The Emblematic
Title-page in England 1550-1600, Londen, Henley & Boston 1979, p. 107-111.
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Zo zou de titelprent op de eerste plaats kunnen worden gezien als een apologie van
het priesterschap. De priester geldt als de enige bemiddelaar tussen God en mens.
De doodssymbolen aan de kant van Mozes kunnen wijzen op de straf die de opstandige
evenals Korach en de zijnen te wachten staat. De vruchtentros bij Aäron wijst dan
op zijn uitverkiezing als voorganger in het heilige der heiligen, waar het eeuwige
licht brandt.
Eventueel speelt hier tevens een connotatie mee met betrekking tot het Oud en het
Nieuw Testament. Mozes staat dan voor de wet en de dood die ermee gepaard gaat
zoals bij de Cranach-iconografie. Aäron vertegenwoordigt op zijn beurt Christus'
geboorte uit de Maagd Maria, met zijn kruis en zijn hemelvaart.96 In tegenstelling
echter tot de Luther-doctrine is er hier wel een continuïteit tussen Oud en Nieuw
Verbond. Het Oude Verbond vormt immers de toegangspoort naar de belofte van
verlossing waarheen de priester Aäron de mens leidt. Zo vormen boven- en
benedenregister een samenhangende eenheid en verwijst het grote hart in het midden
naar het Nieuwe Verbond aan de andere kant. Daarmee kan dan ook een duiding
worden gegeven voor de afwezigheid van een expliciete verwijzing naar het Nieuw
Testament wat voor een complete bijbeluitgave met een gehistorieerde titeldecoratie
eerder ongebruikelijk is.
Dit laatste mag misschien toch nog een verdere vraag doen rijzen. Door de nauwe
banden van Plantin eerst met Hendrik Niclaes en later met Hendrik Jansen van
Barrefelt lijkt het niet onmogelijk dat de spiritualistische levenshouding zich toch
op een of andere wijze zocht te manifesteren. Het antwoord moet hier voorlopig open
blijven, maar toch kan een en ander aan de symboliek van het Huis der Liefde doen
denken. Het hart dat hier centraal staat, is het embleem bij uitstek van de familisten.
Voor hen leert de mens God alleen kennen door het innerlijk licht. In een visioen
van Niclaes vol oud-testamentische symboliek staat het voorhang van de tempel voor
het lichaam van Christus waar doorheen een glimp van Gods licht kan worden
opgevangen.97
Een didactische prent van het Huis der Liefde geeft binnen de omtrek van een hart
de uitbeelding van de val van de mens en van zijn redding door

96
97

TIMMERS, o.c. (n. 84), p. 63.
JEAN DIETZ MOSS, ‘Godded with God’: Hendrik Niclaes and His Family of Love, Philadelphia
1981, p. 37 [= Transactions of the American Philosophical Society 71,8]. Met betrekking
tot de godslamp lijkt het ook interessant te verwijzen naar JOANNES GOROPIUS BECANUS,
Hieroglyphica (Antwerpen, C. Plantin 1580), p. 241-246. Daarop kon hier niet verder worden
ingegaan.
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geloof, hoop en liefde.98 De zondeval krijgt ook op de titelprent uitvoerig aandacht.
Abraham stelt de eerste geloofsakt. Voor de Familisten is Mozes de profeet van de
Hoop. Het hart is vanzelfsprekend het symbool van de liefde bij uitstek. In hetzelfde
visioen van Niclaes is Christus de hogepriester. Niclaes gebruikt overigens ook vaak
de metafoor van de middenste muur om de barrière tussen God en de mens aan te
geven.99 Alleen onderdompeling van de individuele wil in het wezen en in de wil van
God kan deze barrière doorbreken en een eenwording tussen mens en God
bewerkstelligen. Alleen zodoende, met God tot God gemaakt, kan de leerling de
geest zelf van de wet vermoeden. ‘Unse Hert is Godes Gemüth’. Alleen door een
nieuwe gerichtheid op God in dienst van de liefde is er voor de zondige mens redding
en kan hij worden tot het lichaam van Christus, het levende tabernakel.100 Dat laat
zich hier op de titelprent achter de muur vermoeden.

Een kijk op Plantin
De drie hier behandelde Plantijnse bijbeledities met hun sprekende titelbladen bieden
een beeld van drie belangrijke fazen in Plantins leven en loopbaan als drukker. De
meeste bijbels die hij uitgaf kregen een passe-partout decoratie voor de titelpagina.
Bijbels waren voor hem zoals voor vele anderen in het vak een belangrijke bron van
inkomsten. Die enkele keren dat de produktie de routine ontsprong, heeft Plantin
kennelijk willen markeren.
In 1566 werd in de Nederlandstalige uitgave duidelijk een religieus programma
aangereikt. Plantin werkte toen volop voor zijn spiritualistische vrienden van het
‘Huis der Liefde’. De verdraagzaamheid maakte te Antwerpen nog veel mogelijk
vóór ze brutaal werd teruggedraaid. Het Franse model voor de prent wijst daarbij op
Plantins Parijse connecties en biedt een

98
99
100

DE LA FONTAINE VERWEY, art. cit. (n. 43), pl. 31.
MOSS, o.c., p. 42.
MOSS, o.c., p. 38. In het kader van deze studie kon geen diepgaand onderzoek naar de
theologische inhoud van het spiritualisme worden uitgevoerd. De voorlopigheid van de hier
naar voor gebrachte gedachten, mag dan ook nog eens worden beklemtoond.
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aardige illustratie van de vreemde weg die beeldmateriaal kan volgen. De toegepaste
techniek, de houtsnede, en het didactisch opzet passen bij een boek dat voor een
breder, Latijnonkundig publiek is bedoeld.
De polyglotbijbel was in elk opzicht een koninklijke onderneming. Hij was
koninklijk als wetenschappelijk opzet, als drukkersprestatie en hij was koninklijk
omdat hij was opgedragen en gesteund door de vorst. Hier komt duidelijk een politiek
programma naar voren. Plantin verklaart zulks met evenveel woorden in zijn
toelichting en het frontispice laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Arias
Montano heeft daarmee ontegensprekelijk een vorstenspiegel voor Filips II ontworpen.
De iconografie van het titelblad en zeker van het frontispice passen in het geleerde
opzet van de bijbel. Het was voor de drukker van groot belang om de koninklijke
gunst te winnen en op deze wijze eens en voor altijd zijn naam te vestigen. In beide
opzichten is hij onmiskenbaar geslaagd, ook al kwam de vorst zijn belofte om de
kosten van de onderneming op zich te nemen, slechts gedeeltelijk, en laat, na.
Met de Latijnse bijbel van 1583 bedoelde Plantin kennelijk eveneens een grootse
produktie te leveren. Hij is onmiskenbaar in zijn opzet geslaagd. Wenste hij zijn
spiritualistische vrienden beslist niet voor het hoofd te stoten, anderzijds wilde hij
ook zijn inkomsten zeker stellen via een opdracht aan iemand van het Spaanse hof.
Het iconografisch concept is complexer dan het lijkt en het is jammer dat Plantin of
zijn inspirator er geen verklaring aan hebben toegevoegd. Het is alvast duidelijk dat
de titelprent een weldoordachte boodschap inhoudt en dat het boek als geheel in
Rome de nodige indruk heeft gemaakt. Hebben de uitgevers van de Sixtijnse bijbel
van 1590 zich mogelijk door de Plantijnse titelprent van 1583 laten inspireren, zij
hebben in elk geval uitdrukkelijk Oud en Nieuw Testament in beeld laten brengen.
Universiteitsbibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21
B-3000 Leuven
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Summary
The article deals with the title pages of three different editions of the Bible printed
by Plantin.
The first is the title-page of the Dutch translation published in 1566. The text deals
with the scene depicted by the ‘Law and grace’ iconography created by Cranach the
Elder in 1529. The composition is situated in a broader context starting with the
opposition between right and left and coming to Hercules' Choice, based on the
famous myth by Prodicus of Keos and frequently used in humanist imagery. It is
pointed out that this iconography is also used in the Bibles printed around 1560-5 in
Emden. Although these were invented by Arnold Nicolai, an engraver who also
worked for Plantin, and although Plantin himself was in close contact with the printers
in Emden, it was nonetheless a French print that served as a model for the
Dutch-language Bible of 1566. This French print was for long ascribed to Geoffrey
Tory, but it would appear more correct to date the print later, possibly ca. 1550-60.
The artist of the title-page added to the depiction in the French print the figure of
Judas on the left as a counter to the crucified Christ on the right.
It might appear strange that a typically Protestant iconography should be used for
a Roman-Catholic Bible. This can be explained by means of the tolerance which
reigned in Antwerp just before religious freedom was eliminated with bloodshed.
The content was also harmless from a Catholic point of view. In addition Plantin
possibly wished to win over his spiritualistic friends for his edition of the Bible in
order to increase circulation.
The second title-page is that of the well-known polyglot Bible. The title-page itself
is accompanied by a frontispiece. The title-page appears rather strange and seems to
be unique for a title-page. The words from Isaiah have been literally displayed in
images. Above them hangs a laurel-wreath composed of four different kinds of twigs
which represent the sacred languages of the Bible: the branch of a palm for Hebrew,
a willow sprig for Aramaic, an olive branch for Greek and oak-foliage for Latin. On
the left hand side of the base of the architectural title-page there is an
Archimedes-figure, which Arias Montano undoubtedly placed as his own signature
to counterbalance the printer's mark on the other side.
The frontispiece is a king's mirror for Philip II. The personification of the
monarchical virtue is placed between symbols of good government. On the left-hand
side under the sign of the sword attributes of the king's triumphant war-campaigns
are hang up as trophees. On the right-hand side, under the sign of the word, trophees
of peace have been placed with the emblem of the sovereign's vigilance. They
represent the seven free arts together with agriculture, architecture and shipping. A
fire on an altar in the background draws attention to the fact that nothing can be done
without God's blessing.
It may be noted that there are two states of this print, one with and one without
the titulus of the sovereign's notice: ‘virtus regia’.
The third is the title-page of the Latin edition of the Bible of 1583, which was used
in Rome as the basic text for a new edition of the Vulgate under the supervision of
Cardinal Caraffa. The appearance of Moses and Aaron together on the title-print
appears to be an
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unusual composition. Shortly afterwards both appear a few times on the title-prints
of Bibles copied from the Antwerp edition, e.g. the King James Bible. The explanation
of the title-print is made somewhat difficult through the lack of a point of reference.
What is striking is the absence of a direct reference to the New Testament, a most
unusual occurence in a Catholic Bible. Furthermore, the heart, which is placed
centrally in the composition, as if carved in stone, is also a striking feature. In a
spiritualist context it could be a reference to Christ. The burning sanctuary lamp
under it may emphasize this. An apology for the priesthood may also be read from
it on the basis of Numbers 17.
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Bandeaux et fleurons chez C. Plantin
G. Glorieux
Ce travail n'a d'autre prétention que d'étaler les ornements employés par Christophe
Plantin comme fleuron ou bandeau à l'exclusion des encadrements, et d'en montrer
l'utilité. Les petits fleurons typographiques, éléments amovibles, pris isolément ou
composés en bandeau ou en fleuron, quoique soigneusement répertoriés, ne sont pas
repris dans le cadre de cet article. Plantin en emploie au cours de sa carrière une
trentaine de modèles différents. Mais contrairement à ce qui se passe dans des officines
moins importantes et disposant de moins de personnel, les compositions semblent
ici ne servir que pour un seul ouvrage. Montrer ici les multiples compositions serait
oiseux et inutile. Plantin emploie relativement peu l'ornement typographique. De la
collection plantinienne de la Bibliothèque royale qui comporte un millier d'éditions
sur les 2.500 répertoriés par Léon Voet et qui est donc largement représentative,
seuls quelque 200 ouvrages portent des bandeaux, fleurons ou éléments amovibles.
Ne sont pris en considération que les ornements utilisés par Plantin, à l'exclusion
de ceux trouvés sur les ouvrages portant son nom mais attribués avec certitude à
d'autres ateliers, sauf si ceux-ci présentent une variante avec l'ornement plantinien.
Sont également reprises les variantes trouvées chez d'autres imprimeurs belges ou
étrangers, sans que cette liste ne soit en rien exhaustive. Bien au contraire, seuls
quelques unes d'entre elles sont reprises à titre exemplatif, car elles témoignent d'une
même origine et aussi de curieuse dispersion de ces ornements que l'on retrouve dans
différents pays, Pays-Bas, France, Allemagne, par exemple.
Ces ornements peuvent aussi confirmer l'appartenance à un atelier. Par exemple, il
parait certain que Plantin soit l'imprimeur des éditions latines et françaises du
Theatrum crudelitatum haereticorum de Richard Verstegen publiées avec l'adresse
d'Adrien Huberti à Anvers en 1587 et en 1588. Elles
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portent ses lettrines et de nombreux fleurons, e.a. F 17A et F 20A. Par contre, l'édition
latine de 1592, toujours publiée avec la même adresse, sort elle d'un autre atelier
anversois, si l'on en croit les lettrines probablement celui de Trognaesius ou de
Coninx. Ceci reste à vérifier. On y trouve les fleurons F 17B et F 20B. Le même
fleuron F 20B se retrouve également dans l'Apologi creaturarum attribué à Jean
Moerman. Publié en 1592, il porte pour seule adresse au colophon, l'adresse de
l'édition plantinienne de 1584 ou 1585: ‘Excudebat Gerardo Judae, Christophorus
Plantinus’. Cette édition n'est donc pas imprimée chez la veuve de Plantin. La
Bibliothèque royale possède un exemplaire d'une édition latine du Theatrum
crudelitatum haereticorum de 1587, portant les mêmes fleurons F 17B et F 20B et
similaire à l'édition de 1592 (VI 60.546 A). Il s'agit en réalité d'un exemplaire de
l'édition 1592 dont la date a été trafiquée à l'époque.
Les ornements ont été classés en trois périodes, selon semble-t- il la politique
d'acquisition de Plantin. La première à partir de 1555 s'achève brutalement en 1562
avec la totale disparition du matériel, à l'exception peut-être du F 6A, quoique la date
exacte d'impression de cet ouvrage de 1579 soit inconnue. Il est certain que ces
ornements ont disparu en avril 1562, lors de la vente à l'encan de tout le matériel de
Plantin lors d'une de ses absences à Paris. La deuxième période commence en 1563
lorsque Plantin remonte son officine en rachetant tout un matériel, en partie à Paris.
Certains ornements disparaitront rapidement, d'autres resteront en usage de
nombreuses années. Assez curieusement, pendant la période de grande activité de
Plantin, entre 1568 et 1576, on ne voit pas apparaître de nouveaux fleurons ou
bandeaux. Dans les limites de la collection de la Bibliothèque royale, ce n'est qu'en
1576 qu'apparaissent de nouveaux modèles et que commence ici la troisième et
dernière periode. Or, la Furie espagnole qui a ruiné Plantin se place en novembre
1576. Après celle-ci, Plantin devrait avoir vendu plus de matériel qu'en avoir acquis.
Les archives publiées sont très discrètes quant aux acquisitions d'ornements. Si elles
en citent, cela reste vague et ne permet aucune identification. D'ailleurs, contrairement
à son intérêt pour le caractère typographique et pour l'illustration, Plantin ne devait
accorder que peu d'importance à ces ornements. Il n'hésite pas à les employer encore
de nombreuses années alors qu'ils ont été l'objet d'accidents.
Dans leur période, les ornements sont classés par hauteur, les bandeaux (B) passant
avant les fleurons (F). Les éléments amovibles (EA) ne sont pas
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B1

B2
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B3A

B3B

repris ici. Les ornements sont reproduits avec échelle.
La notice d'accompagnement reprend en tête les mesures en millimètres, hauteur
et largeur, et la mention d'accidents éventuels localisés par leur place sur un cadran
d'horloge. Les ornements accidents en cours d'usage et les variantes reçoivent un
sous-classement qui les identifie. Ensuite, viennent les étiquettes des éditions, limitées
ici à une seule édition par année d'utilisation, plus les éditions attribuées avec certitude
à Plantin [PC] et les éditions portant le nom de Plantin mais imprimées dans d'autres
ateliers PC [=], pour autant qu'elles contiennent des variantes d'ornement plantinien.
L'étiquette est formée de la date d'impression, des initiales de l'imprimeur, de la cote
BR, du nom de l'auteur, du numéro Belgica Typographica, des initiales du libraire
éventuel et de la page où se trouve l'ornement. L'ouvrage dont l'ornement est ici
reproduit reçoit une astérisque en marge, s'il y a plusieurs étiquettes.
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On trouvera à la fin, une liste de toutes les éditions concernées avec la référence
à la Bibliographie plantinienne de L. Voet et l'indication des bandeaux et fleurons
rencontrés. La mention ‘Anvers, C. Plantin’ est tacite dans les descriptions ne
mentionnant pas de nom de lieu d'impression: ‘pro G. Silvio, 1570’ équivaut à
‘Antverpiae, C. Plantinus pro G. Silvio’.
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I 1555-1562
B1
9 × 48 mm
PC 55 et 56 VH 5292 A Mizaldus BT 2137 f. A4
B2
9 × 47 mm (sans filets)
PC 62 II 6896 A Dictionarium BT 904 StJ f. [3 vo]
B3A
18 × 70 mm
PC 56 II 33.334 A Meyerus BT 2117 StJ p. 3
PC 60 II 18.110 A Porta BT 4040 p. 93
PC 61 VI 26.523 A Porta BT 4042 p. 92
PC 62 VB 9744 I 7 A Socrates BT 4216 p. 2
B3B
17 × 17 mm
Paris, apud Aeg Gorbinum 1571 III 17.311, 3A Hovel f. A
F1
5 × 14 mm
PC 58 VI 26.571 A Epitres BT 1021 f. 6vo
F2
6 × 8 mm
PC 58 VI 26.571 A Epitres BT 1021 f. 118

F1

F2

F3

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

F4A

F4B
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F5A

F5B

F5C
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F6B
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F3
11 × 24 mm
PC 55 et 56 VH 5292 A Mizaldus BT 2137 f. A4
F4A
30 × 35 mm
PC 57 II 32.302 A Alessio BT 71 p. 94vo
PC 60 II 18.110 A Porta BT 4040 p. 98vo
PC 61? Inc. A 1527, 2A Testamenten BT 4487 KbP titre
F4B
29 × 35 mm
Silvius, W. 67 III 17.329 A Paracelse BT 3931 p. 93
F5A
30 × 40 mm
PC 60 II 32.184 A Paulinus BT 3948 p. 252
PC 61 III 17.311 A Rondeletius BT 4190 fine
[PC] 61? VB 1709 A Fumus BT 1198 StJ fine
F5B
28 × 40 mm
Silvius, W. 64 LP 1405 A Ordonnantien BT 2480 f. 23vo
F5C
30 × 40 mm
Withagius, J. 70 LP 1518 A Ordonnantien BT 2568 PC A2vo
F6A
67 × 59 mm
PC 59 VH 23.444 A Des autels BT 863 fine
PC 79 VH 15.107 A Eizinger BT 1105 Index A1
N.B. Selon PP 19, cette partie d'ouvrage pourrait avoir été imprimée dans les
années soixante.
F6B
66 × 51 mm
Silvius, W. VH 25.745 C Guicciardini BT 1360 p. 46
F6C
61 × 55 mm
PC [= Paris, pour M. Sonnius] 1584 III 55.179 C Tertullianus BT 4484 p. 209
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II 1563-1572
B4
7 × 32 mm
PC 67 II 17.751,1 A Centum BT 608 p. 40
B5
8 × 40 mm
PC 67 VI 5678,2 A Alciatus BT 64 p. 4
F7
18 × 19 mm
PC 68 II 26.067,2 C Valverde BT 4598 p. 16
PC 78 II 26.064 A Marconville BT 2044 titre
F8
15 × 41 mm
PC 65 LP 2992 A Horae BT 1491 f. [3]
PC 66 LP 2861 C Bibel BT 470 f. *3
PC 67 II 8231 A Lemnius BT 1850 Si G f. *5
PC 69 VI 5678 A Sambucus BT 4242 p. 25
PC 76 III 54.218 A Sambucus BT 4243 p. 23
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 243
PC 78 LP 1940 A Accord BT 2837 f. C
PC 79-80 LP 2926 A Sophocles BT 4383 p. 14

B4

B5

F7

F8
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F10

F12

F11

PC 80 VH 12.257 A Aeschylus BT 38 p. 5
[PC] 82 II 26.010 A Gessée. Flandre BT 1879 p. 4
F9 23 × 95 mm
PC 71 VB 9424 C Garibay BT 1235 p. 285
N.B. Selon PP 1238, cet ouvrage sort en réalité des presses de J.
Verwithagen et de Th. Lyndanus. Cependant cet ornement se
retrouve sur la même page que le fleuron plantinien F15B
F10 32 × 57 mm
PC 65 VH 13.156 A Petronius BT 3979 p. 63
F11 34 × 28 mm
PC 64 VB 7221 A Sambucus BT 4241 p. 79
PC 67 II 17.751,2 A Centum BT 608 p. 25
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PC 69 VI 5678 A Sambucus BT 4242 p. 21
PC 76 III 54.218 A Sambucus BT 4243 p. 12
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 58
PC 79-80 LP 2926 A Sophocles BT 4383 p. 17
[PC] 82 II 26.010 A Gessée. Flandre BT 1879 p. 24

F14
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F12 39 × 30 mm
PC 64 II 25.933 A Bergensis BT 295 p. 6
PC 65 LP 3284 A Biblia BT 444 f. *4
PC 66 VH 11.276 A Lucretius BT 2001 f. **4 vo
PC 68 II 26.067,2 C Valverde BT 4598 p. 56
PC 69 VB 3573 A Gemma BT 1248 p. 47

F13A1

F13A2

F13A3
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F13A1 36 × 45 mm
PC 64 VB 7221 A Sambucus BT 4241 p. 75
PC 65 VH 8093 A Lensaeus BT 1855 p. 6
PC 66 II 41.349 A Hessels BT 1429 p. 8
F13A2 36 × 45 mm Accident 4h.
PC 67 II 17.751,2 A Centum BT 608 p. 10
F13A3 36 × 45 mm Accident 4h.
PC 69 VH 6363 A Dodonaeus BT 955 p. 12
PC 71 II 14.346 A N.T. BT 516 f. [2]
PC 75 VH 13.047 A Lipsius BT 1932 p. A2 vo
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PC 76 III 54.218 A Sambucus BT 4243 p. 68
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 60 p. 54
PC 78-79 VH 26.542 A Marnix BT 2049 f. A4
PC 81 VB 7227 A Alciatus BT 67 p. 67
PC 82 III 67.057,2 C Ordonnantie BT 2265 p. 56
[PC]82 LP 967 A Discours BT 914 f. D3
PC 83 III 49.589 A La Gessée BT 1755 p. 767
PC 84 VH 25.777,2 A Divaeus BT 943 p. 6
[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 p. 24
[PC]88 III 49.596 A Verstegen BT 4727 p. 24
F13B
PC [= Paris, pour M. Sonnius] III 55.179 C Tertulianus BT 4484
PC p. 145
F14 37 × 33 mm Accident 6h
PC 64 VB 7221 A Sambucus BT 4241 p. 29
PC 67 II 17.751,2 A Centum BT 608 p. 16
PC 69 VB 3573 A Gemma BT 1248 II p. 161
PC 70 II 8356 A Otho BT 2312 p. 6
PC 75 VH 13.047,2 A Lipsius BT 1932 f. A3 vo
PC 76 III 54.218 A Sambucus BT 4243 p. 31
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 105
PC 81 VB 72272 A Alciatus BT 67 p. 23
PC 82 II 15.563 A Arnobius BT 172 p. 248
[PC]82 II 26.010 A Gessée. Flandre BT 1879 p. 31
F15A 50 × 70 mm
PC 64 VB 7221 A Sambucus BT 4241 p. 7
PC 65 VH 13.156 A Petronius BT 3979 p. 57
PC 66 II 19.630 C Bibel BT 471 f.e 6
PC 67 VI 10.097 A Junius BT 1668 f. + 5 vo
PC 69 II 10.394 A Biblia BT 447 in fine
F15B 50 × 70 mm Accident 2h 6h
PC 71 VB 9424 C Garibay BT 1235 I p. 285
PC 77 LP 1836 A Eeuwig BT 2753 f. 84
PC 78-79 VH 26.542 A Marnix BT 2049 p. 87
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PC 79 VB 10.465 A Houwaert BT 1532 p. 10
PC 81 VH 25.747 C Guicciardini BT 1365 p. 87
PC 82 VH 25.765 C Guicciardini BT 1361 p. 98
PC 83 III 49.589 A La Gessée BT 1755 p. 720
PC 85 II 53.781 A Guicciardini BT 1357 p. I 3 vo

F15A

F15B
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III 1576-1589
B6 7 × 56 mm
PC 79-80 LP 2926 A Sophocles BT 4383 p. 373
PC 80 VH 12.257 A Aeschylus BT 38 p. 21
B7 8 × 79 mm
[PC] 82 II 26.010 A Gessée. Flandre BT 1879 p. 5
PC 83 II 26.067,1 C Van Mauden BT 4649 f. N4
B8 27 × 94 mm
PC 77-78 VH 23.875 A Houwaert 1529 SW p. 127
PC 79 VB 10.465 A Houwaert 1532 p. 75 [= 1577]
F16 20 × 19 mm
PC 78 VI 2041,2 A Verepaeus BT 4693 p. 506
PC 79-80 LP 2926 A Sophocles BT 4383 p. 15
PC 80 VH 12.257 A Aeschylus BT 38 p. 5
PC 81 VB 72272 A Alciatus BT 67 p. 111
[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 HA p. 21
[PC]88 III 49.589 A Verstegen BT 4727 HA p. 21
PC 89 II 41.676 A Guilelmus BT 1367 p. 149

B6

B7

B8
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F17

F16

F18

F17A 34 × 40 mm
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 352
PC 78 II 14.435 A Ortelius BT 2294 p. 411
PC 79 VH 26.329 A Galle BT 1218 titre
PC 80 VH 12.257 A Aeschylus BT 38 p. 13
Rivière, G. [= PC]80 VH 26.594 A Lettres BT 1815 titre
PC 81 VB 6298 A Corippus BT 71 p. 14
[PC]82 VH 26.6253 A Apologie BT 147 titre
[PC]82 II 26.010 A Gessée. Flandre BT 1879 p. 16
PC 85 II 58.781 A Guicciardini BT 1357 f. I 3
[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 HA p. 52
[PC]88 III 49.596 A Verstegen BT 4727 HA p. 52
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F17B 34 × 40 mm
?92 VH 26.287 A Verstegen BT 4729 HA p. 21
F18 35 × 37 mm
[PC]82 II 26.010 Gessée. Flandre BT 1879 p. 25
PC 83 III 49.589 A Gessée BT 1755 p. 381
F19A1 36 × 42 mm
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 355
F19A2 35 × 42 mm Accident 6h
PC 78 II 7633 A Verepaeus BT 4692 p. 662
PC 79 VB 10.465 A Houwaert BT 1532 p. 84
PC 80 LP 943 A Afgheworpen BT 1912 titre
PC 81 VB 72.272 A Alciatus BT 67 p. 369
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[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 HA p. 21
[PC]88 III 49.589 A Verstegen BT 4727 HA p. 21
F19B 36 × 42 mm
Bautzen, Wolrab, M. 1578 VB 9744 III 29 A Synopsis titre
F20A 38 × 33 mm
PC 78 LP 1914 A Ordonnantie BT 2842 f. E3
PC 79 VH 30.735 A Galle BT 1217 Gph titre
PC 80 VB 7388b C Goropius BT 1316 p. 237
Spore, N. [= PC]80 VH 26.278 A Emanuel BT 1012 titre
De Bruyn, C. [= PC]80 VH 26.597 A Scheyfve BT 4288 titre
PC 81 VB 7227 A Alciatus BT 67 p. 94
[PC]82 LP 967 A Discours BT 914 titre
[PC]82 II 24.010 A Gessée. Flandre BT 1879 titre
[PC]82 III 68.374 A Verhael BT 4714 titre
PC 83 III 49.589 A Gessée BT 1755 titre
[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 HA p. 28
[PC]88 III 49.596 A Verstegen BT 4727 HA p. 28
F20B 37 × 33 mm
? 92 VH 26.287 A Verstegen BT 4729 HA p. 18
? 92 II 70.436 A Moerman BT 146 KbJ f. *3
F20C
Dordrecht, Verhagen P. LP 2646 A Ordonnantie titre
F21 39 × 22 mm
PC 76 III 54.218 A Sambucus BT 4243 p. 223
PC 81 VB 72272 A Alciatus BT 67 p. 357
F22A 42 × 56 mm
PC 77 II 46.457 A Alciatus BT 66 p. 358
PC 78 LP 1940 A Akkoord BT 2837 f. C3 vo
PC 79 VH 8483 A Pasino BT 3942 p. 5
PC 81 VH 25.747 C Guicciardini BT 1361 p. 558
PC 82 VH 4705 A Polybius BT 4033 p. 312
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[PC]83 VH 26.202 A Waerschouwinghe BT 4858 titre
PC 84 II 87.525 A Van Mauden BT 4650 p. 38
PC 85 VB 7594 A Ortelius BT 2287 f. + 3 vo
[PC]87 VH 26.286 A Verstegen BT 4728 HA p. 26
[PC]88 III 49.596 A Verstegen BT 4727 HA p. 26
F22B 42 × 57 mm
Ingolstadt, Sartorius, A 1600 VB 1567 A Gretser t. 2 p. 405
F23A 77 × 107 mm Accident 8h
PC 80 LP 560 C Ortelius BT 2305 f. A3 vo
F23B 76 × 106 mm
Ingolstadt, Sartorius, A. VB 1567 A Gretser t. 2 p. 4 vo

F19A1

F19A2

F19B
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Liste des editions concernees
Accord ende verbondt... tusschen... den hertoghe van Anjou, Alenson, &c...:
ende... de generale Staten van de Nederlanden..., 1578, 4o. PP 1875. FB F22
Aeschylus, Tragoediae VII..., 1580, 16o. PP 10. B6 F8 F16 F17A
Afgheworpene brieven van sommighe vermommede ende valsche patriotten,
Antwerpen, G. Riviere [= C. Plantijn], 1580, 4o. PP 1912. F19A2
Aitsingerus, Michaël, Pentaplus regnorum mundi, 1579, 4o. PP 19. F6
Alciatus, Andreas, Emblematum... libri II, 1567, 16o. PP 24. B5
Alciatus, Andreas, Omnia... emblemata, 1577, 8o. PP 27. F11 F13A3 F14 F17A
F19A1 F22
Alciatus, Andreas, Omnia... emblemata..., 1581, 8o. PP 29. F8 F11 F13A3 F14
F16 F17A F19A2 F20A F21
Alessio Piemontese, Les secrets..., 1557, 4o. PP 33. F4
Altarius, Guilelmus, Encomium Galliae Belgicae..., 1559, 4o. PP 47. F6
Première apologie pour Monseigneur et les Estats des Pays- Bas..., [Anvers,
C. Plantijn], 1582, 4o. PP 1933. F17A
Arnobius Afer, Disputationum adversus gentes libri septem..., 1582, 8o. PP
596. F14
Bergensius, Gerardus, De pestis praeservatione libellus, 1565, 8o. PP 1246.
F13A1
Bergensis, Gerardus, De praeservatione et curatione morbi articularis et calculi,
libellus, 8o. PP 1245. F12
Den Bibel..., 1566, fo. PP 709. F8 F15A
Biblia..., 1565, 4o. PP 681. F10 F12
Biblia..., 1569, 8o. PP 685. F15A
Canones et decreta... generalis concilii Tridentini..., Antverpiae, G. Silvius,
1565, 4o. F5B
Catullus, Tibullus, Propertius, 1569, 16o. PP 934. F8
Clemens, I, papa, Apostolicarum constitutionum & catholicae doctrinae... libri
VIII..., 1578, fo. PP 995. F15B F22A
Corippus, Flavius Cresconius, De Laudibus Iustini augusti minoris..., 1581, 8o.
PP 1025. F17A
Dictionarium tetraglotton..., pro J. Steelsio, 1562, 4o. PP 1082. B2
Discours sur la blessure de Monseigneur le prince d'Orange, [Anvers, C.
Plantijn], 1582, 4o. PP 1925. F13A3 F20A
Divaeus, Petrus, De Galliae belgicae antiquitatibus lib. I..., 1566, 8o. PP 1091.
F13A1
ID., 1584, 8o. PP 1092. F13A3
Diverses lettres interceptes du cardinal de Granvelle, à divers... Malcontents...,
Anvers, F. de Ravelenghien [= C. Plantijn], 1580, 4o. PP 1914. F19A2
Dodonaeus, Rembertus, Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum
herbarum historia, 1569, 8o. PP 1098. F13A3
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Dousa, Janus, Ad C. Sallustii Crispi historiarum libros notae..., 1580, 8o. PP
1110.
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F20A

F20B
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F21

F22B

F22A

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

230
F15A
Eeuwich edict ende gebodt opt accord... tusschen... Johan van Oistenrijck...
ende de generale Staten van dese Landen van herwertsovere..., 1577, 4o. PP
1870. F15B
Emanuel-Erneste. Dialogue..., sur l'estat du Païs Bas..., Anvers, N. Spore [=
C. Plantijn], 1580, 8o. PP 1920. F20A
Les epistres de Phalaris et d'Isocrates: avec le manuel d'Epictete..., 1558, 16o.
PP 1966. F1 F2
Faernus, Gabriel, Centum fabulae..., 1567, 16o. PP 1163. B4 F11 F13A2 F14
Floccus, Andreas Dominicus, De potestatibus Romanorum, lib. II..., 1561, 8o.
PP 1178. F5
Fumus, Bartholomaeus, Summa, sive aurea armilla..., Antverpiae, [C. Plantinus]
pro J. Steelsio, 1561, 8o. PP 1223. F5A
Galle, Philips, Een cort verhael van de gedincweerdichste saken die in de XVII
provincien vande nederlanden..., voor P. Galle 1579, 8o. PP 1230. F17A F19A2
Galle, Philips, Sommaire annotation des choses plus memorables advenues...
des XVII. provinces du païs-bas..., pour Ph. Galle, 1579, 8o. PP 1231. F17A
F20A
Garibay y Gamalloa, Esteban de, Los XL. libros d'el compendio historial de las
chronicas... de todos los reynos de Espana..., pro E. de Garibay y Zamolloa,
1571, 4 t., fo. PP 1238. F9 F15A
Gemma, Cornelius, De arte cyclognomica, tomi III..., 1569, 4o. PP 1242. F11
F12 F13A3 F14 F15A
Goltzius, Hubertus, Thesaurus rei antiquariae huberrimus..., 1579, 4o. PP 1253.
F19A
Goropius Becanus, Joannes, Opera..., 1580, fo. PP 1255. F19A2 F20A
Gretser, Jacobus, De cruce Christi, Ingolstadt, A. Sartorius, 1600, 4o. F22B
F23B
Guicciardini, Francesco, I precelti, et sententie piu notabile in materia di stato...,
1585, 4o. PP 1275. F15B F17A
Guicciardini, Lodovico, Description de touts les Pais-bas, autrement appelés
la Germanie inférieure..., 1582, fo. PP 1279. F15B
Guicciardini, Lodovico, Descrittione... di tutti i Paesi Bassi..., Anversa, G.
Silvio, 1567, fo. F6B
ID., Anversa, C. Plantino, 1581, fo. PP 1277. F15B F20A F22A
Guilelmus, abbas S. Theodorici Remensis, Meditationes devotisimae, 1589,
16o. PP 1281. F16
Herodianus, Historiae di imperio post Marcum..., 1576, 16o. PP 1316. F14
Hessels, Joannes, Brevis et catholica symboli apostolici explicatio..., 1566, 8o.
PP 1320. F13A1
Hieronymus Presbyter, s., Opera... emendata..., 1578-1579, fo. PP 1333. F22A
Horae beatissimae Virginis Mariae, ad usum Romanum..., 1565, 8o. PP 1351.
F8
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Houwaert, Jean Baptiste, Milenus clachte..., voor W. Silvius, (1577)-1578, 4o.
PP 1408. B8 F8 F13A3 F15B F16 F17A F19A2 F20A F22A
Houwaert, Jean Baptiste, Sommare beschrijvinghe vande... aertshertoge Matthias
binnen... Brussele... M.D. LXXVIII. den xviij dach Ianuarij..., 1579, 4o. PP 1410.
B8 F13A3 F15B F19A2
Hovel, Nicolaus, Pharmaceutices libri duo..., Parisiis, apud Aeg. Gorbinum,
1571, 8o, B3B
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Junius, Hadrianus, Emblemata,... eiusdem aenigmatum libellus..., 1566, 8o 1478.
F15A
Junius, Hadrianus, Nomenclator omnium rerum propria nomina variis lingu...,
1567, 8o. PP 1488. F15A
La Gessée, Jean de, Les premieres oeuvres françoyses..., 1583, 4o. PP 1466. F1
F15B F15B F18 F20A
La Gessée, Jean de, La Flandre à Monseigneur [le duc d'Anjou]... [Par J. de la
Gessée], Anvers, [C. Plantin], 1582, 8o. PP 1464. B7 F8 F11 F14 F17A F18
F20A
Lemnius, Levinus, Occulta naturae miracula..., pro G. Simon, 1567, 8o. PP
1513. F8
Lensaeus, Arnoldus, In geometrica elementa eisagoge..., 1565, 8o. PP 1516.
F13A2
Lettres interceptes de quelques patriots masqués. Afgheworpene brieven van
sommighe vermommede ende valsche patriotten, Anvers, G. Riviere, [= C.
Plantin], 1580, 4o. PP 1911. F17A
Lettres des princes electeurs, assemblez à Cologne pour accorder la paix des
bas..., 1579, 4o. PP 1893. F17A
Lipsius, Justus, Antiquarum lectionum commentarius..., 1575, 132 mm. PP
1545. F13A3 F14
Lipsius, Justus, Electorum liber I..., 1580, 8o. PP 1540. F19A2
Lommius, Jodocus, Medicinalium observationum libri tres..., pro G. Sylvio,
1560, 8o. PP 1581. B3

F23A
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Lucretius Carus, Titus, De rerum natura libri sex..., 1566, 8o. PP 1590. F12
Lumnius, Joannes Fredericus, Van een gereformeert christelijck leven te leyden,
IIII. boecken..., 1589, 8o. PP 1613. F19A2
Marconville, Jean de, Der vrouwen lof ende lasteringhe... voor F. van
Ravelenghien, 1578, 16o. PP 1636. F7
Marnix, Philips van, heer van St.-Aldegonde, Oratie der ambassadeuren
vanden... prince Matthias, aertshertoge van ostenrijcke... verhaelt... tot Wormes...
in t'jaar... M.D.LXXVIII... [door Marnix van Sint Aldegonde]. Rhetorijckelick...
overghestelt door Jean Baptista Houwaert, 1578-(1579), 4o. PP 1409. F13A3
F15B
Meyerus, Antonius, Comites Flandriae, sive epitome rerum Flandicarum, ex
Annalibus Jacobi Meyeri..., pro J. Steelsio, 1556, 8o. PP 1670. B3
Mizauld, Antoine, Les ephemerides perpetuelles de l'air..., 1556, 16o. PP 1705.
B1 F3
Moermannus, Joannes, Apologi creaturarum, (C. Plantinus pro G. Judae, [1584]),
Antverpiae, pro J. Keerbergio, 1592, 4o. F20B
Het nieuwe testament..., 1569, 4o. PP 716. F13A3
Nonnus Panopolitanus, Dionysiaca..., 1569, 4o. PP 1753. F15A
Ordonnance nouvelle sur les marchandises entrantes et sortantes, 1578, 4o. PP
2023. F20A
Ordinancie, edict, ende gebot... des conincx, op stuck vande criminele justicie
in dese zyne Nederlanden..., Antwerpen, J. Verwithagen voor C. P[l]antijn,
1570, 4o. PP 1973. F5C
Ordonnantie ghemaect by... Furst Mauritz, geboren prince van Oraengie... opt
stuck vande evictie, ende uytwinninge van huysen, ende gronden van erven,
binnen... Breda, Dordrecht, P. Verhagen voor J. Troyen, 1597, 4o. F20C
Ordonnantie ende verhael vanden stijl, ende maniere van procederen... van
Antwerpen, 1582, fo. PP 108. F22A
Ordonnantien ende statuten opt beleyden vanden processen... by... der stadt
van Antwerpen... xvclxiiii. den xxvii. dach meert, Tantwerpen, W. Silvius, 1564,
4o. F5B
Ortelius, Abraham, Synonymia geographica..., 1578, 4o. PP 1835. F17A F19A2
Ortelius, Abraham, Theatri orbis terrarum enchiridion..., pro P. Gallaeo, 1585,
4o. PP 1832. F22A
Ortelius, Abraham, Theatrum oder Schawbüch des Erdtkreijs..., für A. Ortell,
1580, fo. PP 1818. F23
Otho, Joannes, Septem sapientum... apophthegmata... Sosiadae... praecepta...,
1570, 8o. PP 2202. F14
Oudegherst, Jean, Les chroniques et annales de Flandres..., Anvers, J. Withage
pour C. Plantin, 1571, 4o. PP 1841. F5C
Paracelse, La grande, vraye, et parfaicte chirurgie..., Anvers, G. Silvius, 1567,
fo. F4B
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Pasino, Aurelio de, Discours sur plusieurs poincts de l'architecture de guerre...,
1579. PP 1955. F22A
Paulinus, ep. Nolanus, s., Poemata..., 1560, 16o. 1 PP 1959. F5A
Petronius Arbiter, Satyrici fragmenta..., 1565, 8o. PP 1965. F10A F15A
Pirckheimerus, Bilibaldus, Descriptio Germaniae utriusque tam superioris
quam in-
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ferioris..., 1585, 8o. PP 2057. F17A
Placcart et ordonnance des Estats Generaux defendant de ne mener aucunes...
marchandises aux villes & païs de l'ennemy..., 1584, 4o. PP 2246. F22A
Polybius, Selecta de legationibus; et alia..., 1582, 4o. PP 2081. F22A
Porta, Joannes Baptista, De miraculis rerum naturalium libri IIII, 1560, 8o. PP
208 B3 F4 F5
Porta, Joannes Baptista, Magia, oft de wonderlicke wercken der naturen..., 1566,
8o. PP 2091. F15A
Porta, Joannes Baptista, Magiae naturalis... libri IIII..., 1561, 8o. PP 2086. B3
Reynaert de Vos. Een seer ghenouchlicke... historie... Reynier le renard..., 1566,
8o. PP 2139. F15A
Rondeletius, Gulielmus, De ponderibus, sive de iusta quantitate & proportione
medicamentorum liber, 1561, 8o. PP 2150. F5A
Rovilon, Charles de, Le premier livre des odes..., 1560, 8o. PP 2155. B3 F4
Sainctes, Claude de, Reformation de la confession de la foy... en l'assemblee de
Poissy 1562, 8o. PP 2163. B3
Sambucus, Joannes, Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis..., 1564,
8o. PP 2168. F11 F13A1 F14 F15A
ID., 1569, 16o. PP 2170. F8 F11 F12 F13A2
ID., 1576, 16o. PP 2171. F8 F11 F13A3 F14 F21
Scheyfve, Jehan, Responces... sur certaines lettres du cardinal de Granvelle,
Anvers, C. de Bruyn, [= C. Plantijn], 1580, 4o. PP 1916. F20A
Sophocles, Tragoediae VII..., 1579-(1580), 16o. PP 2224. B6 F8 F11 F16
Synopsis vitae Caroli IX., Budissinae, M. Wolrab, 1578, 8o. F19B
Tertullianus, Q.S.F., Opera quae hactenus reperiri potuerunt omnia..., Antverpia
C. Plantinus [= Parisiis, pro M. Sonnio], 1584, fo. PP 2299. F6C F13B
De testamenten der XII. patriarchen Jacobs kinderen... voor P. van Keerberghe
[1561?], 4o. PP 712. F4
Valverde, Juan de, Anatomie oft levende beelden vande deelen des menschelick
lichaems... [door J. de Valverde], 1568, fo. PP 2416. F7 F12
Van Ghistele, Cornelis, Ad Philippum divi Caroli V... filium... carmen gratulato
um..., Antverpiae, C. Plantinus, 1556, 4o. PP 1248. B3
Van Mauden, David, Bedieninghe der anatomien..., 1583, fo. PP 1655. B7
Van Mauden, David, Examen der peste..., 1584, 8o. F22A
Verepaeus, Simon, Epitomes novae grammatices Despauterianae liber quintus.
1578, 8o. PP 2428. F16 F19A2
Verhael op de quetsure van... den prince van Oragnien, [Antwerpen, C. Plantijn],
1582, 4o. PP 1926. F20A
Verstegen, Richard, Theatre des cruautez des hereticques de nostre temps...
[Par R. Verstegen], Anvers, [C. Plantin pour] A. Huberti, 1588, 4o. F13A3 F16
F17A F19A2 F20A F22A
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Verstegen, Richard, Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. [Per
Versteganum], Antverpiae, pro A. Huberti, 1587 [= 1592], 4o. F17B F20B
Verstegen, Richard, Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. [Per
Versteganum], Antverpiae, [C. Plantinus pro] A. Huberti, 1587, 4o. F13A3 F16
F17A
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F19A2 F20A F22A
Verstegen, Richard, Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. [Per
R. Versteganum], Antverpiae, [C. Plantinus pro] A. Huberti, 1588, 4o. F13A
F16 F17A F20A F22A
Verstegen, Richard, Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis. [Per
R. Versteganum], Antverpiae, pro A. Huberti, 1592, 4o. F17B F20B
Waerschouwinghe, aen alle goede inghesetenen vanden Nederlanden... teghens
die tyrannie vande Spaingnaerden..., [Antwerpen, C. Plantijn], 1583, 4o. PP
1935. F22A

F23B
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Summary
In the course of his career Chr. Plantin made use of some thirty ornaments, bands or
floral ornaments, not including those made up of small removable elements and the
borders. These ornaments are here classified in three periods according to the
acquisition policy of Plantin: 1555-1562, 1563-1571, 1576-1589. Like the ornamental
capitals, and particularly in combination with them, they make it possible to assign
editions to a particular press. The Theatrum crudelitatum haereticorum, e.g., by R.
Verstegen, was printed by Plantin in Latin and French. The ornaments frequently
show accidental damage. They also present many variants, some of which are
illustrated here.
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Over de door Plantijn gedrukte uitgaven van Reynaert de Vos
Erwin Verzandvoort
In dit artikel wordt ingegaan op de twee door Chr. Plantijn gedrukte Reinaertboeken.
Vooral de in 1566 gedrukte en geïllustreerde uitgave zal aan de orde komen.
Het verhaal over Reinaert de vos is in de Nederlanden bekend vanaf de dertiende
eeuw. Rond 1400 werd Van den vos Reynaerde door een onbekend auteur
‘herschreven’. De tekst volgt het verhaal van Van den vos Reynaerde nauwgezet,
maar er worden een reeks kleine wijzigingen in aangebracht. Het einde van het
verhaal wordt helemaal veranderd; Reinaert vertrekt niet naar een ‘woestine’, maar
blijft thuis. Dan volgt een geheel nieuw gedeelte van ruim 4000 versregels. Hierin
wordt verteld hoe na een reeks nieuwe aanklachten Reinaert opnieuw naar het hof
gaat. Een mondelinge confrontatie met de koning ‘wint’ hij, zo ook van Isegrim en
diens echtgenote. Er volgt een duel tussen Reinaert en Isegrim. Isegrim verliest en
Reinaert wordt door de koning tot hoogste gezagsdrager in het rijk benoemd. Deze
herschreven versie staat bekend als Reinaerts historie. Reinaerts historie is een
verhaal dat tot voor kort weinig positieve aandacht heeft gekregen. Er werden vaak
zeer negatieve uitspraken over gedaan. Het belang van het verhaal wordt de laatste
jaren in studies van Dr. P. Wackers duidelijk aangetoond.1 Toch is de invloed van
Reinaerts historie buitengewoon groot geweest. Het is niet overdreven om te stellen,
dat gedurende meer dan drie eeuwen dit verhaal hét Europese Reinaertverhaal is
geweest.2 Beide Plantijndrukken zijn op dit verhaal gebaseerd.
Aan het eind van de vijftiende eeuw was het verhaal over Reinaert de vos

1
2

WACKERS 1986. Een uitgebreide bibliografie met betrekking tot Reinaerts historie op p.
269-94.
Naar de letter 5, 1972; VARTY 1980; VEDDER 1980; GOOSSENS 1983; WACKERS 1983;
VERZANDVOORT en WACKERS 1983.
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zeer populair. De beide bekende handschriften van Reinaerts historie dateren uit
deze tijd; het zogenaamde Hs.B ca. 1470, Hs.C uit 1477. In dezelfde periode
verschenen ook diverse drukken. In 1473/74 wordt een Latijnse vertaling van Van
den vos Reynaerde gedrukt; Reynardus Vulpes. In 1479 drukt Gheraert Leeu een
prozaversie van Reinaerts historie.3 In 1485 drukt Jacob Jacobszoon van der Meer
ook een prozaversie. Leeu drukt wederom een Reinaertboek als hij in Antwerpen
werkzaam is; tussen 1487 en 1490 verschijnt een rijmversie. Dit boek is zeer
fragmentarisch overgeleverd; slechts 7 bladen zijn bewaard gebleven. William Caxton
drukt in 1481 een Historye of Reynard the foxe, gebaseerd op een prozadruk van
Leeu. Deze uitgave is niet geïllustreerd. Caxton herdrukt het boek in 1489. De
rijmdruk van Gheraert Leeu uit 1487/90 vormde het uitgangspunt voor de Nederduitse
uitgave Reynke de vos, Lübeck 1498. Terecht is opgemerkt dat er sprake was van
een hausse.4
Voor de iconografische geschiedenis van het Reinaertverhaal zijn de fragmenten
van Leeu's rijmdruk uitzonderlijk belangrijk.5 Hierop komen drie verschillende
illustraties voor. Deze zijn vervaardigd door een anoniem kunstenaar, genoemd de
Haarlemmer Meester.6 De illustraties van de Haarlemmer Meester zijn het voorbeeld
geweest voor alle illustratiereeksen in de vroege Europese Reinaertdrukken,
bijvoorbeeld Reynke de vos, Lübeck 1498 en Reynard the Fox, gedrukt door Wynkyn
de Worde in Engeland. Dit kan bewezen worden met behulp van de drie houtsneden
die er van de cyclus zijn overgebleven en omgekeerd kan deze cyclus met een grote
mate van waarschijnlijkheid gereconstrueerd worden vanuit de oudste bewaard
gebleven complete reeksen. Met deze reconstructie van de oorspronkelijke cyclus
hebben vooral K. Varty en J. Goossens zich beziggehouden.7
Na deze bloeiperiode treedt er een periode van stilte in. Pas in 1564 komt er weer
een Reinaertboek op de markt. We moeten erop bedacht zijn, dat er in het begin van
de 16e eeuw wél drukken verschenen zijn, maar waarvan geen exemplaren zijn
overgeleverd. Er zijn sterke aanwijzingen dat

3
4
5
6
7

Het is vrijwel zeker dat deze druk niet de eerste druk van dit boek is, zie: Vijfhonderdste
verjaring 1972, p. 294 en VRIESEMA 1980.
VRIESEMA 1980, p. 74.
BREUL 1927; KEYSER 1939; Naar de letter 5, 1972, p. 46-52; VARTY 1980; GOOSSENS 1983,
p. 9-10.
BREUL 1927; KEYSER 1939.
VARTY 1980; GOOSSENS 1983.
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Afb. 1 G. Leeu, rijmdruk (Antwerpen ca. 1487-1490). Illustratie van de zogenaamde Haarlemmer
Meester

er tussen 1487/90 en 1564 tenminste nog één geïllustreerde Reinaertdruk is
verschenen. Elders is de argumentatie voor het bestaan van een dergelijk
‘oervolksboek’ uitgewerkt.8
In 1564 drukt Plantijn in opdracht van Peter van Keerberghen Reynaert de vos,
een seer ghenvechliicke ende vermakeliicke Historie, met haer Moralisatien ende
corte wtlegghingen.9 Plantijn heeft meerdere boeken voor Van Keerberghen gedrukt.10
Het boekje valt op omdat het gezet is uit de zogenaamde civilitéletter. Dit is een door
Granjon te Lyon geïntroduceerd lettertype dat voor het eerst in 1557/58 werd
gebruikt.11 Plantijn gebruikt dit

8
9
10
11

VERZANDVOORT 1983; VERZANDVOORT en WACKERS 1988; VERZANDVOORT 1989.
PP, nr. 2138.
PP, bijvoorbeeld nr. 712, 713, 714.
CARTER and VERVLIET 1966, p. 10 en 19.
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lettertype voor het eerst in 1558. Dit lettertype werd ontworpen als een vorm van
nabootsing van het lettertype dat toen werd gebruikt voor het leren schrijven. De
bedoeling was het lezen te vergemakkelijken voor hen die wel konden lezen en
schrijven, maar nog niet gewend waren aan de Romeinse drukletters waarmee in die
tijd de meeste boeken werden gedrukt. Dit lettertype werd vooral voor schoolboeken
gebruikt.12 Ook deze Reinaertdruk was waarschijnlijk bedoeld als schoolboek. In het
‘Totten Leser’ staat namelijk: ‘Ende aengesien men niet beter en soude connen
gheleeren, dan tghene datmen met ghenuechten leert, so hebben wy gheerne desen
Boeck aenghenomen om den seluigen in Nederduytsch te laten drucken.’, (fo.A3v).
Plantijn drukte dit boek feitelijk al in 1563.13 L. Voet heeft berekend dat de oplage
uit ongeveer 1200 exemplaren bestond.14
Deze Reinaertdruk was waarschijnlijk een groot succes voor Van Keerberghen.
In ieder geval besluit Plantijn al na zeer korte tijd ook zelf een Reinaertboek te
drukken.15 In 1566 verschijnt onder eigen naam uitgegeven: Reynaert de vos. Een
seer ghenouchlicke ende vermakelicke historie: in Franchoyse ende neder Duytsch.
Reynier le renard. Histoire tresioyeuse & recreatiue, en François & bas Alleman.16
Het eerste exemplaar wordt op 26 juni 1566 verkocht.17
Dit boek is om meerdere redenen een bijzonder boek te noemen. Het is een
tweetalige uitgave met een Nederlandse en Franse tekst, het is zeer zorgvuldig gedrukt
en het bevat illustraties. Deze illustraties vallen om drie redenen op: 1) ze zijn
uitgevoerd in een prachtige renaissancistische stijl18, 2) ze zijn voorzien van zeer
fraaie sierlijsten19, en 3) ze wijken ogenschijnlijk

12
13
14
15
16

17
18

19

CARTER and VERVLIET 1966, p. 19.
PP, p. 1992.
PP, p. 1992.
Volgens VOET, GC, dl. 2, p. 304 begint Plantijn hier al aan het eind van 1564 mee.
PP, nr. 2139. Van deze uitgave zijn twee exemplaren bekend. De bewaarplaatsen zijn:
Bayerische Staatsbibliothek, München (sign. Rar. 714) en Koninklijke Bibliotheek Albert I,
Brussel (sign. LP 3678 A). De referenties bij GOOSSENS 1983, p. 18 en PP, p. 1993 zijn
onjuist. Het exemplaar van de K.B. Brussel werd door Graaf de Grunne in 1969 aan deze
bibliotheek geschonken ter gelegenheid van de opening. Zie GLORIEUX 1969, p. 60.
VOET, GC, dl. 2, p. 519.
VOET, GC, dl. 2, p. 199: ‘The first of these principal Plantinian designers, Geoffroy Ballain,
was a typical representative of the contemporary French school. His illustrations and
ornaments gave Plantin's illustrated books of the period 1563-67 a pronounced Parisian
character.’
De illustratie op de titelpagina heeft geen sierlijst.
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sterk af van de bekende illustratie-cyclus van de Haarlemmer Meester.
In het boek komen 40 verschillende illustraties voor, drie ervan worden éénmaal
herhaald; in totaal dus 43 afbeeldingen. Over het aantal illustraties zijn in de literatuur
zeer verwarrende opgaven te vinden.20
Plantijn was van plan, nadat hij gezien had dat Van Keerberghen veel succes had
met zijn Reinaertboek, een heel mooie uitgave te maken. Hij laat de Nederlandse
tekst letterlijk in het Frans vertalen door J. Florianus, docent aan de Latijnse School
te Antwerpen, en hij bestelt maar liefst 72 tekeningen. In april 1565 wordt de Parijse
kunstenaar Geoffroy Ballain uitgenodigd tekeningen te maken. In september 1565
zijn al houtsneden vervaardigd door Jehan de Gourmont naar de tekeningen van
Ballain.21 Plantijn bestelt 72 tekeningen. In het boek komen uiteindelijk 40
verschillende illustraties voor; 32 tekeningen zijn dus niet gebruikt. Hoeveel
houtsneden Plantijn gehad heeft is niet helemaal duidelijk. In de inventarisatie-lijst
van houtsneden, gedateerd 12 juli 1566 vermeldt Plantijn: ‘41. De Regnard de Vos,
à 20 st.: 41 fl.’22 Plantijn bezat dus in 1566 één illustratie meer dan hij in het boek
heeft laten afdrukken.

Waarom bestelde Plantijn 72 tekeningen?
Plantijn wilde van zijn Reinaertboek een bijzondere uitgave maken. Hij wilde met
dit boek aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het geïllustreerde
boek. Een bekend, geliefd en voor de drukker-uitgever Plantijn zeer succesvol genre
vormden de emblemata-bundels. Juist in

20

21
22

DEBAENE 1951, p. 154 ‘met 43 houtsneden geïllustreerd (waarvan 25 verschillende)’; DELEN
1943, p. 104 ‘25 verschillende houtsneden met omlijstingen’; GLORIEUX 1975, p. 307
‘Eigenlijk bestelde Plantin 72 tekeningen; waarvan hij er vijfentwintig overhield, sommige
illustraties werden meer dan eens gebruikt.’; LANDWEHR 1963, nr. 273 ‘72 woodcuts’; Naar
de letter 5, 1972, p. 57 ‘De druk van 1566 bevat drieënveertig illustraties, waarvan er vier
eenmaal herhaald zijn.’; SABBE en WILLEMS 1924, p. XXXIV ‘Tusschen de 72 teekeningen,
die door hem besteld werden, maakte Plantijn een keuze; 25 werden in onzen Reinaert
overgenomen. (Er zijn er eigenlijk 43, maar 18 komen meer dan eens voor).’; PP, p. 1994
‘The reason why of the 72 designs only 41 have been cut and 25 used...’.
PP, p. 1993-94.
PP, p. 1994.
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Afb. 2 Chr. Plantijn (Antwerpen 1566). Illustratie nr. 19

de periode waarin de twee Reinaertdrukken verschijnen geeft hij ook diverse
emblemata-bundels uit van Claude Paradin-Gabriel Simeoni, Andreas Alciatus,
Hadrianus Junius en Joannes Sambucus. In totaal verschijnen er tussen 1561 en 1570
van genoemde auteurs 20 verschillende drukken van hun emblemata-bundels.23 In
een emblemata-bundel staat bij ieder ‘verhaaltje’ een ‘plaatje’. Zoiets wilde Plantijn
ook met zijn Reinaertboek doen! Net als in een emblemata-bundel wilde Plantijn
ieder hoofdstuk van een illustratie voorzien. De verwijzing naar de succesvolle
emblemata-bundels heeft Plantijn willen versterken door sierlijsten te gebruiken
welke ook in dergelijke bundels voorkomen. De in de Reinaertdruk gebruikte
sierlijsten behoren tot hetzelfde type dat Ballain had vervaardigd voor de
emblemata-bundel

23

PP; VOET en PERSOONS 1980-81, p. 7.
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Afb. 3 Chr. Plantijn (Antwerpen 1566). Illustratie nr. 15

van Sambucus uit 1564.24 Ballain had ook voor de emblemata-bundels van Joannes
Sambucus en Hadrianus Junius de illustraties vervaardigd. De stilistische
overeenkomsten tussen de Reinaert-illustraties en deze emblemata zijn groot. Ook
het formaat van de illustraties wijst in deze richting. De illustraties voor het
Reinaertboek zijn als het ware op emblematische wijze uitgevoerd. De wijze waarop
de tekst van deze Reinaert-editie is gestructureerd, vertoont ook overeenkomsten
met emblemata-bundels.
Plantijn baseerde zijn uitgave op die van 1564. De Nederlandse tekst van beide
drukken komt vrijwel letterlijk overeen.25 De druk van 1564 telt in de inhoudsopgave
70 hoofdstukken, ook de druk van 1566 heeft er 70. In werkelijkheid zijn er slechts
69 hoofdstukken; zowel 1564 als 1566 slaan hoofd-

24
25

Deze sierlijsten zijn niet dezelfde als die welke voorkomen in de emblemata-bundel van
Sambucus uit 1564. Zie bijvoorbeeld PP, p. 1993.
GLORIEUX 1975, p. 308; VERZANDVOORT 1983, p. 16-18.
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stuk 22 over. De uitgave 1566 telt verder nog wel een niet genummerd hoofdstuk,
(fo. A6) en natuurlijk moest ook de titelpagina van een illustratie worden voorzien.
Aldus komt men op een totaal van 70 + 1 + 1 = 72.

Oorspronkelijke afbeeldingen?
In eerste instantie werden de illustraties van Ballain/Gourmont geheel voor
oorspronkelijke uitbeeldingen gehouden; daarna, na een aarzelend begin,26 zijn
inmiddels bijna alle illustraties in verband gebracht met die van de Haarlemmer
Meester. Slechts 9 illustraties zijn volgens J. Goossens geheel oorspronkelijke
uitbeeldingen.27 Ik ben echter van mening dat bij enkele hiervan tenminste nog een
nuancering moet worden aangebracht,

Afb. 4 H. Verdussen (Antwerpen z.j.). Zuidnederlands volksboek

26

27

Naar de letter 5, 1972, p. 19 ‘in een enkel detail de invloed van de Haarlemmer Meester
bespeurt’; WACKERS 1983, p. 245 ‘Toch is bij nader toezien ook in deze reeks invloed van
de Haarlemmer Meester te bespeuren.’
GOOSSENS 1983, p. 19-20.
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namelijk bij illustratie 15, 28 en 42.28 Deze illustraties bevatten enkele details welke
in de iconografische traditie bekend zijn.
Bij illustratie 15, ‘De kater wordt afgeranseld’, geeft Goossens dit zelf al aan.
Hierbij kan ook nog opgemerkt worden, dat in de zogenaamde Zuidnederlandse
volksboeken, (volksboeken gedrukt in het tegenwoordige België) een illustratie
voorkomt welke aansluit bij deze illustratie. Bij Plantijn 1566 ziet men een man en
vrouw buiten de schuur staande de kater een pak slaag geven. Op de Zuidnederlandse
illustratie staan ze binnen te wachten in een bijna identieke houding.
Illustratie 28, ‘Reinaert, de haas en de ram vertrekken van het hof’, lijkt
oorspronkelijk. Maar het hert met het grote gewei dat rechts op de illustratie te zien
is, is duidelijk ontleend aan andere in de Reinaertcyclus voorkomen-

Afb. 5 Chr. Plantijn (Antwerpen 1566). Illustratie nr. 42

28

Deze illustraties zijn allemaal afgedrukt bij GOOSSENS 1983 en komen uiteraard ook voor
in de merkwaardige facsimile-editie van SABBE en WILLEMS 1924.
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Afb. 6 J. Kannewet (Amsterdam 1752). Noordnederlands volksboek

de voorbeelden.29 De staf welke Reinaert draagt heeft, evenals op illustratie 17/27
en 29 dezelfde vorm als die welke voorkomt op de Noordnederlandse
volksboek-illustraties.
Illustratie 42, ‘Hoffeest na de overwinning van Reinaert’. Op deze illustratie valt
de voorgrond-scène op; een koe (?) staande achter een lessenaar/tafel. Een dergelijke
lessenaar-scène komt ook voor bij Reynke de vos, Lübeck 1498, (ill. 37) en Reynard
the Fox van Wynkyn de Worde, (ill. 17)30 en in de Reinaertdrukken van de
Amsterdamse drukker Joannes Kannewet uit 1752 en 1753.31 Ballain heeft deze
illustratie gedeeltelijk overgenomen en hij heeft het hert veranderd in een koe-achtig
beest.

29
30
31

GOOSSENS 1983, ill. nr. 75, 76, 78.
GOOSSENS 1983, ill. nr. 64 en 65.
Joannes Kannewet drukte in 1752 en 1753 ook een Reinaert-volksboek. De illustraties die
hierin voorkomen passen geheel in de Noordnederlandse illustratie-traditie. Er staat echter
één illustratie in welke in geen enkel ander Noordnederlands volksboek voorkomt. De
illustratie is niet opgenomen in GOOSSENS 1983. Dat deze illustratie ook een mogelijke sleutel
vormt voor de aanname van een ‘oervolksboek’ is uitgewerkt bij VERZANDVOORT en
WACKERS 1988 en VERZANDVOORT 1989.
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Verdeling van de illustraties.
Het boek telt 80 ongepagineerde bladen. Het verhaal bestaat uit twee delen; het eerste
deel is dat gedeelte dat min of meer de tekst van Van den vos Reynaerde volgt, deel
twee is het nieuwe deel dat daarna komt, (zie par. 1). De cesuur ligt bij hoofdstuk
39/40, (fo. F8/G). Het eerste deel bevat 32 illustraties (waarvan 2 reprises), het tweede
deel 11 (waarvan 1 reprise).
De meeste illustraties komen in het eerste deel voor. Min of meer begrijpelijk is
dit wel; immers het tweede gedeelte van het verhaal vertoont qua structuur duidelijke
overeenkomsten met het eerste deel. Deze opmerkelijke illustratieverdeling - vooraan
veel illustraties, achteraan weinig - komt overigens ook voor bij Reynke de vos,
Lübeck 1498 en de latere volksboeken.32
In dit boek is de onevenredige verdeling wel zeer opvallend. Hoofdstukken zonder
illustratie zijn: 8, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 31, 36, 38,// 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.33 Men krijgt de indruk dat Plantijn
tijdens het drukproces heeft besloten het aantal illustraties drastisch te beperken. Hij
heeft toen wellicht besloten om in ieder geval de ‘traditionele’, de bij de cyclus van
de Haarlemmer Meester aansluitende illustraties, op te nemen. Deze konden conform
het voorbeeld op de juiste plaats in de tekst worden opgenomen.34 Van de nieuwe,
niet ‘traditionele’, illustraties 11, 12, 14, 15, 34, // 44, 66, 68 en 69.35

Vermindering van de illustraties.
Het is niet duidelijk waarom Plantijn niet alle 72 bestelde tekeningen/houtsneden
heeft gebruikt. L. Voet veronderstelt: ‘It may be supposed that at the time of his death
he had already delivered 25 blocks, and was working on the remaining 47 blocks,
of which only 16 could be recover-

32
33
34
35

VERZANDVOORT en WACKERS 1988.
De dubbele streep // geeft de scheiding tussen de twee delen van het verhaal aan. In hoofdstuk
12,37 en 66 komen telkens twee illustraties voor.
De eerste illustratie van hoofdstuk 37 hoort eigenlijk thuis in hoofdstuk 38.
Met deze illustraties worden diegene bedoeld, welke door GOOSSENS 1983, p. 19-20 als
oorspronkelijk worden geïnterpreteerd.
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ed.’36 Natuurlijk is het niet meer met zekerheid te achterhalen of alle 72 tekeningen
inderdaad zijn omgezet in een houtsnede. Ik vermoed dat dit wel het geval is geweest.
Plantijn betaalt namelijk aan Gourmont gl. 52,- voor 72 houtsneden.37 Begin en einde
van het verhaal zijn voorzien van passende illustraties. En juist illustratie 39, 41 en
42, voorkomend in hoofdstuk 66, 68 en 69 zijn nagenoeg onafhankelijk van de
Haarlemmer Meester illustraties tot stand gekomen. Mijns inziens zijn er andere
redenen waarom Plantijn niet alle 72 illustraties heeft gebruikt. Namelijk economische
en inhoudelijke redenen.
Deze uitgave was door Plantijn opgezet als een luxe-uitgave; misschien wel een
té luxe uitgave, zeker voor een schoolboek: de tekst in twee talen, gezet uit
verschillende lettertypes en ook voorzien van een groot aantal illustraties. In het
‘Totten Leser’ wordt uitdrukkelijk gezegd dat dit boek een studieboek is: ‘... op dat
de iongers (voor den welcken wijt gedaen hebben) meerder vorderinge hebben om
Fransoysch te leeren.’, (fo. A5r). Als alle illustraties gebruikt zouden zijn, dan zou
het boek een stuk omvangrijker en dus ook nog veel duurder geworden zijn. Het zou
dan niet meer betaalbaar zijn geweest voor de scholieren.38
De inhoudelijke aspecten waarop/waarom Plantijn een keuze heeft gemaakt zijn
moeilijker voor te stellen. Toch zijn ook daar wel enkele vage aanwijzingen voor te
vinden. Plantijn wilde in ieder geval die illustraties opnemen welke tot de traditie
gerekend kunnen worden. De technisch zeer begaafde Ballain heeft met deze op de
Haarlemmer Meester geïnspireerde illustraties niet veel moeite gehad. Waarschijnlijk
echter was het voor hem moeilijker om voor alle 70 hoofdstukken een oorspronkelijke
illustratie te vervaardigen.39 Dit werd nog bemoeilijkt omdat deel twee van het
Reinaertverhaal op sommige punten een ‘herhaling’ vormt van het eerste deel.

36
37
38

39

PP, p. 1994. Voet zegt dat in het boek 25 verschillende illustraties voorkomen; uit de
inventaris van houtblokken blijkt dat er 41 aanwezig zijn in 1566, derhalve: 25 + 16 = 41.
VOET, GC, dl. 2, p. 224.
VOET en PERSOONS 1980-81, p. 7, ‘Het uitgeven van een emblematabundel vroeg een niet
onbeduidende kapitaalsinvestering voor de realisatie van de illustraties maar eenmaal
aangemaakt konden deze illustraties zonder bijkomende kosten zo vaak worden herdrukt als
gewenst.’
GLORIEUX 1975, p. 307-308, ‘Hij was niet gespecialiseerd in dit soort tekeningen; hij was
in de eerste plaats een ornamenttekenaar, zoals blijkt uit zijn typisch Franse omlijstingen,
gedrongen en sober.’
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De door hem vervaardigde illustraties hebben misschien teveel op elkaar geleken,
waren te weinig afwijkend van de andere, wel op de Haarlemmer Meester gebaseerde
illustraties en daarom niet interessant genoeg om te worden opgenomen. Vele van
de wel opgenomen illustraties lijken min of meer op elkaar; zo zeer tenminste dat
het voor diverse geleerden in het verleden moeilijk was om precies vast te stellen
hoeveel verschillende illustraties in het boek voorkomen, zoals hiervoor reeds is
opgemerkt.40

Voortijdig einde.
Veel roem heeft Plantijn niet kunnen verwerven met deze uitgave. Vier jaar nadat
deze prachtige uitgave was verschenen werd het boek op de index geplaatst. In de
Index Librorum Prohibitorum, door Arias Montanus in 1569 samengesteld en door
Plantijn zelf in 1570 gedrukt komt zijn eigen Reinaertboek voor! Willems heeft dan
ook niet geheel ten onrechte opgemerkt: ‘Het grootste gedeelte van den Plantijnsche
uitgave lag in 1570 zeker nog onverkocht op den zolder. Plantin zag zich genoodzaakt
zijne uitgave te vernietigen.’41 De houtblokken zijn nooit meer gebruikt in andere
uitgaven en ze zijn ook spoorloos verdwenen.
L. Voet heeft laten zien dat er in 1566, 1567 en 1568 in totaal 652 exemplaren
werden verkocht.42 Na 1568 zijn er ook nog exemplaren van dit boek verkocht. Te
's-Hertogenbosch werden bijvoorbeeld door de librariërs Jan Scheffer II en Jan van
Turnhout in 1568 en 1569 in totaal 56 exemplaren besteld. Naar alle
waarschijnlijkheid werd dit boek ook gebruikt op de Latijnse School van
's-Hertogenbosch.43
Na 1570 zijn over deze geïllustreerde Reinaertdruk geen gegevens meer te vinden
in de verkoopregisters van Plantijn.44 Plantijn heeft met deze prachtige uitgave van
Reynaert de vos commercieel gezien weinig succes gehad.45

40
41
42
43
44
45

Illustratie 20,25 en 26 lijken bijvoorbeeld bijzonder veel op elkaar.
SABBE en WILLEMS 1924, p. xxxii.
VOET, GC, dl. 2, p. 519-21.
OORD 1984, p. 445 en 474. De bestelling van 50 exemplaren door de firma Jan van Turnhout
wijst hierop.
VOET, GC, dl. 2, p. 277.
VOET, GC, dl. 2, p. 519-21 en PP, p. 1993-94.
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WACKERS, P., ‘Drie eeuwen Reinaert-illustraties,’ Spieghel Historiael, 18, 1983,
p. 242-48 en 298.
WACKERS, P., De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie,
Utrecht 1986.
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Resume
En 1564 et 1566 Christophe Plantin publie des éditions de ‘Reynier le renard’.
L'édition de 1566 est amplement illustré. Pour cette édition Plantin avait ordonné 72
illustrations. Dans cet article je veux rendre plausible que Plantin avait l'intention
d'adapter son ‘Reynier’ aux développements les plus récents en matière de livres
illustrés, c'est-à-dire les recueils d'emblèmes. Il avait l'intention de mettre une
illustration par chapitre. Pour des raisons économiques et contextuelles, 40 illustrations
différentes seulement ont été retenues dans cette édition. A peu près toutes les
illustrations ont été basées sur les gravures sur bois attribuées au ‘Maître de Haarlem’
(XVme siècle). Au point de vue commercial le ‘Reynier’ n'a pas été un grand succès.
Une large partie du tirage ne s'est jamais vendu, parce que, en 1570, le livre a été
mis sur l'Index.
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De kopij van J.B. Houwaerts Pegasides pleyn
W. Waterschoot
In de periode 1582-1583 drukte Plantin het uitvoerigste werk van Jan Baptist
Houwaert, Pegasides Pleyn, ende den lust- hof der maeghden.1 Hiervan bewaart het
Museum Plantin-Moretus in zijn collectie handschriften nog de kopij van de laatste
vier Boeken (Boek 13-16, dit laatste niet compleet).2 Dat is geen uniek geval: Voet
signaleert drieënvijftig nummers uit de catalogus van Denucé die als geïntendeerde
kopij naar het Plantijnse huis gestuurd werden maar waarvan slechts een minderheid
als zodanig benut werd.3
Het geheel is ingebonden in een moderne, vermoedelijk negentiende-eeuwse band
(22 × 16 cm) op vijf ribben. De rug is in lichtbruin schaapsleer, de kartonnen platten
zijn overtrokken met papier dat een houtstructuur (eik?) suggereert. Tussen de eerste
en de tweede rib is in blinddruk de titel van Boek 13 aangebracht: ‘J.B. Houwaert /
T' Houwelyck / van de / discrete jonckvrouwen / XIIIE boeck’. In het onderste vak
van de rug staat, eveneens in blinddruk, de stempel van het Museum. Op de
binnenzijde van het voorplat is een etiket gekleefd van ‘J. Mössly. / Relieur, / 35,
Vieille Bourse, 35 / Anvers’. Voor- en achteraan in het boek zijn drie witte
schutbladen aangebracht. De sneden zijn roodbruin gekleurd. Op de binnenzijde van
het achterplat is een etiket geplakt van het Museum: ‘Invent. Nr. 10.288 /

1

2
3

LEON VOET, The Plantin Press (1555-1589), Amsterdam 1981, III, p. 1197 e.v., nr. 1412:
het werk is c. 58.000 verzen lang, verdeeld in zestien Boeken en gedrukt in vier afzonderlijke
delen; zie over Houwaert het artikel van F. VAN VINCKENROYE in het Nationaal Biografisch
Woordenboek, Brussel 1964, I, kol. 620 en recentelijk W. WATERSCHOOT, ‘Een verwaarloosde
Houwaert-druk uit 1563’ in Miscellanea Neerlandica, Leuven 1987, II, p. 325.
J. DENUCE, Musaeum Plantin-Moretus. Catalogue des manuscrits. Catalogus der
handschriften, Antwerpen 1927, p. 170, nr. 219 (oud nummer: 187).
LEON VOET, The Golden Compasses, Amsterdam 1972, II, p. 279 noot 3 en p. 280 noot 1.
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Signat. M 172’. Bij het inbinden werden de bladen slechts weinig besnoeid: in de
holle snede is de originele rand van het blad hier en daar bewaard gebleven en waar
een ezelsoor aan het mes van de binder ontsnapt is (b.v. Boek 13, f. 42, Boek 14, f.
34, Boek 15, f. 44) kan men nameten dat de bladen gemiddeld niet meer dan één mm
ingekort zijn.

Kopij
Samenstelling
De kopij van deze vier boeken is oorspronkelijk in de vorm van vier bundels,
bestaande uit losse, in elkaar gelegde diplomata, aan de drukker bezorgd; van een
beschermend omhulsel zijn zij gedurende geruime tijd niet voorzien geweest. Daarop
wijst de toestand van de eerste en laatste bladzijden van elke bundel: die zijn sterk
bestoft en groezelig geworden. De kopij van Boek 16 mist thans één katern; die moet
reeds lang geleden (vlak na het zetten?) verloren gegaan zijn: de slotbladzijde van
de oorspronkelijk voorlaatste katern in dit Boek, die nu als laatste fungeert, vertoont
dezelfde graad van vervuiling als de ‘normale’ begin- en eindbladzijden.
In elk Boek is de eigenlijke tekst afzonderlijk gefolieerd; ongenummerd bleven
het voorwerk en blanco bladen op het einde. De verdeling is als volgt:
Boek 13:

2 ongenummerde bladen (titelblad en
‘Het begryp’, d.i. de korte inhoud)
f. 1-89 (eigenlijke tekst)
3 blanco bladen.

Boek 14:

2 ongenummerde bladen (titelblad en
‘Het begryp’)
f. 1-92 (eigenlijke tekst)
2 blanco bladen; op de verso zijde van
het laatste blad heeft de kopiist het woord
‘finis’ genoteerd.

Boek 15:

2 ongenummerde bladen (titelblad en
‘Het begryp’)
f. 1-80 (eigenlijke tekst)
2 blanco bladen.

Boek 16:

2 ongenummerde bladen (titelblad en
‘Het begryp’)
f. 1-78 (eigenlijke tekst, niet compleet;
uit de druk blijkt dat hierna nog één
katern volgde).
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Alle katernen dragen een eigentijdse nummering met arabische cijfers in de linker
benedenhoek van de eerste bladzijde. Daardoor is het mogelijk de opbouw te
specificeren:
Boek 13 telt 11 quaternionen en een ternio: 1 (2 ongenummerde bladen en f. 1-6)
2 (f. 7-14) 3 (f. 15-22) 4 (f. 23-30) 5 (f. 31-38) 6 (f. 39-46) 7 (f. 47-54) 8 (f. 55-62)
9 (f. 63-70) 10 (f. 71-78) 11 (f. 79-86) 12 (f. 87-89 en 3 ongenummerde bladen).
Boek 14 telt 12 quaternionen: 1 (2 ongenummerde bladen en f. 1-6) 2 (f. 7-14) 3
(f. 15-22) 4 (f. 23-30) 5 (f. 31-38) 6 (f. 39-46) 7 (f. 47-54) 8 (f. 55-62) 9 (f. 63-70)
10 (f. 71-78) 11 (f. 79-86) 12 (f. 87-92 en 2 ongenummerde bladen).
Boek 15 telt 10 quaternionen en een duernio: 1 (2 ongenummerde bladen en f.
1-6) 2 (f. 7-14) 3 (f. 15-22) 4 (f. 23-30) 5 (f. 31-38) 6 (f. 39-46) 7 (f. 47-54) 8 (f.
55-62) 9 (f. 63-70) 10 (f. 71-78) 11 (f. 79-80 en 2 ongenummerde bladen).
Boek 16 telt 10 quaternionen: 1 (2 ongenummerde bladen en f. 1-6) 2 (f. 7-14) 3
(f. 15-22) 4 (f. 23-30) 5 (f. 31-38) 6 (f. 39-46) 7 (f. 47-54) 8 (f. 55-62) 9 (f. 63-70)
10 (f. 71-78).

Schrift
Bij het neerschrijven van de kopij kan men vier stadia onderscheiden:
1. De eigenlijke tekst is het werk van een geschoolde kopiist met geoefende hand,
die het origineel van Houwaert overschreef in een egaal blijvende gotische
cursief.
2. Dezelfde hand noteerde na afloop van dit eerste stadium de sprekende
hoofdregels vanaf f. 1v in elk Boek. Binnen een opening wordt dat voor Boek
13 ‘T'houwelyck van die discrete jonckvrouwen / Het derthienste boeck’; voor
Boek 14 ‘Die ghetrouwicheyt van d'eerbaer ghehoude vrouwen / Het vierthiende
boeck’; voor Boek 15 ‘Die constantie van die bedroefde weduwen / Het
vyfthienste boeck’; voor Boek 16 ‘Doffitie van die beleefde mans / Het
sesthienste boeck’. Deze regels kunnen voor elk Boek in één ononderbroken
reeks uitgevoerd zijn.
3. Dezelfde hand schreef in het ongenummerde voorwerk de ondertitel op de
titelpagina en de tekst van ‘Het begryp’, beide in humanistisch schrift.
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4. Een andere hand zorgde voor voltooiing en revisie van de kopij. Dit moet wel
het werk van Houwaert zelf geweest zijn. Zijn schrift is meer gedrongen, zijn
ductus zwaarder en massiever dan die van de kopiist. Houwaert bracht
tegelijkertijd foliëring, custoden en correctie aan. De correctie, die zeer uitvoerig
is en daarom hierna afzonderlijk behandeld wordt, bestaat vooral in het plakken
van strookjes met nieuwe tekst over de originele, niet noodzakelijk taalkundig
foutieve versie. Slechts in een minderheid van de gevallen corrigeerde Houwaert
door ingrepen rechtstreeks op het blad (schrappingen, interlineaire toevoegingen).
Ook heeft hij alle Boeken voorzien van custoden. Die zijn duidelijk bedoeld
om de juiste volgorde van de losse diplomata te waarborgen: zij komen in alle
vier Boeken voor vanaf het genummerde f. 1v en staan telkens alleen op de
versozijde van elk blad, nooit op de rectozijde. Dat Houwaert deze custoden
zelf aanbracht en hiermee zijn kopiist niet tijdens het overschrijven belastte,
bewijst dat het hier een veiligheidsmaatregel buiten het gewone betreft. Was
het uit angstvalligheid dat hij zijn tekst in optima forma bij Plantin wilde
afleveren of had hij uit de praktijk al moeten ervaren dat kopij in losse bladen
door elkaar kon raken? Houwaert schreef ook, mogelijk als laatste element, de
eigenlijke titel op de vier titelbladzijden in romeinse kapitalen.

Correctie
De kopiist heeft zichzelf weinig hoeven te verbeteren. In Boek 13 noteerde ik zeven
gevallen van interlineaire toevoeging (f. 40v, r. 20 ‘reverentien’: tweede ‘re’; f. 60v,
r. 12 ‘mij’; f. 65r, r. 7 ‘ghij’; r. 14 ‘accoorden’: eerste ‘o’; f. 68 r, r. 16 ‘saen’; f. 68v,
r. 10 ‘seer’; f. 74v, r. 22 ‘aerbeyt’: eerste ‘e’). In f. 74r, r. 7 zijn na ‘wel’ de twee
woorden ‘een Jaer’ geschrapt. In f. 84v, r. 9 is na ‘omdatmen’ ‘die’ geschrapt. In f.
67v, r. 7 is na ‘sal’ het volgende woord ‘al’ later ingelast op de regel. Merkwaardig
is de werkwijze van de kopiist op drie plaatsen: daar heeft hij de tekst van Houwaert
niet kunnen ontcijferen, waarna hij de nodige plaatsruimte blanco liet. Houwaert
heeft zelf bij de revisie de ontbrekende woorden ingevuld: ‘en swaer herte’ (f. 1r, r.
11), ‘t'publycke//en sure/’ (f. 41r, r. 10) en ‘Numa’ (f. 87v, r. 4).
De correctie van Houwaert is, zoals hierboven reeds gezegd, zeer uitvoerig. Toch
loont het de moeite die geheel op te nemen om een idee te geven van de veranderingen
die de auteur nog nodig achtte. In de volgende lijst is
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de eerste foliëring die van de kopij; tussen haakjes staat de signatuur van de druk.
Wanneer een woord of woorden worden geciteerd zonder verdere commentaar,
betekent dit dat zij op bijgekleefde strookjes genoteerd staan. Slechts wanneer van
dit procédé wordt afgeweken, wordt dat hier aangestipt.
- Boek 13
Tweede ongenummerde blad (3A3r), r. 2 ‘vvy sy trouwen en scouwen//sal vroegh
en laet’
f. 4r (3A7r),

r. 8

‘en’ interlineair toegevoegd

r. 10

‘// coen’ later toegevoegd

r. 11

‘//doen’ later toegevoegd

f. 5v (3A8v),

r. 5

‘en oft ghy voer my een
schoon vrouwe hadt
ghestolen’

f. 7r (3B2r),

r. 2

‘den’: ‘en’ over ‘e’

r. 12 en 14

dubbele streep later
ingelast

f. 8r (3B3r),

r. 12

‘Maer die’: ‘Maer’
geschrapt

f. 9v (3B4v),

r. 12

‘Lycien’ geschrapt, erna
‘van Lycien’ geschreven
(‘van’ vergeten door de
kopiist)

f. 11r (3B6r),

r. 17

‘wille’interlineair
toegevoegd

f. 19r (3C6r),

r. 21

‘al doet ghyt’

f. 24v (3D3v),

r. 4

‘ghedeclineert’

r. 9

‘faeme’: eerste ‘e’
geschrapt

f. 27r (3D6r),

r. 10 en 11:

dubbele streep later
ingelast

f. 30r (3E1r),

r. 2

‘pyne’ interlineair
toegevoegd

f. 30v (3E1v),

r. 1

‘//hier’ later toegevoegd

r. 3

‘//schier’ later toegevoegd

f. 32r (3E3r),

r. 9

‘dat’ interlineair
toegevoegd

f. 33v (3E4v),

r. 8

‘daer’
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f. 38r (3F1r),

r. 9

‘om u wyser te maken/’

r. 19

‘en behooren niet soo
dwaes te syn van
bevroene/’

f. 42r (3F5r),

r. 16

‘raet/met stanck’

f. 42v (3F5v),

r. 10

‘fijn//’ interlineair
toegevoegd

r. 11

dubbele streep tegelijk met
voorgaande correctie
toegevoegd

r. 19

‘en trouden eer lanck/’

f. 46v (3G1v),

r. 13

‘niet wechgheven al waert
een cadet verheven’

f. 51r (3G6r),

r. 19

‘het houwelyck hadden
gheaggreeert’

f. 54r (3H1r),

r. 6

‘wilt dit vaten’

f. 54v (3H1v),

r. 20

‘maeght’

f. 64r (3I3r),

r. 21

‘daer’ interlineair
toegevoegd

f. 74r (3K5r),

r. 20

‘u daer voer wacht’

f. 74v (3K5v),

r. 10

‘sy doen haer vierich
minnen/’

f. 75v (3K6v),

r. 22

‘hem selven beswaren’

f. 77v (3K8v),

r. 21

‘met lost//houwen//sult’
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f. 78r (3L1r),

r. 5:

na ‘vrolyck’ ‘met’
geschrapt; erna ‘sonder
discordatie’ geplakt

r. 21

‘termyn//en dach’

r. 22

dubbele streep tegelijk met
vorige correctie ingelast

f. 78v (3L1v),

r. 10

‘cleyn’

f. 80r (3L3r),

r. 5

‘en deught diviseren/’

f. 81r (3L4r),

r. 12

‘sesthien/oft seventhiene/’

f. 82v (3L5v),

r. 8

‘Hoe veel te meer eere
staet haer te bewysene’

f. 83r (3L6r),

r. 21

‘ghemeen compaignye’

f. 87v (3M2v),

r. 9

‘semple’

f. 1v (3N3v),

r. 20

‘die Hippocrenides’

f. 2v (3N4v),

r. 5

‘met vehementie’

f. 4r (3N6r),

r. 5

‘die hier staet’

f. 5r (3N7r),

r. 4

‘van die dry furieuse
wyven’

f. 5v (3N7v),

r. 4

‘om hulp bidden met
reverentie’

f. 8v (3O2v),

r. 22

‘ten lesten//breken’

f. 9r (3O3r),

r. 13

‘het is die menschelycke
sustentatie’

f. 10r (3O4r),

r. 4

‘lamentatie’

f. 14r (3O8r),

r. 11

‘persse/ /leven’

f. 15r (3P1r),

r. 20

‘en wesen goet’

f. 24r (3Q2r),

r. 12

‘ierst’ interlineair
toegevoegd

r. 13

‘dan wert zy groot en stout’

r. 1

‘Het is’

r. 17

‘vrydom sou gheven
Posthumum voerscreven’

r. 1

‘doen/ /’ interlineair
toegevoegd

- Boek 14

f. 25r (3Q3r),

f. 32v (3R2v),
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r. 3

‘coen/ /’ interlineair
toegevoegd

r. 17

‘liefven man was
gheweken’

r. 9

‘om dat gheen vrouwen’

r. 10

‘schande noch’

f. 41r (3S3r),

r. 8

‘te bat’ interlineair
toegevoegd

f. 42v (3S4v),

r. 8

‘goeden raet’

f. 45r (3S7r),

r. 20

‘in dierste langhe daer’

f. 45v (3S7v),

r. 2

‘doen’ interlineair
toegevoegd

f. 50r (3T4r),

r. 1

‘heuren vervaren man’

f. 54r (3T8r),

r. 8

‘naer myn verstant’

f. 56r (3V2r),

r. 10

‘en te brenghen in sneven’

f. 58v (3V4v),

r. 18

‘liefde (die haer dat
gheboot)’

f. 63r (3X1r),

r. 21

‘gheordineert’

f. 79v (3Z1v),

r. 6

‘hem ghevexeert/ /heeft)’

f. 80r (3Z2r),

r. 7

‘zyn van vremde/en
maghen/’

r. 20-22

‘en het was haer seer
aenghename / en soet/ (als
sy by haer man sliep) dit
lyden te verdraghen soo die
Massagetsche vrouwen
doen eens tacht daghen’

r. 21

‘metter daet/ /verbien’

f. 36r (3R6r),

f. 86v (3Z8v),
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- Boek 15
f. 1r (4B3r),

r. 6

‘Cytheriades’

r. 10

‘die dees’

r. 14

‘Rhetorycken’: ‘het’ over
andere letters

f. 2v (4B4v),

r. 18

‘coralen’ geschrapt,
‘Choralen’ erna
toegevoegd

f. 3v (4B5v),

r. 10

‘deene begost aldus met
moede swaer/ /te spreken’

f. 9r (4C3r),

r. 4

‘voor alle dinghen’

f. 9v (4C3v),

r. 14

‘vilt metter vlie’ overplakt;
erna ‘t/ /bewysen’
toegevoegd

f. 14r (4C8r),

r. 13

‘voerscreven’ interlineair
toegevoegd

f. 20r (4D6r),

r. 9

‘der naturen ghewaghen’

f. 22v (4D8v),

r. 6

‘hadde sy niet simpel
gheweest en ignorant’

f. 26r (4E4r),

r. 10

‘die willen paren’

f. 32v (4F2v),

r. 21

‘verdriet/ / en schanden’

r. 22

dubbele streep tegelijk met
voorgaande correctie
ingelast

f. 34r (4F4r),

r. 2

‘en condemnatie’

f. 42v (4G4v),

r. 5

‘eenen swanghe’

f. 46r (4G8r),

r. 2

‘sach sy ter zee in met
swaer gheclach’

f. 46v (4G8v),

r. 5

‘Coninghinne voerscreven’

f. 49v (4H3v),

r. 2

‘doot’ geschrapt, erna
‘voort’ geschreven

r. 11

‘aenslaen’

f. 52r (4H6r),

r. 3

‘lieflyck’

f. 53r (4H7r),

r. 18:

het laatste woord
‘lauderen’ geschrapt,
‘hoogh estimeren’ erna
geschreven
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f. 57r (4I3r),

r. 1

‘met droefven’

f. 62v (4I8v),

r. 4

‘ontcnoopen’

f. 63r (4K1r),

r. 19

‘en deught delicaet’

f. 64r (4K2r),

r. 1

‘cleynen tyt’

r. 11

‘erflycke/ /’

f. 65r (4K3r),

r. 4

‘te deser spatie’

f. 67r (4K5r),

r. 17

‘ick sal’

f. 71r (4L1r),

r. 18

‘raserye’

f. 76v (4L6v),

r. 11

dus wil ick weduwe midts
myn ongheluck/ /blyven’

f. 79r (4L9r),

r. 2

‘doer Atropos daet
grouwelyck’

r. 18-21

‘waer doer sy vromelyck
verdreeff van haer
die vleeschelycke
concupiscentie/ /wel saen
en naer dat syse met
continentie/ /weerstaen
heeft/is sy soetelyck elck
ten toone/ / ghestorven’

f. 1v (4M3v),

r. 19

‘boven desen’

f. 5v (4M7v),

r. 6

‘alweirdigher/ /syn’

r. 8

‘expeirdigher/ /syn’

r. 18

‘en goede leere/’

f. 10r (4N4r),

r. 22

‘dan een schoone vileyne/
/die ryck/ /is’

f. 11v (4N5v),

r. 12

‘toch/ /’ interlineair
toegevoegd

r. 14

‘/ /oock’ interlineair
toegevoegd

- Boek 16
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f. 17v (4O3v),

r. 8

‘allendich in pranghen’

f. 18v (4O4v),

r. 17

‘haren brande’

f. 21r (4O7r),

r. 21

‘naer dat was
afghesleghen’

f. 21v (4O7v),

r. 11

‘onvroet/ /doen leven/
/heeft’

f. 24r (4P2r),

r. 21

‘corrigeren’

f. 25v (4P3v),

r. 14

‘daer’ geschrapt; erna ‘met
dwaes onderwinssele/’
geplakt

f. 28r (4P6r),

r. 12

‘u wyf nacht en dach/ /in
sulker veughen’

f. 31v (4Q1v),

r. 9

‘en houwen statie’

f. 32v (4Q2v),

r. 15

‘suer en soet’

f. 48v (4S2v),

r. 5

‘dickwils’ interlineair
toegevoegd

f. 49v (4S3v),

r. 18

‘en ancxstelycken
vermane’

f. 60v (4T6v),

r. 10

‘ghelyck claer lichten
souwe/’

f. 61r (4T7r),

r. 9

‘edel’ interlineair
toegevoegd

f. 64v (4V2v),

r. 13

in ‘vrouwen’ ‘rouw’ over
drie onleesbare letters

f. 65v (4V3v),

r. 9

‘maghen’ gecorrigeerd uit
oorspronkelijk ‘macht’

f. 66v (4V4v),

r. 10

‘haer’: ‘a’ en ‘r’ over
andere letters

f. 67v (4V5v),

r. 4

‘t'stryen/’

f. 69v (4V7v),

r. 17

‘te salveren/’

r. 19

‘by stonden reguleren/’

r. 20

‘tyrannye en
dexactioneren’

f. 71v (4X1v),

r. 20

‘God’

f. 74r (4X4r),

r. 19

‘uyt liefde pure?’

f. 75r (4X5r),

r. 14

‘wel/ /te ghenesen’

f. 77r (4X7r),

r. 2

‘confirmeren)’
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f. 77v (4X7v),

r. 4

‘(als hy gheenen cost en
can recrouvreren)’

f. 78v (4X8v),

r. 3

‘Dictamus’: ‘mu’ over
andere letters.

Watermerken4
De vier Boeken zijn op één na homogeen van samenstelling.
Boek 13 vertoont Briquet 1846 (breedte van het schild: 28 mm; afstand tussen de
bruglijnen: 18,5 mm).
Boek 14 heeft eveneens Briquet 1846 in de katernen 1-11; de twaalfde katern heeft
Briquet 8079 (breedte van het schild: 17 mm; afstand tussen de bruglijnen: 20 mm).
Boek 15 heeft Briquet 1846.
Boek 16 heeft Briquet 8079.

4

Identificatie volgens C.M. Briquet, Les Filigranes. A facsimile of the 1907 edition. Edited
by Allan Stevenson, Amsterdam 1968.
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Conclusie
Het geheel is een voorbeeld van goede kopij. Houwaert heeft zijn autograaf
veiligheidshalve5 laten overschrijven door een professionele kopiist. Waarschijnlijk
had dezelfde man voordien reeds de tekst van de voorgaande twaalf Boeken
gekopieerd; de gelijke behandeling van de vier Boeken wij op routine: met de
eigenlijke tekst begint de kopiist telkens pas op het de de blad van de eerste katern;
op het eerste blad wordt plaats vrijgehoude voor die elementen van het voorwerk,
die door de auteur geleverd worde (titel).
Ook de lay-out van de kopij is een voorbeeld van regelmaat: op elke bladzijde
staan twee strofen van elf verzen, een schikking die ook in de druk vanaf het eerste
Boek voorkomt. Dit identiek overzichtelijk procédé vergemakkelijkt het werk van
de zetter: hij kan de schikking van elke bladzijde uit de kopij ongewijzigd overnemen,
zoals dat ook wel bij het voorgaande tekstgedeelte het geval zal geweest zijn. De
sprekende hoofdregels vond de zetter eveneens in de kopij: ook op dit punt kon hij
vrij automatisch te werk gaan.
Wat ook niet weinig bijdraagt tot het aspect ‘goede kopij’ is de wijze van correctie
door middel van zorgvuldig opgeplakte strookjes. Ten slotte zij de nummering van
de katernen, de foliëring en de custoden even zoveel hulpmiddelen voor een correcte
behandeling van de kopij.

Behandeling door de zetter
Formaatsignaturen
Met rood krijt zijn bovenaan op elke bladzijde formaatsignaturen6 aangebracht, en
wel in hun meest complete vorm: de katernletter van het ge-

5
6

VOET, GC, II, p. 282: auteurs zonden een kopie in, niet zozeer voor het gemak van de zetters
maar wel uit angst dat het werk onderweg verloren zou raken.
W.GS HELLINGA Kopij en druk in de Nederlanden, Amsterdam 1962, p. 94: formaatsignaturen
zijn notities van de zetter die aangeven waar het zetsel van de ene op de andere bladzijde
overgaat.
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drukte boek, een getal dat aanduidt welke bladzijde binnen dit katern aan de orde is
en als derde element het paginanummer van de bladzijde binnen het gedrukte boek.
In de eerste katern van de kopij van Boek 13 is de titelbladzijde genummerd Aaa[]
(het hoekje van de pagina is afgesneden en beschadigd); naar analogie met alle
volgende eerste bladen van alle katernen moet er ‘p'a’ (= prima) gestaan hebben. De
versozijde van deze bladzijde is gemerkt Aaa4. Overgeslagen zijn p. 2 en 3, waarop
in de druk de ode van Jonker Jan van der Noot staat ter ere van de volgende vier
Boeken. De ode zelf maakt geen deel uit van de kopij. Van der Noot zal ze ofwel
later aan Houwaert bezorgd, ofwel rechtstreeks aan Plantin ter hand gesteld hebben.
Op Aaa4 kwam in de druk de plaat met het wapenschild van de dichter. ‘Het begryp’
is gemerkt Aaa5; de keerzijde hiervan, Aaa6, is in de kopij blanco; in de druk staat
daar een kopergravure ter illustratie van de daarnaast beginnende tekst. De eigenlijke
tekst van Boek 13, in de kopij genummerd f. 1, heeft als formaatsignatuur 7Aaa7:
de eerste 7 is het eerste paginacijfer dat in het gedrukte boek voorkomt. Opmerkelijk
is dat de eigenlijke formaatsignatuur gepagineerd wordt, en niet gefolieerd zoals in
de gedrukte katernsignaturen.7 Het volgende overzicht met betrekking tot de eerste
katern van de kopij zal dit hopelijk verduidelijken:
nummering kopij

formaat-signaturen paginering druk

katern-signaturen

[titel]

Aaa[p'a]

[1]

[Aaa1r]

[2]

[Aaa1v]

[3]

Aaa2

[verso]

Aaa4

[4]

[Aaa2v]

Begryp

Aaa5

[5]

Aaa3

[verso]

Aaa6

[6]

[Aaa3v]

f. 1r

7Aaa7

7

Aaa4

f. 1v

8Aaa8

8

[Aaa4v]

f. 2r

9Aaa9

9

Aaa5

7

Die paginering is wel regel geweest: wanneer in Het Bosken van Jonker Jan van der Noot in
het lijstje ‘Fauten int drucken deur afwesen des Auteurs by comen’ verwezen wordt naar f.
F5r, dan gebeurt dat met de woorden ‘Inde 9. sye van litera F’; zie JAN VAN DER NOOT, Het
Bosken, Londen z.j., f. L8v.
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f. 2v

10Aaa10

10

[Aaa5v]

f. 3r

11Aaa11

11

[Aaa6r]

f. 3v

12Aaa12

12

[Aaa6v]

f. 4r

13Aaa13

13

[Aaa7r]

f. 4v

14Aaa14

14

[Aaa7v]

f. 5r

15Aaa15

15

[Aaa8r]

f. 5v

16Aaa16

16

[Aaa8v]

f. 6r

17Bbb p'a

17

Bbb[1]

f. 6v

18Bbb2

18

[Bbb1v]

Men merkt dat de tekst van de eerste katern van de kopij in de druk ook het eerste
blad van de tweede katern aldaar in beslag neemt. Dat deze veelheid van tellingen
en hun discrepantie tot fouten in het produktieproces geleid hebben, zal wel niet
verbazen. Formaatsignatuur en paginering van de druk blijven correct tot Mmm p'a
(= 3M1r): als paginanummer werd daar eerst 178 geschreven, dan geschrapt, waarna
177 (het juiste cijfer) erna genoteerd werd. Op Qqq3 (= 3Q2r) is vóór het paginacijfer
235 het begin van een ander (?) getal 23 doorgestreept. Op Yyy14 (= 3Y7v) is het
paginanummer 342 twee keer geschreven; de eerste notering is doorgehaald. Op
Zzz9 (= 3Z5r) begint een lange reeks correcties tot Aaaa12:
Zzz9

eerst genummerd 35...

(laatste cijfer onleesbaar);
erna: 353

Zzz10

eerst genummerd 3...;

54 over laatste twee cijfers:
354

Zzz11

eerst genummerd 3...;

55 over laatste twee cijfers:
355

Zzz12

eerst genummerd 350;

6 uit 0: 356

Zzz13

eerst genummerd 351:

1 geschrapt, erna 7:357

Zzz14

eerst genummerd 352;

8 over 2:358

Zzz15

eerst genummerd 353;

9 over 3:359

Zzz16

eerst genummerd 354;

60 over 54:360

Aaaa1

eerst genummerd 355;

geschrapt, ervoor 361

Aaaa2

eerst genummerd 356;

geschrapt, erna 362

Aaaa3

eerst genummerd 357;

geschrapt, ervoor 363

Aaaa4

eerst genummerd 358;

geschrapt, erna 364

Aaaa5

eerst genummerd 359;

geschrapt, ervoor 365

Aaaa6

eerst genummerd 360;

geschrapt, erna 366
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Aaaa7

eerst genummerd 361;

geschrapt, ervoor 367

Aaaa8

eerst genummerd 362;

8 over 2: 368

Aaaa9

eerst genummerd 363;

9 over 3: 369

Aaaa10

eerst genummerd 364;

geschrapt, erna 370

Aaaa11

eerst genummerd 365;

geschrapt, erna 371

Aaaa12

eerst genummerd 366;

geschrapt, erna 372.
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In de druk komt telkens de juiste versie voor.
In de kopij van Boek 15 dragen de versozijden van titelblad en ‘Het begryp’ heel
uitzonderlijk geen formaatsignaturen, hoewel zij meegeteld zijn. Een niet
gecorrigeerde fout komt voor op Cccc p'a (= 4C1r): Bbbb16 (= 4B8v) is correct
genummerd als 388; Cccc p'a wordt 393. Dit hiaat van vijf nummers is niet verbeterd,
ook niet in de druk. In Kkkk p'a (= 4K1r) is in 505 de eerste 5 over een 4 geschreven.
In Qqqq p'a (= 4Q1r) stond eerst 606, dat geschrapt werd, waarna het correcte cijfer
605 ervóór werd genoteerd. Het zal wel geen toeval zijn, dat al deze misrekeningen
voorkomen op de eerste pagina van een nieuwe katern. Een katern, die aanvankelijk
bijna geheel verkeerd gepagineerd werd, is Tttt:
Ttttp'a 653 (correct)
Tttt2 eerst 656; laatste 6 geschrapt, erna 654
4:
Tttt3 eerst 657; 7 geschrapt, erna 5:

655

Tttt4 eerst 658; 6 over 8:

656

Tttt5 eerst 659; 9 geschrapt, erna 7:

657

Tttt6 eerst 660; 60 geschrapt, erna 58:

658

Tttt7 eerst 661; 61 geschrapt, erna 59:

659

Tttt8 eerst 662; 0 over 2:

660

Tttt9 eerst 663; 1 over 3:

661

Tttt10 eerst 664; 2 over 4:

662

Tttt11 eerst 665; 5 geschrapt, 3 erna:

663

Tttt12 eerst 666; 4 over 6:

664

Tttt 13 eerst 667; 7 geschrapt, erna 5:

665

Tttt 14 eerst 668; 8 geschrapt, een andere 666
6 vóór het oorspronkelijke getal:
Tttt 15 eerst 669; 9 geschrapt, erna 7:

667

Tttt16 eerst 670; 70 geschrapt, erna 68: 668
Al deze correcties zijn op een vrij slordige, moeilijk te ontcijferen wijze
aangebracht. Dat zal wel de oorzaak geweest zijn dat bij de verwerking van de
gecorrigeerde versie in de druk toch fouten gemaakt zijn: f. 4T1v (= Tttt2) is correct
p. 654, f. 4T2r (= Tttt3) is p. 655, maar vanaf de volgende bladzijde f. 4T2v (= Tttt4)
is alles bij het oude gebleven en staat in de druk als paginanummer 658.
Van deze fouten in het berekenen van de formaatsignaturen moeten een paar
zetfouten onderscheiden worden: die zijn louter te wijten aan onachtzaamheid bij
het zetten; de cijfers van de formaatsignaturen zijn correct, de paginering in de druk
is het echter niet: Ttt14 heeft als paginacijfer correct
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294, de druk heeft op f. 3T7v 292. De volgende bladzijde Ttt15 is in de kopij correct
295, de druk heeft op f. 3T8r foutief 294. Eveneens een zetfout is op f. 4N7r p. 369
voor het correcte cijfer 569 in Nnnn13.

Spelling
Wanneer men de kopij vergelijkt met de uiteindelijke druk, dan vallen een aantal
karakteristieke kenmerken op (alle voorbeelden stammen uit Boek 13).
1. De grafieën ij en y worden als identiek beschouwd. De zetter neemt niet
noodzakelijk de spelling van de kopij op dit punt over. Integendeel zelfs, hij
heeft een voorkeur voor ij, terwijl Houwaert zelf liever y schrijft.
2. Zintekens, en vooral de schuine streep, de ‘gotische komma’, worden niet altijd
overgenomen wanneer zij binnen het vers voorkomen: listich/ - listich (3A4r,
r. 17), gheest/ - gheest (r. 20).
3. Wat zeer sterk opvalt: een streven naar gelijkvormigheid, normalisering,
modernisering en vereenvoudiging in de spelling.
Gelijkvormigheid, normalisering: vrinden - vrienden (3B3r, r. 3), vrinschap vrientschap (3B6r, r. 22), maeschap - maegschap (3B5r, r. 15), cryshandel crijchshandel (3D4r, r. 1), onnaxaem - onachtsaem (3D7r, r. 5), ghierighaers ghierigaerts (3F8v, r. 5), spelieden - speellieden (3G7v, r. 12).
Modernisering: verdoelde - verdoolde (begryp, r. 9), helpe - hulpe (3A4v, r. 9),
bruygoom - bruygom (3B2v, r. 2), vermoyen, groyen - vermoeyen, groeyen
(3D5v, r. 2,4), die liefde - de liefde (3F7r, r. 11), meughdy u - meught u (3H1r,
r. 8), chierlyck - cierlijck (3I7r, r. 3).
Vereenvoudiging: schaempte - schaemte (3A4v, r. 7), uytghanck - uytganck
(3A6v, r. 2), motyff - motijf (3A7r, r. 9), kiekendieff - kiekendief (3A7v, r. 18),
ghedumpt - ghedumt (3B7r, r. 10), turcxsche - Turcsche (r. 16), misprysselyck
- misprijselijck (3G8r, r. 3).
Accusativismen worden geweerd: den bruygoom - de bruygom (3B1v, r. 5),
den soon - de soon (3B4v, r. 21), den quaden - de quade (3G7v, r. 15).
4. De doffe e leidt een onzeker bestaan: nu eens wordt ze ingelast, dan weer
weggelaten: bedrieghlyck - bedrieghelijck (3A4r, r. 17), houlycken houwelijcken (3B3v, r. 10), groot - groote (3B4r, r. 22), ghewoone-
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lyck - ghewoonlijck (3B5r, r. 16), ryck - rijcke (3G4r, r. 12), hadde - had (3H8v,
r. 16).8
5. Er wordt graag teruggegrepen naar de authentieke, correcte spelling van
leenwoorden: de zetter heeft ‘geleerde’ aspiraties: Lacedemonien Lacedaemonien (3C1r, r. 13), comentarien - commentarien (3C3v, r. 3),
Chartagine - Carthagine (3D3r, r. 14), Lattynsche - Latijnsche (3D4r, r. 12),
subieckt - subiect (3E4v, r. 15), gharesteert - ghearresteert (3E8v, r. 4), Psycce
- Psyche (3G2v, r. 3), abondant - abundant (3H3r, r. 8).
Het aantal woorden dat foutief gezet werd is gering: schyffelachtich - schuyffelachtich
(3A6r, r. 21), Cupidinem - Cupidinen (3A6v, r. 20), schaduwe - schadue (3A8v, r.
12), straff - sraff (3D5r, r. 17), minden - mindeen (3D6v, r. 2), t'sghelycx - t'ghelijcx
(3E2r, r. 3), t'svaders - s'vaders (3E6r, r. 6), t'svaders - t'svader (r. 7), sonder - sonderr
(3F3v, r. 4), schrijven - schrijvm (3G2r, r. 1), ancxt - ancx (3L2r, r. 20), staet - saet
(3L5r, r. 4).
Wat meer voorkomt, zijn foutieve interpretaties, aanvullingen en weglatingen van
de zetter: verquistinghen - verquistinghe (3D2v, r. 16), stout/ / - stout (3D6v, r. 19);
die is - de is (3F7r, r. 11: in dit vers is drie keer ‘die’ gereduceerd tot ‘de’, de derde
keer ten onrechte), sustere - suster (3G3v, r. 22: het rijm klopt niet meer), accoorden
- accoorderen (3I4r, r. 14: ‘accoorderen’ is weliswaar de gewone vorm van het ww.,
maar het rijm klopt niet langer), (door... vervolgh) - door... vervolgt (3K6r, r. 11),
den - ten (3L2v, r. 3), (daer... afsnoyen) - daer... afsnoyen (3L7r, r. 18), schoonen schoone (3M1v, r. 11).
Na het afdrukken van het complete werk heeft Houwaert in het voorwerk nog een
lijst van ‘Fauten eens-deels int drucken, eens-deels byden Aucteur int schryven
versien [= voorbijgezien]’ laten opnemen. Aangaande Boek 13 worden twaalf
correcties opgesomd, maar daaronder zijn slechts vijf van de hierboven vermelde
foutieve gevallen verbeterd: 3A6r, r. 21, 3D6v, r. 2, 3E6r, r. 7, 3F3v, r. 4, 3L5r, r. 4.
De overige gevallen zijn auteurscorrecties.

8

Dit impliceert dat de gedrukte versie van Pegasides Pleyn geen betrouwbaar materiaal biedt
om een eigentijdse voorkeur in het rederijkersmilieu voor een bepaalde verslengte te
achterhalen! De zetter, voor wie Nederlandse verzen nog steeds geen vast aantal syllaben
bevatten, heeft hier door het variëren van vormen met en zonder doffe e eigenmachtig
ingegrepen. En Houwaert heeft zich - blijkens het ontbreken van enige reactie in de lijst
‘Fauten’ (waarover verder hierna) - daartegen niet verzet.
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Algemeen besluit
De tekstoverlevering van Pegasides Pleyn is van hoge kwaliteit. Houwaert heeft zijn
tekst toevertrouwd aan een geroutineerde kopiist en daarna diens werk zeer zorgvuldig
nagezien, zo nodig verbeterd en in niet geringe mate aangevuld. In de Plantijnse
officina is de kopij vakkundig behandeld: de aanpassingen van de zetter(s) tendeerden
naar gelijkvormigheid van de spelling en naar een modern schriftbeeld; eigenlijke
fouten, zowel in de interpretatie van de tekst als in het eigenlijke zetwerk zijn schaars.
En ten slotte heeft de auteur het hele werk blijkens de na afloop gedrukte lijst ‘Fauten’
nog eens doorgelezen met de bedoeling zijn tekst te zuiveren van zowel zetfouten
als van eigen poëtische onvolkomenheden. Het resultaat van al deze zorgvuldigheid
mag beschouwd worden als een heel secure tekst, die de bedoelingen van de auteur
ten nauwste weergeeft.
Rijksuniversiteit Gent
Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie
Blandijnberg 2
B-9000 Gent

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

268

Summary
In 1582-1583 Plantin printed Pegasides Pleyn by the Brussels poet Jan Baptist
Houwaert. The Plantin-Moretus Museum still has the copy of the final part of that
work in its collection. The copy was not made by Houwaert himself; it was written
by a professional scribe. However, Houwaert carefully inspected the copy and
introduced new versions of some words and passages by sticking in strips of paper
with new texts on the original one. In the manuscript traces of manipulation by the
compositor are present: when providing signatures he made some mistakes, which
were partly corrected in the print and partly remained unnoticed. The compositor
followed Houwaert's text very closely, but he updated the spelling. After the whole
of the book had been printed Houwaert inserted a list with corrigenda, including both
misprints and, again, author's corrections. The carefulness of the scribe, of the
compositor and not in the last place of the author made for the manifest accuracy of
the text.
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Plantins fondscatalogus uit 1567
Chris Coppens
Ongetwijfeld naar het voorbeeld van zijn Parijse collega's stelde Plantin catalogen
op van zijn fonds.1 Voor zover bekend, drukte hij de eerste in 1566, maar van deze
versie is geen exemplaar bekend.2 Het daaropvolgende jaar bezorgde hij een nieuwe
druk ervan. Dan verscheen er nog een in 1570, 1572, 1575, 1579 en 1584, althans
voor zover exemplaren ervan zijn overgeleverd. Waren de eerste boekjes van de
reeks in octavo, de lijst van 1579 was een éénbladdruk en Plantins laatste cataloog
verscheen in quarto.3 Plantin drukte wellicht meer van deze lijsten, maar door hun
functie waren ze als het ware voorbestemd om weggegooid te worden wanneer een
nieuwe versie werd aangeboden, zodat ze nu zo zeldzaam of geheel onvindbaar zijn
geworden.
Al deze catalogi, evenals die van de Franse, Duitse en Zwitserse collega's, waren
een vorm van publiciteit zoals die nu nog door uitgevers wordt verspreid.4 De vraag
kan worden gesteld of de voorschriften van de censuur

1
2

3

4

Er zijn catalogen bewaard van Simon de Colines, Renaud Chaudière, Robert Estienne,
Lodoicus Tiletanus, Guillaume Morel, Chrétien Wechel.
LEON VOET, The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the Works printed and
published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, dl. 4, Amsterdam 1982, p. 1906,
nr. 2063 (voortaan afgekort als PP met het nummer).
PP 2064-2069. Voor de cataloog van 1570, zie GÜNTER RICHTER, ‘Bibliographische Beiträge
zur Geschichte buchhändlerischer Kataloge im 16. und 17. Jahrhundert’, in Bibliographische
Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für
Hans Widmann zum 65. Geburtstag am 28. März 1973, uitg. door ALFRED SWIERK, Stuttgart
1974, p. 191-192 (het ex. van 1570 in de Stadtbibliothek te Mainz); ID., ‘Die Sammlung von
Drucker-, Verleger- und Buchführerkatalogen in den Akten der Kaiserlichen
Bücherkommission’, in Festschrift für Josef Benzing zum sechzigsten Geburtstag 4. Februar
1964, Wiesbaden 1964, p. 343-344 (hoofdzakelijk over het exemplaar van 1579, maar met
vermelding en bibliografie van de catalogi van 1570, 1575, 1584, 1596, 1615, 1642, 1656).
Vergelijk bijv. BERTHOLD HACK, Der Bücherkatalog. Wesen, Anlage und Herstellung
buchhändlerische Kataloge, Stuttgart 1955 [= Werkstatt des Buches].
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hier voor iets kunnen tussen zitten, is het niet voor de introductie van drukkerscatalogi
- er zijn er immers al van in de vijftiende eeuw - dan mogelijk voor de toename ervan.
Parijs gaf in 1544 de eerste lijst van verboden boeken uit, Leuven volgde twee jaar
later en spoedig kwamen andere uitgaven van de ‘index’ tot stand in Portugal (1547),
Venetië (1549), Spanje (1551), Rome (1559), Luik (1568) en Antwerpen (1569).5
Om de controle op de boekenproduktie te vergemakkelijken, werd de boekhandelaren
voorgeschreven in een lijst de samenstelling van hun fonds kenbaar te maken.6 Dit
kon gebeuren onder de vorm van een affiche - een éénbladdruk, zoals er heel wat
zijn bewaard7 - of van kleine boekjes. Zij konden inderdaad een dubbele rol vervullen.
Goede publiciteit is overigens goede informatie.
Plantins oudst bewaarde catalogus is wellicht een vermeerderde herdruk van de
eerste lijst. Het enig bekende exemplaar dat in 1891 in facsimile werd gepubliceerd,8
was verloren gewaand.9 Het was inderdaad ter gelegenheid van La journée du livre
die in 1890 te Antwerpen werd gehouden, dat Henri Omont, conservator van de
handschriftenafdeling in de Bibliothèque Nationale te Parijs, zijn exemplaar ter
beschikking stelde om het te reproduceren. Het verscheen in de verslagen van het
colloquium met een korte inleiding en werd ook afzonderlijk verspreid als
facsimile-editie, zonder verklarende noot weliswaar.
Omont was na zijn studies aan de Ecole des Chartes in 1881 door Léopold Delisle
in de Bibliothèque Nationale opgenomen. Al spoedig kwam hij te-

5

6

7

8

9

J.M. DE BUJANDA, FRANCIS M. HIGMAN, JAMES K. FARGE, Index de l'université de Paris,
1544, 1545, 1547, 1549, 1551, 1556, met medewerk. van RENE DAVIGNON & ELA STANEK,
Sherbrooke-Genève 1985, p. 11-18 [= Index des livres interdits 1]; zie ook FRANZ HEINRICH
REUSCH, Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen- und Literaturgeschichte,
2 v., Bonn 1883-1885 (herdr. Aalen 1967).
J.M. DE BUJANDA, Index de l'université de Louvain, 1546, 1550, 1558, met een historische
inleiding door LEON-E. HALKIN, met medewerk. voor de Vlaamse veroordelingen van
PATRICK PASTURE en GENEVIEVE GLORIEUX, en van RENE DAVIGNON & ELA STANEK,
Sherbrooke-Genève 1986, p. 41 [= Index des livres interdits 2].
Zie bijv. GÜNTER RICHTER, Verlegerplakate des XVI. und XVII. Jahrhunderts bis zum Beginn
des dreissigjährigen Krieges, Wiesbaden 1965, met de cataloog uit 1579, gereproduceerd
en kort gecommentarieerd p. 19-20.
HENRI OMONT, ‘Le second catalogue de l'imprimerie plantinienne’, in Compte-rendu de la
première session de la Conférence du livre tenue à Anvers au mois d'Août 1890, Antwerpen
1891, p. 233-250.
PP 2064
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recht in het handschriftenkabinet, waarvan hij in 1899 hoofdconservator werd. Met
een enorme werkkracht beschreef hij er duizenden Franse, Latijnse en Griekse
handschriften. Het is ongetwijfeld langs de humanisten-kringen waarnaar deze laatste
hun weg vonden, dat Omont ook door het gedrukte boek werd aangetrokken.
In functie van zijn wetenschappelijk werk bouwde hij aan zijn eigen bibliotheek.
Bibliotheek- en drukkerscatalogen moesten hem wel boeien. Zijn collectie getuigt
ervan. Hij wist niet minder dan een twintigtal, hoofdzakelijk Parijse, zestiende-eeuwse
drukkerscatalogen in octavoformaat bij elkaar te krijgen, waarvan sommige unica
zijn.10 Dit is ongetwijfeld de grootste privé- verzameling van dit soort boekjes die
vóór de tweede wereldoorlog werd samengebracht.11 Toen Graham Pollard en John
Ehrman in 1965 hun baanbrekend werk The Distribution of Books by Catalogue
publiceerden, was Omont voor een aantal vroege uitgaven de enige bron.12 De auteurs
wisten echter niet waar de exemplaren zich bevonden. Omont had in zijn artikel
immers angstvallig de herkomst verzwegen.
Henri Omont overleed in 1940 en zijn kostbare bibliotheek bleef tijdens de
oorlogsjaren in het bezit van zijn weduwe, 45, rue Saint-Ferdinand te Parijs. Het
was pas na de oorlog dat Leuven, waar voor een tweede keer in nog geen veertig jaar
de bibliotheek was vernield, zijn aandacht op die bibliotheek richtte. De
hoofdbibliothecaris, Etienne van Cauwenbergh, contacteerde de Franse relaties. Het
is ongetwijfeld door bemiddeling van admiraal Marie Jean Lucien Lacaze, voorzitter
van het Comité français des amis de l'Université de Louvain, dat de van vele zijden
fel begeerde bibliotheek, in 1948 voor de Leuvense universiteitsbibliotheek kon
worden aange-

10

11
12

Zie HENRI OMONT, ‘Catalogue des éditions françaises de Denys Janot, libraire parisien
(1529-1545)’, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 25, 1898,
p. 271-296, hoofdzakelijk p. 273-277.
Het gaat wel degelijk om de cataloogjes in octavoformaat, niet de éénbladdrukken. Er zal
bij een andere gelegenheid op de gehele verzameling verder worden ingegaan.
GRAHAM POLLARD & ALBERT EHRMAN, The Distribution of Books by Catalogue from the
Invention of Printing to A.D. 1800. Based on Material in the Broxbourne Library, Cambridge
1965, p. 52-53. Het mag hier nog eens worden herhaald dat het ten zeerste te betreuren is
dat na meer dan twintig jaar nog steeds geen handelseditie hiervan op de markt is. Door dit
kunstmatig zeldzaam houden bevordert men steeds meer een kleine club en onthoudt men
een groot deel van de wetenschappelijke wereld elementaire referentiewerken.
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kocht.13 Daar vormden de boeken, die meteen uit Frankrijk werden overgebracht,
voor het domein van de historische wetenschappen de belangrijkste kern van de weer
op te bouwen collecties, zowel op het stuk van referentiewerken, tijdschriften als
van preciosa.14
Bij de splitsing van de universiteit op het einde van de jaren zestig werd ook de
bibliotheek in twee gedeeld. Het is ten gevolge hiervan dat de collectie
drukkerscataloogjes zich nu op twee plaatsen bevindt, een deel te Leuven, een ander
te Louvain-la-Neuve, waaronder het Plantin-drukje.15 Het kleine boekje van 159 bij
95 mm met 16 bladen was voor rekening van Omont in een perkamenten bandje
gestoken. Het is bijzonder gaaf en lijkt pas uit de boekhandel te komen.16 Nergens is
een spoor van eerdere herkomst te vinden.
Op het eerste gezicht is er een licht verschil tussen de titelpagina van het facsimile
en die van het origineel. Bij deze laatste vertoont het drukkersmerk duidelijk een
breuklijn die in de rechter helft van boven naar beneden de gehele afbeelding
doorsnijdt (Afb. 1). Op het facsimile is dat drukkersmerk gaaf. Toch gaat het
onmiskenbaar om hetzelfde exemplaar. Het was niet ongebruikelijk in de negentiende
eeuw, en nog lang erna, die ‘storende’ elementen weg te werken.17 Het werd trouwens
door bibliotheek-hand-

13

14

15
16
17

Dit blijkt uit briefwisseling die in het universiteitsarchief wordt bewaard. Omont zelf was
een van de oprichters van het ‘International committee for the Restoration of the University
of Louvain’. Zie Oeuvre Internationale de Louvain. Bulletin, nr. 1, 1919, p. 13, 21, 32; Le
Comité des Amis français de Louvain (1914-1934), Parijs 1934.
Omonts bibliotheek bevatte bijvoorbeeld meer dan 50 incunabels en enkele interessante
handschriftenfragmenten. Over enkele van de fragmenten, zie MICHAEL MCCORMICK,
‘Palaeographical notes on the leaves of St. Mark from Louvain (Gregory-Aland 167)’,
Scriptorium, 34, 1980, p. 240-247 (met verdere referenties in n. 1); BERNARD BISCHOFF &
VIRGINIA BROWN, ‘Addenda to Codices Latini antiquiores’. Mediaeval Studies, 47, 1985,
p. 322-334. Recente bijdragen over of m.b.t. stukken uit de Omont-collectie, zijn: JOSEPH
IJSEWIJN, GILBERT TOURNOY & MARCUS DE SCHEPPER, ‘Jean Dorat and his Tumulus Iani
Brynoni’, in Neo-Latin and the Vernacular in Renaissance France, uitg. door GRAHAME
CASTOR & TERENCE CAVE, Oxford 1984, p. 129-155; Erasmiana lovaniensia, uitg. door
CHR. COPPENS, J. IJSEWIJN, J. ROEGIERS & G. TOURNOY, Leuven 1986, p. 15-16 [=
Supplementa humanistica lovaniensia 4]; C. COPPENS, ‘Jacques-Charles Brunet (1780-1867),
l'Académie et ses médailles’, Bulletin du bibliophile, 1987, p. 179-192; ID., ‘Uit de band
gesproken 1. Een band voor de H. Geest’, Ex officina, 3, 1986 [versch. 1988], p. 155-164.
Onder het boeknummer 3A 21022
Tenzij het zou zijn gewassen.
Over de betrouwbaarheid van de 19de-eeuwse facsimile's, zie JOS A.A.M. BIEMANS,
‘Lithografische facsimile's van twee Spiegel Historiael-fragmenten. Enkele opmerkingen
over de vervaardiging en betrouwbaarheid van vroege steendruk-reprodukties van
Middelnederlandse handschriften’, in Miscellanea neerlandica. Opstellen voor dr. Jan
Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, onder red. van ELLY
COCKX-INDESTEGE & FRANS HENDRICKX, Leuven 1987, p. 145-165; zie ook ELLY
COCKX-INDESTEGE & CLAUDINE LEMAIRE, Handschriften en oude drukken in facsimile van
1600 tot 1984, Brussel 1984, p. 25. Dit drukkersmerk verschijnt veel op drukken van 1566
en 1567 maar niet meer daarna. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld in de bundel
specimina van het Plantijnse drukwerk die door Jan Moretus aan zijn schoonvader voor
nieuwjaar 1575 werden aangeboden (MPM Arch. 1230).
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boeken bij de restauratie van oude drukken voorgehouden de boeken er te doen
uitzien alsof ze vers van de persen kwamen, meer zelfs, ze beter te maken dan ze
ooit waren geweest.18
Behalve dat de uitgaven in het Frans en het Nederlands afzonderlijk staan vermeld,
geeft de lijst een alfabetisch klassement dat eerder willekeurig lijkt samengesteld en
zeker geen enkel houvast biedt om wat dan ook terug te vinden. De volgorde wordt
niet bepaald door de naam van de auteur, die in de zestiende eeuw, en zelfs tot in de
achttiende eeuw, vaak op basis van de voornaam werd gerangschikt. Het ordenend
element is het eerste woord van de titel zoals die in het cataloogje verschijnt en
alszodanig niet noodzakelijk precies overeenkomt met de titelpagina. Maar zelfs hier
is er geen consequente lijn. De initiaal van de voornaam van de auteur bijvoorbeeld
telt soms mee en soms niet.
Voor zover de bewaarde exemplaren een betrouwbaar beeld geven van de
oorspronkelijke toestand, geeft pas de catalogus van 1579 een systematisch opgezette
indeling. Nochtans zijn de zestiende- eeuwse drukkerscatalogen voor de overgrote
meerderheid volgens onderwerp geordend, soms gekoppeld aan een onderscheid
volgens taal. Dit kwam ongetwijfeld niet alleen tegemoet aan de gebruiker-klant,
maar lag ook in de lijn van de bibliotheekcatalogen zoals die vanuit de middeleeuwen
waren overgeleverd.19

18

19

‘Il [i.e. de restauratie] consiste à blanchir le papier, à en enlever toute espèce de taches, à
réparer les ravages des vers, à retablir dans quelque langue que ce soit, tout ce qui a pu leur
servir de pâture, soit lettres, soit vignettes, à rendre au papier la force qu'il a perdue, et même
à lui donner celle qu'il n'a jamais eue, etc.’, zie P. NAMUR, Manuel du bibliothécaire, Brussel
1834, p. 232.
Zie bijv. THEODOR GOTTLIEB, Über mittelalterliche Bibliotheken, Leipzig 1890 (herdr. Graz
1955), p. 301-324. Alfabetische catalogen waren in de middeleeuwen overigens zeldzaam
(zie p. 308-309); zie ook DOROTHY MAY NORRIS, A History of Cataloguing Methods
1100-1850. With an Introductory Survey of Ancient Times, Londen 1939, p. 34, 39-40, 75,
en wat betreft dit element van de auteursnaam: p. 137, 144; E.I. SAMURIN, Geschichte der
bibliothekarisch-bibliographischen Klassifikation, dl. 1, München-Pullach 1967, p. 34-134.
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Konrad Gesner, wel de vader van de bibliografie genoemd, gaf in zijn Bibliotheca
universalis van 1545 een alfabetisch klassement op naam van de auteur en een
systematische indeling.20 Ruwweg is er geen vijfde van de overgeleverde
drukkerscataloogjes in boekvorm die een alfabetisch klassement gebruiken. Daarbij
voegen de meeste drukkers ook een prijs bij de titels, wat hier bij Plantin evenmin
is gebeurd.21
Inhoudelijk is het niet verwonderlijk vast te stellen dat de grootste groep wordt
gevormd door de religieuze literatuur, alles samen bijna een derde van de gehele
lijst. Iets minder dan de helft daarvan zijn edities van de bijbel of van delen ervan.22
Ongeveer evenwaardig in aantal zijn de uitgaven van klassieke teksten en
humanistische geschriften. De klassieke auteurs zijn hierbij veruit in de meerderheid,
ongeveer in een verhouding van vier tegen één.23 Een aanzienlijk aantal van de boekjes
was ook voor schoolgebruik bedoeld.24 Dit werpt een goed licht op het werk en de
omgeving van het Plantijnse huis.
Bij de resterende titels vallen op de edities van middeleeuwse auteurs en
linguistische werken zoals spraakkunsten, woordenboeken en dergelijke, ongeacht
de taal. Beide groepen zijn vertegenwoordigd met zowat zeven nummers. Daarnaast
zijn filosofie, recht en geneeskunde met elk vijf of zes titels evenwaardig aanwezig.
Van de zuiver historische werken kunnen er een drietal worden geteld en ongeveer
eenzelfde aantal zuiver literaire teksten. Tenslotte zijn er één of twee boeken over
botanica, landbouw, geometrie, boekhouding en magie.
Wanneer de ‘livres en vulgaire’, die uit een gotische letter zijn gezet, afzonderlijk
worden genomen, laten zich nagenoeg dezelfde verhoudingen

20
21
22
23
24

E.I. SAMURIN, o.c., p. 116.
Het ex. van de cataloog uit 1575 in de British Library (820.d.21) heeft prijzen toegevoegd
in een eigentijdse hand tot de letter D.
Zie o.a. CARLO DE CLERCQ, ‘Les éditions bibliques, liturgiques et canoniques de Plantin’,
GP, 34, 1956, p. 159-192.
Zie bijv. COLIN CLAIR, Christopher Plantin, Londen 1960, p. 42-45.
Zie M.A. NAUWELAERTS, ‘Drukkers en schoolboeken te Antwerpen tot 1600’, in Verslag
vijfde colloquium De Brabantse Stad, 's-Hertogenbosch 25-26 november 1977,
's-Hertogenbosch 1978, p. 273-300, in het bijzonder p. 276-292.
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aflezen, ook al vallen de klassieke auteurs helemaal weg. Een aantal zijn vertalingen
van werken die reeds in de lijst met Latijnse titels figureren en komen soms in het
Frans en in het Nederlands voor. Op de zestien titels zijn er vier met bijbelteksten
en evenveel met humanistische produkties. Bij deze laatste is het interessant op te
merken dat hier alle titels uit de emblemata-literatuur komen, een sprekend bewijs
voor het succes van het genre ook bij een publiek dat niet meteen het Latijn machtig
was.25
Een Nederlandse en Franse vertaling van Charles Estiennes werk over land- en
tuinbouw maakt het boekje meteen voor een groot publiek toegankelijk en legt de
basis voor een imponerende reeks uitgaven die tot in de negentiende eeuw op de
markt komen.26 Daarnaast is er een editie van het receptenboek van Alexis Piemontois
en een boek over magie, beide duidelijk ook bestemd voor Latijn-onkundige lezers.
Hetzelfde kan worden gezegd van de Instruction de tenir livres de raison van Pierre
Savonne.27 Een afzonderlijke plaats bekleden de tweetalige dialogen voor talenstudie,
waarin de bekende tweespraak van Plantin zelf over het drukkersbedrijf staat.28
Tenslotte is er nog een editie van de Reinaert, die op de ‘Index’ kwam, en van het
Théâtre du monde van Pierre Boaistuau.29
Het is duidelijk dat catalogen van drukkers en boekhandelaren voor hun

25
26

27

28

29

Betreffende de Franse edities van Plantin, zie JACQUES GUIGNARD, ‘A propos des éditions
françaises de Plantin’, GP, 34, 1956, p. 193-237.
Het werd vanaf de 17de eeuw vaak samen gebundeld met De nederlandtsen hovenier van J.
van der Groen en Den verstandighen hovenier van Frans van Sterbeeck, en kende een grote
verspreiding zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden.
Zie HENRY L.V. DE GROOTE, ‘De zestiende-eeuwse Nederlandse drukken over boekhouden
en handelsrekenenen hoofdzakelijk in betrekking met Antwerpen’, GP, 49, 1971, p. 6-28;
ERNEST STEVELINCK, De comptabiliteit door de eeuwen heen, Brussel 1970, p. 38-43. Betreffende het belang van het typografisch materiaal in de editie van de Secreten, zie PAUL
VALKEMA BLOUW, ‘Printers to Hendrik Niclaes: Plantin and Augustijn van Hasselt’,
Quaerendo, 14, 1984, p. 261-262, 266-268.
Zie o.a. Vande druckerije. Dialoog over het boekdrukken, toegeschreven aan Christoffel
Plantijn, in een anonieme bewerking uit het laatste decennium van de zestiende eeuw,
tekstverzorging met inleiding en verklarende woordenlijst door BERT VAN SELM, Leiden
1983.
Over Pierre Boaistuau, zie JEAN CEARD, La nature et les prodiges. L'insolite au XVIe siècle,
en France, Genève 1977, p. 252-265 (met verdere verwijzingen in n. 1) en passim; M.
SIMONIN, ‘Boaistuau Pierre’, in J.P. DE BEAUMARCHAIS, DANIEL COUTY & ALAIN REY,
Dictionnaire des littératures de langues françaises, dl. 1, Parijs 1984, p. 284-285. - Over de
Reinaert zie o.a. C. CLAIR, o.c., p. 41: Een facsimile is voor 1989 gepland.
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activiteit informatie van eerste orde geven. Het is verwonderlijk dat er voor Plantin
nog slechts zo weinig gebruik is van gemaakt. Mogelijk is de belangrijkste oorzaak
daarvan de moeilijke toegankelijkheid. Het verdient o.i. aanbeveling een ‘corpus’
van Plantins catalogen te maken met een reproduktie van de originelen, gedrukte als
handschriftelijke, waarbij eventueel verschillende versies worden gevoegd en in elk
geval geannoteerde exemplaren worden opgenomen, met een transcriptie en een
identificatie aan de hand van de Plantin-bibliografie die door Leon Voet werd
uitgegeven. Het geheel dient tenslotte voldoende te worden ontsloten door indices.
De voorliggende publikatie mag hiertoe een kleine bijdrage zijn. Overigens zou deze
uitgave van Plantijnse catalogen een aanzet kunnen zijn tot een Corpus catalogorum
typographorum waarin op de eerste plaats alle bekende zestiende-eeuwse
drukkerscatalogen worden opgenomen en ontsloten. Dit zou een waardevolle
bibliografische bron betekenen, waarmee meer dan één tak van de
mens-wetenschappen zijn profijt kan doen.30
Voor de onderhavige uitgave werd met de cursivering in de oorspronkelijke cataloog
geen rekening gehouden. Gemakkelijkheidshalve werd een nummering ingevoerd.
Waar in het origineel een u staat voor een v of omgekeerd, werd die in de transcriptie
stilzwijgend omgezet. Afkortingstekens werden tussen rechte haken opgelost. Met
een punt afgekorte woorden zijn alszodanig behouden. Een enkele keer werd in het
formaat de ‘in’, waar die in de tekst door plaatsgebrek was weggelaten, tussen rechte
haken aangevuld.
De identificatie gebeurt aan de hand van de bibliografie van Leon Voet. De
verschijningsdatum werd telkens tussen ronde haken toegevoegd. Al-

30

Afzonderlijke artikelen die de aandacht vestigen op bepaalde collecties, de catalogen van
één drukker bestuderen of een onbekende editie of een niet gerepertorieerd exemplaar
signaleren en uitgeven, kunnen de noodzakelijke bouwstenen voor dergelijke onderneming
aanbrengen. Naast POLLARD & EHRMAN, zie bijv. de publikaties van G. RICHTER in n.3, en
verder bijv. JAMES E. WALSH, ‘An unrecorded Printer's Catalogue of Henri Estienne II’, in
De arte et libris. Festschrift Erasmus 1934-1984, Amsterdam 1984, p. 451-459. Hoewel
reeds gesignaleerd door Richter in 1974, wordt deze Estienne-cataloog van rond 1589 hierdoor
toch beter ontsloten. Jammer genoeg echter is er geen concordantietafel of een register.
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leen de recentste datum ten opichte van 1567 werd aangehouden. Bij een paar items
werd niet meteen het corresponderende nummer gevonden of bestond er enige twijfel.
Dan werd verwezen naar het verwante nummer of werd een vraagteken geplaatst.
De concordantielijst verwijst van het nummer van Voet naar de voorliggende
uitgave van de fondscatalogus uit 1567. Het register neemt alleen de namen op die
in deze cataloog vermeld staan en bijvoorbeeld niet ook tekstbezorgers of vertalers
die in de bibliografie worden geïdentificeerd. Anoniemen werden alleen alszodanig
opgenomen wanneer er geen naam aan verbonden is. Voor de naamvorm werd
hoofdzakelijk de index op de Plantinbibliografie gevolgd. Er werden alleen
verwijzingen gemaakt bij sterk afwijkende naamvormen of wanneer die bij het
alfabetisch klassement tot verwarring kunnen aanleiding geven of ver van elkaar
staan.

Index librorum qui antverpiae in officina Christophori Plantini excusi
sunt.
A
1.

Aesopi Phrygis & aliorum in 16.
Fabulae; elegantissimis
Iconibus illustratae, &
diligentiùs quàm antehac
emendatae.
PP 14 (1567)

2.

Adagiorum Erasmi Rot.
Epitome.
PP 1128 (1564)

3.

Adagiorum omnium
in 8.
Epitomes pars altera; Vict.
Giselini opera nunc
primùm edita.
PP 1135 (1566)

4.

Adriani Scorelij Batavi
in 16.
poëmata: Cornelij Valerij
Ultr. Triumphi.
PP 2196 (1566)

5.

Alberti Magni Paradisus in 16.
animae, seu, de virtutibus,
cum libello eiusdem de
adhaerendo Deo, ad vet.
exempl. restituti.
PP 20 (1565)

in 8.
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6.

Anatomes tabulae in aere in fol.
ad vivum expressae cum
explicatione characterum
ex Valverda. epitome
Vesalij, & I. Grevini.
PP 2413 (1566)

7.

Anastaurosis, sive Passio
Servatoris nostri Iesu
Christi ab Had. Iunio
medico conscripta.
PP 1475 (1565) (?)

in 12.
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8.

De antiquitatibus Galliae in 8.
Belgicae, lib. I. statum eius
quam sub Roman, imperio
habuit complectens,
auctore Petro Divaeo.
PP 1091 (1566)

9.

And. Alciati Emblemata.
Sebast. Stockhameri in
eadem commentarius
locupletior.
PP 23 (1566)

in 16.

10.

Apophthegmata per Des.
Erasmum collecta.
PP 1129 (1564)

in 8.

11-12

Argonauticon C. Valerij
Flacci lib. VIII. ad vet.
exempl. emendati, &
annotation. à L. Carrione
illustrati
(11) PP 2408 (1565)
(12) PP 2409 (1567)

in 8. & 16.

13.

Ars poëtica Horatij cum in 8.
paraphrasi & Commentario
I. Sambuci.
PP 1377 (1564)

14.

ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΤΟΥ
in 4.
πιστολα
ρωτικα .
τιν τ ν παλαι ν ρ ων
πιταφια. omnia nunc
primùm è Bibliotheca I.
Sambuci.
PP 593 (1566)

15.

Aug. Hunaei Dialectica, in 8.
seu generalia Logices
praecepta omnia,
quaecunque ex toto
Aristotelis Organo, in acad.
Lovaniensi, & Coloniensi
Philosoph. tyron. ad
ediscendum proponuntur:
nunc demum ultra auctoris
castigationem dilige[n]tiss.
addita sunt Graeca cum
triplici versione.
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PP 1419 (1566)
16.

Eiusdem fundamentum
in 8.
Logices, seu Prodidagmata
de Dialecticis vocum
affectionib. &
proprietatibus.
PP 1427 (1566)

17.

Aur. Prudentius Theod.
in 8.
Pulmanni, & Vict. Giselini
opera ex fide x. lib. M S.
emendatus: & in eum
eiusdem Giselini
commentarius.
PP 2113 (1564)

18.

Emblematum clariss. V.D. in 16.
Andreae Alciati lib. II.
Additae sunt in altero libro
Figurae.
PP 24 (1567)

19.

Aromatum & simplicium in 8.
aliquot Medicamentorum
apud Indos nascentium
Historia: Lusitanica lingua
per Dialogos conscripta D.
Garcia ab Horto, Proregis
Indiae Medico, auctore:
Nunc verò primùm Latina
facta, & in Epitomen
contracta à Carolo Clusio
Atrebate.
PP 1838 (1567)

B
20.

Biblia, ad vetustissima
exemplaria castigata.
PP 681 (1565)

in 8.

21.

Eadem parva forma.
PP 682 (1564-65)

in 16.

22.

Eadem minutissimis
characteribus.
PP 683 (1567)

in 8.

23.

Eadem eisdem
characteribus.
PP 684 (1567)

in 24.
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24.

Biblia Hebraica.
PP 649 (1566)

in 4.

25.

Eadem
PP 650 (1566)

in 8.

26.

Eadem
PP 651 (1566)

in 16.

C
27.

Calendarium perpetuum in 16.
secundum instituta Fratum
Praedicatorum, ex triginta
sex Tabulis constans.
Fratre Didaco Ximenez
eiusdem instituti auctore.
PP 2493 (1566)

28.

Catechismus D.P. Canisij. in 8.
PP 875 (1567) (?)

29.

Cassiodori Senatoris
in 8.
Institutionis divinarum
lectionum lib. I. opera Iac.
Pamelij editus. Catalogus
commentat. vet.
selectiorum in universa
Biblia ab eodem Pamelio
congestus.
PP 928 (1566)

30.

Centum Fabulae ex
antiquis auctoribus
delectae, & à Gabriele
Faerno Cremonensi
carminibus explicatae.
PP 1163 (1567)

in 16.

31-32.

Ciceronis Epistolae
familiares. Pauli Manutij
annotationes & scholia.
Verba Graece, Latinis
expressa.
(31) PP 941 (1566)
(32) PP 942 (1567)

in 8. & 16.
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33.

Cicero de officiis, Cato
in 24.
maior &c. cum annotation.
P. Manutij.
PP 964 (1565)

34.

Ciceronis Epist. selectae in in 8.
gratiam puerorum.
PP - (zie: PP 950 (1586)

35.

Conciones in Evangelia & in 8.
Epistolas totius anni, quae
diebus Dominicis & in
festis sanctorum populo in
Ecclesia proponi solent: è
Tabulis D. Laurentij à
Villavicentio Xeresano
elaboratae: plurimis in
locis supra primam
editionem auctae &
locupletatae; Per D.
AEgidium Topiarium.
PP 2322A (1566)

36.

Ciceroniana epitheta,
in 16.
antitheta & adiuncta,
Horatio Tusc. Collectore.
PP 2346 (1566)

37.

Chrysost. de virginitate
liber à Iulio Pogiano
conversus.
PP 1468 (1565)

38.

Conciones in Evang.
in 8.
Dominicalia &c. auctore
Henrico Luytenio
Mechliniensi canonico. De
nativitate D. N Iesu Christi
&c.
PP 1614-1615 (1565) (?)

39.

Conciones in Evangelia & in 8.
Epist. quae per S.
Quadragesimam proponi
solent: Per D. Aegidium
Topiarium.
PP 2332 (1567)

40.

*Cornelij Val. Ultraiect.
Ethicae, seu de moribus
Philosophiae brevis &
perspicua descriptio.
PP 2367 (1567)

in 16.

in 8.
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41.

*Cornelij Val. Ultraiectini in 8.
Physicae, seu de natura
Philosophia institutio.
PP 2386 (1567)

42.

*Cornelij Valerij
Ultraiectini
Grammaticarum
institutionum libri IIII
PP 2376 (1567)

in 8.

43.

Cyrilli archiepiscopi
Hierosolymitani
Catecheses, I. Grodecio
interprete.
PP 1056 (1564)

in 8.

D
44.

De officio pij, & verè pacis in 8.
amantis viri, &c. auctore
D.I. Hessels à Lovanio.
PP 1322 (1566)

45.

Dialogi VI. contra summi in 4.
Pontificatus, monasticae
vitae, sanctorum imaginum
oppugnatores &
Pseudomartyres, Alano
Copo Anglo auctore.
PP 1018 (1566)

46.

*L. Diogenis de vita &
in 8.
moribus Philosophorum
libri x. Plus quàm mille in
locis restituti, & emendati
ex fide dignis vetustis
exemplaribus Graecis, ut
inde Graecum exemplum
etiam possit restitui: opera
Ioannis Sambuci
Tirnaviensis Pannonij.
PP 1083 (1566)

47.

Diurnale Romanum totum in 16.
Officium recens
promulgatum continens.
PP 1090 (1566)
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48.

De rebus Flandriae, per Iac. in 8.
Marchantium.
PP 1633 (1567)

E
49.

Epithetorum I.R. Textoris in 16.
Epitome ex Had. Iunij
recognitione. accesserunt
Synonyma poëtica multo
quàm prius locupletiora.
PP 2300 (1564)

50.

Emblemata & numi antiqui in 8.
operis I. Sambuci, cu[m]
emendatione & auctario.
PP 2169 (1566)

51.

Emblemata & Aenigmata in 8.
Had. Iunij.
PP 1478 (1566)

52.

Epistolae & Evangelia
quae dominicis dieb. in
templis leguntur Graecè.
PP 1146 (1564)

53.

Epistolarum Nic. Clenardi in 8.
lib. duo, quorum posterior
iam primùm in lucem
prodit.
PP 996 (1566)

54.

Elegia γκωμιαστικ in
urbem Handoverpiam
Georgij Schroegelij.
PP 2194 (1565)

in 8.

55.

Flores Terentij Gallicè &
Teuthonicè interpretati.
PP 2291 (1566)

in 16.

56.

Flores & Sententiae,
in 16.
scribendiq[ue] formulae,
ex Marci Tullij Ciceronis
Epistolis familiaribus
selectae: & in communes
locos ad cuiuscunque
generis concinnandas

in 8.

F
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57.

Frumentorum, leguminum, in 8.
palustrium, & aquatilium
herbarum historia, Remb.
Dodonaeo auctore, additae
sunt imagines vivae
quarum pleraq[ue] novae
& hactenus non editae.
PP 1095 (1566)

58.

Fabricii lib. 4 de re poëtica in 16.
Latinorum poët. inter se
comparationes ex I.C.
Scaligeri Critico.
PP 1159 (1565)

G
59.

Geometrica elementa
Arnoldo de Lens medico
ac mathematico auctore.
PP 1516 (1565)

in 8.

60.

Grammatica Hebraea
in 4.
absolutiss. auctore Ioh.
Isaaco ampl. S. Coloniens.
publico professore.
PP 1456 (1564)

61.

Grammatica Graeca N.
Clenardo auctore.
PP 997 (1562 [1564])

62.

Meditationes in eandem, in 8.
eodem auctore. Annot. R.
Guillonij in eandem.
PP 1002 (1566)

in 8.

H
63.

Hesiodi opera & dies.
in 8.
Aurea carmina Pythagorae
Graecè.
PP 1318 (1564)

64.

Horae D. Virg. Mariae ad in 8.
usum Rom. Iconib. &
figuratis marginibus
ornatae.
PP 1351 (1565)
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65.

Eaedem eodem modo.
PP 1352 (1565)

in 12.

66.

Eaedem minima forma.
PP 1353 (1565)

in 24.

67.

Hortulus animae minima
forma.
PP 1396 of 1395 (1566)

in 24.

68.

Idem paulo grandiori forma in 24.
etiam.
PP 1395 of 1394 (1566)

69.

Herodiani Historiae de
in 16.
Imperio post Marcum vel,
De suis temporibus, Libri
VIII.
PP 1315 (1566)

70.

Q Horatius Flaccus, Th.
in 16.
Pulmanni Craneburgij
opera, ad Mureti, Lambini,
aliorumq[ue] editionem,
atque veteres aliquot
Libros collatus, & scholijs
è scriptis doctissimorum
hominum collectis,
illustratus: seorsim verò
excusae sunt Aldi Manutij,
Ioh. Hartungi, M. Ant.
Mureti Annotationes, & D.
Lambini locorum
difficiliorum & vocum
obscuriorum explicationes,
& variae lectiones etia[m].
PP 1379 (1566)

71.

Hymni & Prosae quae per in 16.
totum annum festis diebus
in Ecclesia canuntur.
PP 1433 (1562) (?)

72.

M. Hieronymi Vidae
Cremonensis, Albae
Episcopi opera.
PP 2437 (1567)

in 16.
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I
73.

Ionas Aurelian. Episc. ad [in] 16.
Carolum Calvum de cultu
imaginum adversus
haeresim Cl. Praes. Taurin.
PP 1473 (1565)

74.

Institutiones &
in 16.
exercitame[n]ta Christianae
pietatis. D.P. Canisio
auctore.
PP 888 (1566)

75.

Institutiones Dn. Iustiniani in 8.
S.P. ex MS. librorum &
Digest. collatione castigati:
& novis summarijs
perpetuisq[ue] notis
illustrati, Ludovico
Russardo I.C. antecess. in
celeberr. Biturigum schola
auctore.
PP 1034 XI (1567)

76.

Institutionum Iuris
in 8.
Canonici lib. IIII. ab Io.P.
Lancelotto conscripti, & in
Aula Rom. ab illustribus
viris recogniti: Nunc
primùm Can. Decret. ac
legum indicio &
annotatiunculis opera
Hieron. Eleni I.C. illustrati.
PP 1032 (1566)

77.

Iuvenalis Satyr. lib. V.
in 8.
Persii Satyr. Lib. I. Theod.
Pulmanni in eosdem
annotationes.
PP 1493 (1565)

78.

I. Garetii, mortuos vivorum in 16.
precibus iuvari ex SS. PP.
assertio.
PP 1237 (1565)
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79.

Ius Civile manuscriptorum in 8.
Lib. ope, infinitis locis
emendatum, & perpetuis
notis illustratum; consilio
& autoritate Fran. Duareni
I.C. qui Summaria in
Pandectas praescripsit &c.
PP 1034 I (1567)

80.

S. Ignatii Antiochiae
in 8.
Archiepiscopi Epistolae,
Graecè, & Latinè,
Hieronymo Vairlenio
Sylvio Interprete, cum
breviss. in easdem scholijs.
PP 1436(1566)

81.

Iac. Revardi Antecessoris in 8.
Duacaeni de Auctoritate
Prudentem Liber
singularis.
PP 2118 (1566)

82.

D. Iunii Iuvenalis
in 16.
Satyrarum Lib. V.A. Persii
Flacci Satyrarum Lib. I.
Theod. Pulmanni in
eosdem Annotationes,
quibus & castigationum
suarum rationem reddit, &
loca difficiliora è scriptis
doctiss. hominum explicat.
PP 1494 (1566)

L
83.

Lucani Pharsalia à Theod. in 16.
Pulmanno ex fide vet. cc.
emend. & variis lectionibus
illustrata.
PP 1584 (1564)(?)

84.

Lucretii Cari de rerum
in 8.
natura lib. VI. post Dionys.
Lambinum mendis liberati,
& in pristinum paenè vet.
potiss. librorum ope & fide
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ab Ob. Gifanio Iuris
studioso restituti.
PP 1590 (1566)

M
85.

Magia naturalis, seu de
in 16.
rerum naturae miraculis lib.
III. I. Bap. Porta
Neapolitano auctore.
PP 2088 (1567)
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86.

Martyrologium Vener.
Bedae presb.
PP 634 (1564)

in 16.

87.

Methodus & partitio
Digestorum seu
Pandectarum I. Civilis,
auctore Guilielmo
Cornhusio.
PP 1029 A (1565)

in 8.

88.

Micrologus de
observationib.
Ecclesiasticis opera Iac.
Pamelij nunc in lucem
editus.
PP 1672 (1565)

in 8.

89.

Miscellanea disticha ad
in 8.
vitae institutionem, auctore
Laur. Mondanario.
PP 1713 (1565)

N
90.

Nemesii Episc. &
in 8.
Philosophi de natura
hominis Graecè, nunc
primùm à Nic. Ellebodio
editus & ab eodem Latinè
conversus.
PP 1728 (1565)

91.

Nonius Marcellus de
in 8.
proprietate Sermonum
innumeris locis restitutus,
multis locupletatus, ope
vet. CC. & industria Had.
Iunij medici.
PP 1752 (1565)

92.

Novum Do. nostri Iesu
Christi Testamentum.
PP 682 VI (1564)

[in] 16.

93.

Novum Testamentum
minutiss. characterib.
PP 684 V (1567)

in 24.
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94.

Oeconomia sacra circa
in 16.
pauperum curam à Christo
instituta, Apost. tradita, &
in ecclesia ad haec usque
tempora observata, auctore
Fr. Laur. à Villavicentio.
PP - (zie: PP 2441A in
-8o!)

95.

Orthographiae ratio ab
in 16.
Aldo Manut. P.F. collecta.
PP 1629 (1564)

96.

Opera Ovidij.
PP 1845-48 (1566-67)

in 16.

97.

P. Ovidii Nasonis
Heroidum Epistolae:
Amorum lib. III. De arte
amandi Libri III. De
remedio amoris Libri II.
Aliaq[ue] huius generis.
Omnia ex accuratiss.
Andreae Naugerij
castigatione. Guidonis
Morilloni argumenta in
Epistolas.
PP 1848 (1566)

in 16.

98.

P. Ovidii Nasonis
in 16.
Metamorphose n Lib. XV.
Ex accuratiss. Andreae
Naugerij castigatione.
Repliqua in 2. lib. pagella
indicantur.
PP 1845 (1566)

99.

P. Ovidii Nasonis Fastorum in 16.
Lib. VI. Tristium Lib. V.
De Ponto Lib. IIII. In Ibim.
Ad Liviam. Quid in
singulis praestitu[m] sit, ex
praefationibus patet.
PP 1846 (1567)

P
100.

Pentateuchus Mosis
Hebraica lingua.
PP 649 I (1566)

in 4.
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Idem eadem lingua
PP 650 (1566)

in 8.
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102.

Petronii Arbitri Satyrici
in 8.
fragmenta restituta & aucta
V.C. ex. Biblioth. Sambuci,
ope.
PP 1965 (1565)

103.

Plauti comoediae xx. olim in 16.
à Ioach. Camerario
emendatae: Nunc verò
plusq CC. versib. ex
VV.CC. additis suo
quodammodo nitori
restitutae: opera I. San ci.
C. Langij. Adr. Turnebi.
Iunij & aliorum doct.
virorum observationes.
PP 2077 (1566)

104.

Promptuarium
Latinogallicum & vice
versa Gallicolatinum bis
mille & octing. dictionibus
Latinis cum earum
interpretatione gallica
adauctu[m]
PP 2105 (1564)

105-106.

Proverbia Salomonis,
Ecclesiastes, Cantica
Cantic. Sapientia, &
Ecclesiasticus.
(105) PP 704 (1562?)
(106) PP 703 (1559?)

in 16. & in 24.

107-108.

Psalterium Davidis.
(107) PP 696 (1562)
(108) PP 695 (1559)

in 16. & in 24.

109.

Psalmi aliquot in Versus
Graecos nuper à diversis
translati
PP 669 (1566)

in 16.

110.

*Pindarus.
PP 2056 (1567)

in 16.

111.

Paraphrasis psalmorum
Davidis poëtica, Auctore
Georgio Buchanano:
notatis ubique diligenter

in 16.
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carminum generibus.
Eiusdem Buchanani
Tragoedia, quae inscribitur
Iephthes.
PP 844 (1567)
112.

Proverbia Hebraicè.
PP 662 (1566)

in 16.

113.

Psalterium Hebraicè.
in 16.
PP - (zie: PP 651 & 657)

S
114.

Sallustius. oratio eiusdem in 18.
in Cic. & altera in
Sallustium. Scholia P.
Manutij & aliorum
doctorum virorum.
PP 2164 (1564)

115.

Sententiae Ciceronis ac
in
Demosthenis.
Apophthegmata quaedam
pia ex CC. oratorib.
Philosophis & Poëtis tam
Graecis quàm Latinis ad
bene beateqúe vivendum
collecta.
PP 986 (1567)

116.

Sententiae vet. poëtarum
per locos communes
digestae.
PP - (zie: PP 2080)

117.

Sententiosa quae supersunt in 8.
opera Graecè
vetustissimorum poëtarum.

in

PP 2080 (1564)
118.

Sylvius de morbo articulari in 8.
& curatione eius.
PP 2270 A (1565)

119.

Solitudinis encomion
Cornelio Musio auctore.
PP 1725 (1566)

in 4.
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120.

De Sapientia caelesti, ad in 16.
Sophiam Lindanam Iesu
Christi sponsam Wilhelmi
Lindani Episc. Ruremund.
commentariolus.
PP 1528 (1565)

121.

Sententia V.D.I. Hasselij in 8.
super facto Nectarij Episc.
Constantinop. circa
sublationem confessionis.
PP 1302 (1564)

122.

Stephani Gardineri
in 8.
Replicatio ad Artic. &
confutationes I. Hopperi
Episc. Vigorniae.
PP - (zie: PP 1472 (1564)

123.

Summa Doctrinae
in 16.
Christianae nunc demum
recognita & locupletata,
auctore D. Petro Canisio
Societatis Iesu Theologo.
PP 898 (1567)

124.

Brevis & catholica
in 8.
Symboli Apostolici
Explicatio: Ab ipso auctore
Ioanne Hessels à Lovanio,
Sacrae Theologiae Lovanij
Regio Professore,
locupletior facta: Editio III.
Accessit Orationis
Dominicae & Salutationis
Angelicae explicatio,
eodem auctore.
PP 1320 (1566)

T
125.

Thomae à Veiga
commentaria in Galeni
artem medicam & Libros
VI. de locis affectis.
PP 2421 (1566)

in Fol.
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126.

Terentius ab Ant. Mureto in 16.
emendatus & argumentis
illustratus.
PP 2284 (1567)

127.

Annotationes in eundem
Ant. Mureti & Francisci
Fabritij.
PP 2295 (1565)

in 16.

V
128.

Valerii Maximi dictorum in 8.
factorumq[ue]
memorabiliu[m] libri IX.
Infinitis mendis ex veterum
exemplarium fide
repurgati, atque in
meliorem ordinem restituti
per Stephanum Pighium
Campensem. Accedunt in
fine eiusdem annotationes
in loca plusquam D C C C.
PP 2410 (1567)

129.

Virgilii Maronis opera. P. in 8.
Manutij annotationes.
Homeris loca nova insignia
quae Virgilius imitatus. G.
Fabricij Virgilianae
lectionis observationes.
PP 2451 (1565-66)

130.

Eadem Theod. Pulmanni in 16.
diligentia correcta & annot.
illustrata.
PP 2450 (1564)

Livres en vulgaire.
131.

L'agriculture ou maison
rusticque de M. Charles
Estienne docteur en
Medicine.
PP 1139 (1565)

in 8.
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132.

Les secrets d'Alexis
in 8.
Piemontois & d'autres
aucteur maintenant reduicts
en lieux communs &
divisés en six livres.
PP 36 A (1564) of 37
(1567)

133.

Le livre de
in 8.
l'Ecclesiasticque, autrement
appelé la Sapience de Iesus
fils de Syrach, livre tres
utile pour l'instruction d'un
chacun.
PP 723 (1564)

134.

La fontaine de Vie.
PP 1183 (1564)

in 16.

135.

Le theatre du monde.
PP 730 (1565)

in 12.

136.

Emblesmes de A. Iunius,
François.
PP 1484 (1567)

in 16.

137.

Les Dialogues François
avec le Flameng.
PP 1081 (1567)

in 8.

138.

Les Divises Heroiques, de in 16.
M. Claude Paradin,
Chanoine de Beaulieu: du
Seigneur Gabriel Symeon,
& autres Aucteurs.
PP 1951 (1567)

139.

Les Emblesmes de I.
in 16.
Sambuc, Traduits de Latin
en François.
PP 2174 (1567)

140.

Instruction & maniere de in 4.
tenir Livres de raison ou de
comptes par parties
doubles: Avec le moyen de
dresser Carnet pour le
virement & rencontre des
parties, qui se font aux
foires es payeme[n]ts de
Lyon, & autres lieux.
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PP 2183 (1567)
141.

Den Bibel, inhoudende
in fol.
d'Oude ende Nieuwe
Testament: met cort
beduytsel voor elc capittel,
ende ghetal aen de canten,
tot seker bewijsinghe der
concorda[n]tien.
PP 709 A (1566)

142.

Het nieuwe Testament ons in 8.
Heeren Jesu Christi met
ghetalen aen die canten
ghestelt, tot aenwijsinge
der concordantie[n].
PP 715 (1566)

143.

De Landtwinninghe ende in 8.
Hoeve van M. Kaerle
Steve[n]s Doctoor in de
Medecyne, uit de
Fransoysche sprake in de
Nederduytsche overgheset.
PP 1140 (1566)

144.

Reynaert de Vos. Een seer in 8.
ghenoechelicke ende
vermakelicke Historie: in
Fransoysch ende
Neder-duysch.
PP 2139 (1566)

145.

Magia, Oft de wonderlicke in 8.
wercken der Naturen:
beschreven in vier
Boecken, door Jan Baptiste
Porta Neapolitaen. Nu
overgeset uiten Latijn in de
Neder-duytsche sprake.
PP 2091 (1566)

146.

Emblemata I. Sambuci, In in 16.
Nederlansche tale
ghetrouwelick overgheset.
PP 2173 (1566)
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Concordantie pp - catalogus 1567
14

1

20

5

23

9

24

18

36A

132

37

132

593

14

634

86

649

24,100

650

25,101

651

26,113(?)

657

113(?)

662

112

681

20

682

21

682 VI

92

683

22

684

23

684 V

93

695

108

696

107

703

106

704

105

709 A

141

715

142

723

133

730

135

844

111

875

28

888

74

898

123
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928

29

941

31

942

32

950

34

964

33

982

56

986

115

996

53

997

61

1002

62

1018

45

1029A

87

1032

76

1034 I

79

1034 XI

75

1056

43

1081

137

1083

46

1090

47

1091

8

1095

57

1128

2

1129

10

1135

3

1139

131

1140

143

1146

52

1159

58

1163

30

1183

134

1237

78

1302

121

1315

69

1318

63

1320

124
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1322

44

1351

64

1352

65

1353

66

1377

13

1379

70

1394

68

1395

67-8

1396

67

1419

15

1427

16

1433

71

1436

80

1456

60

1468

37

1472

122

1473

73

1475

7

1478

51

1484

136

1493

77

1494

82

1516

59

1528

120

1584

83

1590

84

1614-5

38

1629

95

1633

48

1672

88

1713

89

1725

119

1728

90

1752

91

1838

19
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1845-48

96

1845

98

1846

99

1848

97

1951

138

1965

102

2056

110

2077

103

2080

116

2088

85

2091

145

2105

104

2113

17

2118

81

2139

144

2164

114

2169

50

2173

146

2174

139

2183

140

2194

54

2196

4

2270 A

118

2284

126

2291

55
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2295

127

2300

49

2322 A

35

2332

39

2346

36

2367

40

2376

42

2386

41

2408

11

2409

12

2410

128

2413

6

2421

125

2437

72

2441 A

94

2450

130

2451

129

2493

27

Register van auteurs en anoniemen
Aesopus

1

Albertus Magnus

5

Alciatus, Andreas

9,18

Alexis Piemontois

132

Aristaenetus

14

Aristoteles

15

Beda Venerabilis

86

Bijbel

20-26, 52, 92, 93, 100, 101, 105-106,
107-108, 109, 111, 112, 113, 133, 141,
142

Boaistuau, Pierre

135

Buchanan, George

111
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Calvus, Carolus

zie Karel de Kale

Camerarius, Joachimus

103

Canisius, Petrus

28, 74, 123

Carolus Calvus

zie Karel de Kale

Carrio, Ludovicus

11-12

Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius

29

Chrysostomus, Joannes

zie Joannes Chrysostomus

Cicero, Marcus Tullius

31-32, 33, 34, 36, 56, 114, 115

Claudius, bs. van Turijn

73

Clenardus, Nicolaus

53, 61, 62

Clusius, Carolus

19

Copus, Alanus

45

Cornhuysius, Guilielmus

87

Cyrillus

43

Demosthenes

115

Dialogues

137

Diogenes Laertius

46

Divaeus, Petrus

8

Dodonaeus, Rembertus

57

Duarenus, Franciscus

79

Elenus, Hieronymus

76

Ellebodius, Nicasius

90
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Erasmus, Desiderius

2, 3, 10

Estienne, Charles

131

Fabricius, Franciscus

127

Fabricius, Georgius

58, 129

Faernus, Gabriel

30

Fontaine de vie

134

Galenus, Claudius

125

Gardiner, Stephanus

122

Garetius, Joannes

78

Gifanius, Obertus

84

Giselinus, Victor

3, 17

Grévin, Jacques

6

Grodecius, Joannes

43

Guillon, René

62

Hartung, Joannes

70

Hasselius, Joannes

121

Herodianus

69

Hesiodus

63

Hessels, Joannes

44, 124

Homerus

129

Hooper, John

zie Hoperus, Joannes

Hoperus, Joannes

122

Horae

64, 65, 66

Horatius Flaccius, Quintus

13, 70

Horto, Garcia ab

zie Orto, Garcia ab

Hortulus

67, 68

Hunaeus, Augustinus

15, 16

Ignatius van Antiochië

80

Instruction de tenir livres de raison

zie Savonne, Pierre

Isaac Levita, Joannes

60

Joannes Chrysostomus

37

Jonas, bs. van Orléans

73

Junius, Hadrianus

7, 49, 51, 91, 136
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Justinianus

75

Juvenalis, Decimus Junius

77, 82

Karel de Kale

73

Lambinus, Dionysius

70, 84

Lancelottus, Joannes Paulus

76

Langius, Carolus

103

Lens, Arnoldus de

59

Lindanus, Sophia

120

Lindanus, Wilhelmus

120

Liturgie

47, 70

Lucanus, Marcus Annaeus

83

Lucretius Carus, Titus

84
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Luytenius, Henricus

38

Manutius, Aldus

70, 95

Manutius, Paulus

31-32, 33, 114, 129

Marchantius, Jacobus

48

Mondanarius, Laurentius

89

Morillon, Guido

97

Muretus, Marcus Antonius

70, 126, 127

Musius, Cornelius

119

Naugerius, Andreas

97, 98

Nectarius

121

Nemesius

90

Nonius Marcellus

91

Orto, Garcia ab

19

Ovidius Naso, Publius

96, 97, 98, 99

Pamelius, Jacobus

29, 88

Paradin, Claude

138

Persius Flaccus, Aulus

77, 82

Petronius Arbiter

102

Piemontois, Alexis

zie Alexis Piemontois

Pighius, Stephanus

128

Pindarus

110

Plautus, Titus Maccius

103

Pogianus, Julius

37

Porta, Joannes Baptista

85, 145

Promptuarium

104

Prudentius, Aurelius Clemens

17

Pulmannus, Theodorus

17, 70, 77, 82, 83, 130

Pythagoras

63

Raevardus, Jacobus

81

Reynaert

144

Russardus, Ludovicus

75

Sallustius, C. Crispus

114

Sambucus, Joannes

13, 14, 46, 50, 102, 103, 139, 146
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Savonne, Pierre

140

Scaliger, Julius Caesar

58

Schroegelius, Georgius

54

Scorelius, Hadrianus

4

Stevens, Karel

zie Estienne, Charles

Stockhamerus, Sebastianus

9

Sylvius, Joannes

118

Symeon, Gabriël

138

Terentius Afer, Publius

55, 126, 127

Textor Ravisius, Joannes

49

Théatre du monde

zie Boaistuau, Pierre

Topiarius, Aegidius

35, 39
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Turnebus, Hadrianus

103

Tuscanella, Horatius

36

Vairlenius, Hieronymus

80

Valerius, Cornelius

4, 40, 41, 42

Valerius Flaccus Balbus Setinus, C.

11-12

Valerius Maximus

128

Valverda de Hamusco, Juan

6

Veiga, Thomas A.

125

Vesalius, Andreas,

6

Vetustissimorum Poetarum Opera

116, 117

Vida, Marcus Hieronymus

72

Villavicentius, Laurentius

35, 94

Virgilius Maro, Publius

129, 130

Ximenez, Didacus

27

Universiteitsbibliotheek
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B-3000 Leuven
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Summary
The edition of Plantin's catalogue of 1567 is preceded by an introduction which deals
briefly with Henry Omont's collection, with a view to explaining the present
whereabouts of the only known copy. This introduction attempts to explain the
difference on the device between the original and the facsimile of 1891. It deals with
some formal aspects of the catalogue by comparing it with other contemporary
editions. Finally it notes the number of titles in the different fields of the humane
sciences and gives some remarks on the editions in the vernacular.
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De Antwerpse zending boeken naar de beurs van Frankfurt in 1567
Guido Persoons
De karrevracht van Christoffel Plantin naar de boekenbeurs van Frankfurt in 1567
omvatte vier vaten en twee balen met boeken.1 Uit de certificatie van 29 april 1567
voor de Antwerpse schepen leren wij dat de vrachtvoerders Bertholomeus Vander
Heyden en Joris Coelt drie wagens uit Antwerpen naar Frankfurt voeren, beladen
met zeventien vaten en negen balen boeken van zes Antwerpse boekverkopers, die
hun merktekens op de vracht bij acte certifiëren. Samen met de genoemde
boekenvracht van Plantin, zendt Anthonis Thielens één vat, terwijl Jan Bellerus drie
vaten en vijf balen en Petrus Bellerus vier vaten en twee balen sturen. Op hun beurt
verzenden Philippus Nuyts drie en Willem Silvius twee vaten met boeken.
De volgorde van deze merktekens op het archiefstuk is niet helemaal conform de
tekstuele opsomming en geeft zeven merktekens weer voor slechts zes vermelde
boekverkopers. Wellicht is het Jan Bellerus die ook het teken van zijn vennoot en
medemuziekuitgever Petrus Phalesius heeft opgegeven.
Christoffel Plantyn, Anthoenis Thielens Jan Beelaert (doorschrapt: soe
voir hem selven) Peeter Beelaert (doorschrapt: ende) Philips Nuyts (in
margine: ende meester Willem Silvius) alle (doorschrapt: op.)
boekvercoopers bynnen dese stadt oppidani juraverunt Te wetene de
voirgeseide Christoffel Plantin aengaende alsulcke vier vaten (in margine:
ende twee balen) met boecken gemerct metten iersten marck inde margie
van dese gestelt. Item de voerscreven Anthoenis aengaende alsulcken een
vat met boecken gemarct metten tweeden marcke inde margie van dese
gestelt. Item de voerscreven Jan Beelaert aengaende alsulcke (doorschrapt:
vyven) drye vaten ende (doorschrapt: vier) vyve balen geladen met boecken
gemaerct metten derden marcke

1

Deze archieftekst wordt hier medegedeeld in aansluiting bij het voorgaande artikel van CHRIS
COPPENS, ‘Plantins fondscatalogus uit 1567’. Zie ook: R. LAUWAERT, ‘De
handelsbedrijvigheid van de Officina Plantiniana op de Büchermesse te Frankfurt am Main
in de XVIe eeuw’, GP, 50, 1972, p. 70-105, en 51, 1973, p. 124-180.
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inde margie van desen gestelt. Item de voirgeseide Peeter Beelaert
aengaende alsulcke vier vaten (in margine: ende twee balen) met boecken
(doorschrapt: als) gemerct metten vierden merck inde margie van dese
gestelt. Item de voerscreven Philips Nuyts aengaende alsukke (doorschrapt:
tw) drye vaten met boecken gemerct metten vyfden mercke inde margie
van desen gestelt. Ende de voirgeseide meester Willem Silvius aengaende
alsulcke de twee vaten met boecken gemerct metten sesten mercke inde
margie van desen gestelt als sy respective hebben doen laden gehadt tot
Francfoort omme bynnen deser stadt te brengene opte drye wagenen daer
voerluijden aff zijn Bertholomeus Vander Heyden Joris Coelt dat alle de
goeden ende coopmanschappen toebehoiren hen affirmanten ende
nyemanden anders onvercocht ende onverloeft. Sonder argelist.
Anno 1567. XXIXen aprilis.
(Antwerpen, Stadsarchief, Schepenbrieven 313, f. 46 en 46o).
Katholieke Universiteit te Leuven
Afdeling Muziekwetenschap
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
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Afbeelding 1. De merktekens op vaten en balen met boeken die als drie karrevrachten van Antwerpen
uit naar de boekenbeurs 1567 te Frankfurt werden gevoerd. Het zijn die van de Antwerpse
boekhandelaars: Christoffel Plantin, Anthonis Thielens, Jan Bellerus, Philip Nuyts, Willem Silvius,
Petrus Bellerus (?) en Petrus Phalesius (?).
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De fondscatalogus van Christoffel Plantijn uit 1570
B. van Selm
Fondscatalogi behoren tot de meest waardevolle bronnen voor de geschiedenis van
de boekhandel. Ze zijn niet alleen van primair belang bij de fondsreconstructie, maar
ook bij de studie van de distributie. In deze catalogi is immers te lezen welk gedeelte
van het fonds op een bepaald tijdstip werd aangeboden. Verschillende factoren
speelden daarbij een rol, zoals de beschikbaarheid van werken, de belangstelling bij
de beoogde klanten en, in vroeger eeuwen, de inhoud van de werken met het oog op
de politieke en religieuze situatie. Deze documenten kunnen ons daarom een
intrigerend beeld verschaffen van het fonds, zoals dat aan boekverkopers en
particulieren werd gepresenteerd.
De laatste 25 jaar is onze kennis van fondscatalogi uit de zestiende en de
zeventiende eeuw aanzienlijk vergroot. Dat is vooral de verdienste van Günter Richter
die in enkele publikaties talrijke vondsten bekend maakte. In 1964 beschreef hij de
collectie handschriftelijke en gedrukte fondscatalogi in het Österreichisches
Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wenen.1 Daar bevindt zich onder
andere de unieke catalogus in-plano van Christoffel Plantijn uit 1579. Een jaar later
maakte hij de gedrukte fondscatalogi beter bereikbaar door ze in facsimile uit te
geven.2 Beide publikaties konden helaas niet meer worden verwerkt in het
standaardwerk van Pollard & Ehrman, The distribution of books by catalogue, dat
eveneens in 1965 verscheen.3 In 1974 beschreef Richter - als aanvulling op de
registratie van Pollard & Ehrman - een groot aantal catalogi waarvan hij inmiddels
exem-

1

2
3

GÜNTHER RICHTER, ‘Die Sammlung von Drucker-, Verleger-, und Buchführerkatalogen in
den Akten der kaiserlichen Bücherkommission’, in Festschrift für Jozef Benzing zum
sechzigsten Geburtstag 4. Februar 1964, Wiesbaden 1964, p. 317-372.
Verlegerplakate des XVI. und XVII. Jahrhunderts bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges
herausgegeben von GÜNTHER RICHTER, Wiesbaden 1965.
GRAHAM POLLARD and ALBERT EHRMAN, The distribution of books by catalogue from the
invention of printing to A.D. 1800 based on material in the Broxbourne Library, Cambridge
1965.
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plaren had gelokaliseerd.4 In 1977 en 1985 verschenen studies waarin hij diepgaand
een aantal aspecten van deze belangrijke bronnen behandelde.5 Ondanks deze
publikaties is het nog te vroeg om een definitief beeld te schetsen van de ontwikkeling
van de fondscatalogus in de zestiende eeuw. Niet alleen worden er nog steeds nieuwe
catalogi gevonden, maar het onderzoek wordt ook bemoeilijkt door de zeldzaamheid
van deze bronnen. Meer diepgaande studie kost niet alleen tijd, maar het is ook
noodzakelijk deze documenten steeds weer met elkaar te vergelijken. Voor het
toekomstig onderzoek is het dan ook van groot belang dat er kopieën ter beschikking
komen. Aangezien het veelal unica betreft, is er alle reden om de kopieën van deze
documenten op meer dan één plaats te bewaren en de originelen zoveel mogelijk te
beschermen.
Van Christoffel Plantijn zijn relatief veel fondscatalogi overgeleverd, maar een
overzicht van de catalogi die ooit verschenen moeten zijn, is nog niet beschikbaar.
Als nr. 2063 noemt Voet in zijn bibliografie een catalogus in octavo uit 1566, waarvan
geen exemplaar bekend is.6 Uit het Plantijnse archief weten we dat deze Index
librorum Officinae Plantinianae is gedrukt op papier van inferieure kwaliteit in een
oplaag van 300 exemplaren.7 De volgende fondscatalogus - Voet nr. 2064 - dateert
uit 1567 en pas on-

4

5

6

7

GÜNTHER RICHTER, ‘Bibliographische Beiträge zur Geschichte buchhändlerischer Kataloge
im 16. und 17. Jahrhundert’, in Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in
der Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zum 65. Geburtstag am 28. März 1973,
herausgegeben von ALFRED SWIERK, Stuttgart 1974, p. 183-229.
GÜNTHER RICHTER, ‘Humanistische Bücher in Buchhändlerkatalogen des 15. und 16.
Jahrhunderts’, in Das Verhältnis der Humanisten zum Buch, herausgegeben von FRITZ
KRAFFT und DIETER WUTTKE, Boppard 1977, [= Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Kommission für Humanismusforschung, Mitteilung 4], p. 184-206. Een herziene en
vermeerderde versie verscheen onder de titel ‘Buchhändlerische Kataloge vom 15. bis um
die Mitte des 17. Jahrhunderts’, in Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der
frühen Neuzeit, herausgegeben von REINHARD WITTMANN, Wiesbaden 1985, [= Wolfenbütteler
Schriften zur Geschichte des Buchwesens 10], p. 33-65.
LEON VOET, The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and
published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, Amsterdam 1980-3. 6 dln. Uitgaven
van Plantijn noem ik met het nummer van deze bibliografie.
LEON VOET, The Golden Compasses. A history and evaluation of the printing and publishing
activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, Amsterdam [1969-1974], 2 dln, met name
dl. 2, p. 383.
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langs is hiervan een exemplaar gelokaliseerd.8 Het exemplaar van de fondscatalogus
uit 1568, aanwezig in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, is eveneens uniek
(PP 2065) en datzelfde geldt voor die uit 1572 (PP 2066; Brussel, KB Albert I, II
26.039). Als laatste fondscatalogus in octavo vermeldt Voet die uit 1575 (PP 2067)
met exemplaren in het Museum Plantin-Moretus en de British Library. Daaraan moet
nog een exemplaar worden toegevoegd, namelijk dat in de Bibliothèque Nationale
te Parijs, Réserve Q 974. Hierboven is reeds de bijzondere catalogus in-plano vermeld
(PP 2068), die in Wenen wordt bewaard.9 De meest recente catalogus die nog door
Plantijn zelf is uitgegeven, is die in quarto uit 1584 (PP 2069).
Reeds in 1964 wees Richter op de vermelding van een Plantijnse fondscatalogus
uit 1570 in de Geschichte des deutschen Buchhandels van Goldfriedrich (1908). Een
exemplaar wordt daar niet genoemd, maar uit de formulering maak ik op dat
Goldfriedrich er één gezien heeft: ‘Der Verlags-und Ladenkatalog aber fand [...]
seine ausgiebigste Pflege in den Niederlanden. Der erste Verlagskatalog - von zwölf
Blättern - auch Sortiment umfassend, von Christoph Plantin 1570; grössere
Verlagskataloge von seinen Nachfolgern, 1615, 1642’.10 Blijkbaar heeft Pollard deze
vermelding niet opgemerkt, want de Plantijnse catalogus uit 1570 ontbreekt in zijn
hoofdstuk over de zestiende-eeuwse fondscatalogi.11 In zijn materiaalrijke artikel uit
1974 gaf Richter een bibliografische beschrijving, en wel op basis van een door hem
gelokaliseerd exemplaar in de Stadtbibliothek Mainz.12

8
9
10

11
12

Zie de bijdrage van C. COPPENS over het verloren gewaande exemplaar van de
Plantijn-catalogus uit 1567 in deze bundel.
Zie de afbeelding in Verlegerplakate (n. 2), Tafel 1 en in VOET, op. cit. (n. 7), dl. 2, afb. 76.
JOHANN GOLDFRIEDRICH, Geschichte des deutschen Buchhandels vom westfälischen Frieden
bis zum Beginn der klassischen Litteraturperiode (1648-1740), Leipzig 1908, [= Geschichte
des deutschen Buchhandels 2], p. 306. In zijn voetnoot bij deze passage verwijst Goldfriedrich
naar de Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels te Amsterdam [door R.W.P. DE VRIES], Amsterdam 1885, p. 28, dat is de rubriek
met ‘Fonds- en Magazijncatalogussen’. Daar wordt echter alleen de fondscatalogus van de
Officina Plantiniana uit 1642 vermeld en geen vroegere.
POLLARD and EHRMAN, op. cit. (n. 3), hoofdstuk II: ‘Catalogues of the sixteenth-century
printers’, p. 47-69; over de Plantijnse catalogi p. 58-9.
RICHTER, art. cit. (n. 4), p. 191-2. Op de titelpagina van de fondscatalogus staat als
drukkersmerk PP, dl. 6, nr. 21. Deze catalogus in-8o bestaat uit anderhalf vel (A8B4), in
totaal 12 folia = 24 niet genummerde bladzijden. Fol. B4v is blanco.
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De fondscatalogus uit 1570 bevat voor het eerst een rubriek met boeken van andere
uitgevers: ‘Index librorum quorundam Lovanii et alibi excussorum: Quorum copia
est apud Christophorum Plantinum.’ Het gaat met andere woorden om een lijst van
boeken die in Leuven en elders zijn gedrukt, en die bij Christoffel Plantijn ‘in
menichte te vinden zijn’.13 Hiermee beschikken we over een bron die enig licht werpt
op Plantijn als distributeur of handelaar en-gros in boeken van andere uitgevers. Dit
aspect van zijn werkzaamheid is tot nu toe onderbelicht gebleven. Alvorens hier
nader op in te gaan, wil ik de fondscatalogus uit 1570 globaal beschrijven en op
enkele punten vergelijken met soortgelijke zestiende-eeuwse catalogi.
De titel, ‘Index librorum qui Antverpiae in officina Christophori Plantini excusi
sunt’ (zie afb. 1), blijkt letterlijk gelijk te zijn aan die van de fondscatalogi uit 1567
en 1568; zelfs de verdeling van de tekst over 6 regels is volstrekt identiek aan die
van 1568. De titels in de drie catalogi zijn op dezelfde wijze gerangschikt: die in het
Latijn zijn alfabetisch geordend op naam, vaak de voornaam, van de auteur of op
een kenmerkend woord uit de titel.14 Zo vinden we de Adagia van Erasmus bij de A,
de Emblemata van Sambucus bij de E, de poemata van Adrianus Scorelius bij de A
en de Ethica van Cornelius Valerius bij de C. Na deze alfabetische lijst volgen de
boeken in de landstalen: eerst de groep boeken in het Frans en daarna de werken in
het Nederlands. Aangezien het hierbij om slechts een klein aantal titels gaat, was een
nadere ordening overbodig. Jaren van uitgave of prijzen worden niet vermeld, wel
(op enkele uitzonderingen na) het formaat. In welke traditie staan nu de Plantijnse
fondscatalogi uit 1567, 1568 en 1570? Heeft Plantijn pas vanaf 1566 (jaarlijks?)
catalogi uitgegeven en waarom juist vanaf dat jaar?
Uit de jaren vóór 1566 zijn van Parijse drukkers als Robert Estienne, Denys Janot,
Guillaume Morel en André Wechel een flink aantal fondscatalogi in octavo bewaard
gebleven.15 Het octavo-formaat en de indeling naar talen blijkt traditioneel te zijn,
maar het is opmerkelijk dat Plantijn de Latijnse ti-

13

14
15

Deze Nederlandse formulering is te vinden op de titelpagina van de fondscatalogus van de
Amsterdamse boekverkoper Hendrick Laurensz uit 1628; vgl. B. VAN SELM, Een menighte
treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw,
Utrecht 1987, p. 338 en de beschouwing op p. 341-2.
Over alfabetische ordening RICHTER, ‘Buchhändlerische Kataloge’, (n. 5), p. 47.
HENRI OMONT, ‘Catalogue des éditions françaises de Denys Janot, libraire parisien
(1529-1545)’, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 25, 1898,
p. 271-96, met name p. 275-7, en POLLARD and EHRMAN, op. cit. (n. 3), p. 52-7.
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Afb. 1 Titelpagina van de fondscatalogus uit 1570 (ex. Mainz, Stadtbibliothek)
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tels niet heeft ingedeeld naar ‘faculteyten’ (wetenschapsgebieden zoals gangbaar in
de zestiende eeuw). Een alfabetische ordening, zoals bij Plantijn, met vermelding
van de formaten maar zonder de prijzen, treffen we vóór 1566 aan in de
fondscatalogus van Denys Janot uit 1544, in die van Johannes Oporinus uit 1552 en
in die van Hieronymus Froben uit 1557; en met gedrukte prijzen in de oudstbekende
fondscatalogus van Robert Estienne uit 1542.16 In twee andere Bazelse fondscatalogi
uit 1567 zijn de titels eveneens alfabetisch gerangschikt. Het betreft die van Nikolaus
en Eusebius Episcopius in plano en die van Johannes Oporinus in octavo.17 Deze
Bazelse firma's, bekend om hun humanistische uitgaven, blijken evenals Plantijn een
alfabetische ordening te prefereren boven die naar wetenschapsgebieden of naar
onderwerpen. De eerste fondscatalogi van Plantijn waren niet bijzonder omvangrijk
en misschien lag een alfabetische ordening daarom meer voor de hand.18
In de fondscatalogus van 1567 zijn vijf titels gekenmerkt met een asterisk. In de
catalogus uit 1568 staat dit teken bij 38 titels en in 1570 bij 32. Om dit teken te duiden
is het nodig om de relatie tussen de asterisk-titels in 1568 en 1570 te bekijken. Dan
blijkt dat vijf titels die bij elkaar staan, zowel in 1568 als in 1570 een asterisk hebben.
Drie andere titels, die in beide catalogi te vinden zijn, blijken alleen in die van 1570
een asterisk te hebben. Ten opzichte van die uit 1568 zijn er in de catalogus uit 1570
20 titels toegevoegd zonder en 25 met een asterisk. Het is mijns inziens de bedoeling
geweest om door middel van dit teken de aandacht te vestigen op nieuw verschenen
werken.19 We mogen in dit soort handelsdrukwerk echter geen consequent en
nauwkeurig doorgevoerd systeem verwachten. Het was en is

16

17

18
19

Over de catalogus van Denys Janot uit Parijs OMONT, art. cit.; over die van Johannes Oporinus
uit Bazel POLLARD and EHRMAN, op. cit. (n. 3, p. 57; over die van Hieronymus Froben uit
Bazel in plano, RICHTER, art. cit. (n. 1), p. 351, nr. II. 3 en Verlegerplakate (n. 2), Tafel 3.
Een exemplaar van de oudstbekende fondscatalogus van Robert Estienne [Parijs, 1542] is
aanwezig in Leiden, Universiteitsbibliotheek 1365 H 3 (2). Deze alfabetisch geordende
catalogus in-octavo (A8, 8 folia) bevat vanaf fol. A6v een afzonderlijke, eveneens alfabetisch
geordende, rubriek: ‘Libri vaenales in eiusdem officina’. Zie de beschrijving in POLLARD
and EHRMAN, op. cit. (n. 3), p. 292, nr. 29.
Over de catalogus van Episcopius, RICHTER, art. cit. (n. 1), p. 344 en 351, nr. II. 2 en
Verlegerplakate, Tafel 2; over de catalogus van Joannes Oporinus uit 1567, RICHTER, art.
cit. (n. 1), p. 354-5 nr. II. 8.
Overigens zijn de titels in de plano-catalogus uit 1579 wel gerangschikt volgens
wetenschapsgebieden.
Er zijn geen aanwijzingen dat het teken hier een andere betekenis had. Het kenmerken met
asterisken, zoals op dit moment in fondscatalogi nog gebeurt, is met andere woorden een
eeuwenoude traditie. Zoals bij Plantijn in de zestiende eeuw treft men bijvoorbeeld in de
Verlagskataloge van uitgeverij Anton Hierseman uit Stuttgart titels aan met een * = ‘neu seit
vorjährigem Katalog / New titles’. Dr. J.A. Gruys wees mij op een fondscatalogus van
Henning Gross, boekverkoper in Leipzig, uit 1604, waarin de titels van andere uitgevers zijn
gekenmerkt door een asterisk; zie de Continuatio catalogi Henningi Grosii bibliopolae Lips.
Ab anno 1600 usque ad annum 1605. Anhang dess Catalogi Henning Grossens, Buchhendlers
zu Leipzig, darinne zubefinden, was von ihme innerhalb fünff Jahren für Bücher vorleget
worden, Eissleben, Gedruckt dutch Jacobum Gaubisch, Im M.DC.IV. Jahr (exemplaar
's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1707 B 3 (9)).
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nu eenmaal vaak haastwerk en geen enkele zestiende-eeuwse lezer zal zich het hoofd
hebben gebroken over ten onrechte nog steeds aanwezige of ontbrekende asterisken.
Of Plantijn de eerste is geweest die nieuwe titels op deze wijze kenmerkte, weten
we niet. In de vakliteratuur is aan dit verschijnsel nog niet eerder aandacht besteed.20
Pas wanneer het fonds een zekere omvang had bereikt, was het lonend een gedrukte
catalogus uit te geven. Bij een klein aantal titels konden klanten ook met
handgeschreven lijstjes geïnformeerd worden en dat deed Plantijn ook.21 Een catalogus
in boekvorm, ook al bestond die maar uit één katerntje, was bijzonder geschikt om
een overzicht te geven van de leverbare titels. Het is daarom denkbaar - maar
allerminst zeker - dat Plantijn pas in 1566 voor het eerst een gedrukte catalogus heeft
uitgegeven. Terecht veronderstelt Voet dat Plantijn hierbij meer is beïnvloed door
de opkomst van de Frankfortse miscatalogi (vanaf 1564) dan door de fondscatalogi
van collega's.22 De omvang van de handel op de halfjaarlijkse boekenmissen in
Frankfort nam snel toe en hij moet zelf hebben ervaren hoe effectief deze vorm van
reclame was. De gedrukte fondscatalogus was een doeltreffend middel om eigen
uitgaven meer bekendheid te geven bij potentiële klanten. Particulieren en
boekverkopers konden hierin te allen tijde opzoeken of een werk in een Plantijnse
uitgave beschikbaar was.
De catalogus uit 1570 bevat 229 typografisch onderscheiden titels van Plantijnse
uitgaven. Tien van die ‘eenheden’ blijken twee verschillende edities te bevatten en
ze zijn in de bibliografie van Voet dan ook onder twee

20
21
22

In zijn vele beschrijvingen van catalogi maakt Richter geen melding van het voorkomen van
asterisken.
Vgl. VOET, GC, dl. 2, p. 423 met noten 2-4.
VOET, GC, dl. 2, p. 423-4; vgl. in het algemeen RICHTER, art. cit. (n. 1), p. 323.
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nummers te vinden. We treffen met andere woorden 239 Plantijnse titels aan. De
verdeling over de talen is als volgt:
Latijn (en zoals toen gebruikelijk was ook 201 (+ 9)
een enkel werk in het Grieks en
Hebreeuws)
Frans

19 (+ 1)

Nederlands

9

Subtotaal

229 (+ 10)

Index librorum quorundam Lovanii et alibi excussorum: Quotum copia est apud
Christophorum Plantinum.
Latijn

37

Frans

7

Nederlands

2

Subtotaal

46

Totaal

275 (+ 10)

In de nu volgende tabel zijn de 239 Plantijnse edities ingedeeld naar jaren van
uitgave. Tevens is tussen haakjes het totaal aantal edities vermeld dat volgens Voet
in het betreffende jaar is verschenen:23
47 edities van vóór of in 1565
45 (van de 78) uit 1566
34 (van de 66) uit 1567
41 (van de 73) uit 1568
25 (van de 52) uit 1569
23 (van de 57) uit 1570
1 (van de 65) uit 1571
23 onbekend, moeilijk identificeerbaar of niet in te delen.
Men heeft beslist niet getracht om in de fondscatalogus zoveel mogelijk nieuwe titels
op te nemen. Integendeel, een verrassend aantal nieuwe boeken uit de jaren 1569 en
1570 ontbreekt. Ten opzichte van de fondscatalogus uit 1568 zijn er slechts vijf titels
vervallen en 45 titels (46 edities) toegevoegd. De vijf vervallen titels zijn:

23

Het totaal aantal Plantijnse edities uit deze jaren heb ik ontleend aan het artikel van LEON
VOET, ‘Some considerations on the production of the Plantin press’, in Liber amicorum
Herman Liebaers, FRANS VANWIJNGAERDEN, JEAN-MARIE DUVOSQUEL, JOSETTE MELARD
[e.a.] ediderunt, Bruxelles 1984, p. 355-69, met name p. 364-5. Ik ben veel dank verschuldigd
aan H.W. de Kooker die voor mij de Plantijnse titels aan de hand van Voets bibliografie
identificeerde.
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- Ciceronis Epist. selectae in gratiam puerorum in 8. [uit 1565, gedr in een oplaag
van 1250 exemplaren; PP 941]
- Colloquia Erasmi. in 16. [uit 1567, gedrukt in een oplaag van 1250 exemplaren;
PP 1131]
- Psalmi aliquot in Versus Graecos nuper à diversis translati in 16. [1566, gedrukt
in een oplaag van 800 exemplaren; PP 669]
- Paraphrasis Psalmorum Davidis poëtica, auctore Georgio Bucha no. in 16. [uit
1567, gedrukt in een oplaag van 1250 exemplaren; 844]
- La fontaine de Vie. in 16. [uit 1564, gedrukt in een oplaag van 1250 exemplaren;
PP 1183]
Uit het schrappen van deze titels mogen we wel opmaken dat ze eind 1570 waren
uitverkocht. Het is minder gemakkelijk om te verklaren waarom zoveel nieuw
verschenen werken niet in de fondscatalogus zijn opgenomen. Natuurlijk ontbreekt
allerlei gelegenheidsdrukwerk, maar ook internationaal goed verkoopbare uitgaven
staan er niet in. Ging men eenvoudig niet nauwkeurig te werk en zag men in de haast
allerlei uitgaven over het hoofd? Voet merkt hierover op: ‘In these catalogues not
all the editions of the Plantin Press were entered. The criteria followed when compiling
the lists have never been specified, either by Plantin or his successors. The deciding
factor was probably which books were actually in stock in the store-rooms in Antwerp
and Frankfurt’.24 Nu zullen bijna alle uitgaven uit de jaren 1568 en 1569 in 1570 toch
wel in het Antwerpse magazijn voorradig zijn geweest, zodat alleen Frankfort (en
het Parijse filiaal?) overblijft. Juist op de boekenmissen kwamen deze catalogi
bijzonder goed van pas en het is daarom aannemelijk dat de opgenomen titels in elk
geval in Frankfort werden verhandeld.
Bevat deze nieuwe fondscatalogus Plantijnse edities die nog niet in
standaardbibliografie van Voet zijn vermeld? Verreweg de meeste titels zijn zonder
problemen in The Plantin Press te vinden. Een enkele maal zijn details die niet
overeenkomen, maar gezien de geringe zorg die aan fondscatalogi werd besteed, is
het hachelijk om direct te besluiten dat er een nog onbekende druk is bedoeld. Bij
de titel ‘Lucani Pharsalia à Theod. Pulmanno, ex fide vet. cc. emend. & variis
lectionibus illustrata. in 16’ (ff. A A6v) zou men zich kunnen afvragen of er na 1564
(PP 1584) nog een niet door Voet geregistreerde editie van de Pharsalia verschenen
is. Bij de titel

24

PP, dl. 4, p. 1906.
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‘Ordo legendi Divinum officium, iuxta Breviarium Rom. ex decr. Concilij restitutum’
(fol A7r) wordt in afwijking van de andere titels geen formaat vermeld. Het is heel
goed denkbaar dat het hier gaat om een aankondiging, want volgens PP 1814 is deze
editie verschenen met het jaartal 1571. Op fol. B1r staat de ‘Petit Catechisme des
Catholiques, fait premierement en Latin par M. Pierre de Canis, docteur en la S.
Theologie, de la compaignée de Jésus: traduict en François, pour le profit & utilité
de la jeunesse: revue maintenant & corrigé sur la derniere edition Latine de l'Autheur.
in 16’: PP 887 noemt 1568 en 1571 als mogelijke jaren van uitgave en op basis van
de vermelding in de fondscatalogus zou men met reden 1568 kunnen kiezen.
Sommige werken worden beknopt aangeduid en het is bij gebrek aan gegevens
bijzonder moeilijk om uit te maken of de bedoelde editie wel of niet bekend is. Als
voorbeeld noem ik ‘Ioannis Custodis Brechtani Grammat. cum Gallica & Germanica
interpret. in 8’ (fol. A5v). Van Joannes Custos Brechtanus (ca. 1475-1525) zijn
werken bekend over de etymologie en de syntaxis, beide onderdelen van de
grammatica. Als PP 1054 is een beschrijving te vinden van de Etymologia uit 1568
en als PP 1055 een beschrijving van de Syntaxis eveneens uit 1568. Niet uit Voet,
maar wel uit de bibliografie van Claes is op te maken dat de Etymologia Nederlandse
vertalingen van sommige woorden bevat.25 Of er ook Franse equivalenten worden
vermeld is uit deze bibliografieën niet op te maken. Uit het Livre des Ouvriers blijkt
dat Plantijn op 8 december 1563 Cornelis Kiliaan 3 gulden en 10 stuivers betaalde
‘pour mectre la Grammaire de Brechtanus en flameng et la corriger’.26 Een
Nederlandstalige uitgave is niet bekend en het is natuurlijk de vraag of die ooit is
verschenen. In elk geval was er voor Ernalsteen in zijn monografie uit 1925 geen
twijfel mogelijk: met deze ‘grammaire’ werd Custodis Syntaxis bedoeld. Als dit juist
is (en waarschijnlijk is het in elk geval) en als de genoemde editie uit 1568 geen
Franse en Nederlandse vertalingen bevat, dan wordt in de fondscatalogus een tot op
heden niet geregistreerde Plantijnse uitgave vermeld.27

25
26

27

F. CLAES S.J. Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600,
Nieuwkoop 1974, [= Bibliotheca Bibliographica Neerlandica 4], nr. 212.
Geciteerd naar LODE VAN DEN BRANDEN, ELLY COCKX-INDESTEGE, FRANS SILLIS,
Biobibliografie van Cornelis Kiliaan, Nieuwkoop 1978, [= Bibliotheca Bibliographica
Neerlandica 11], p. 37 noot 53. Zij merken daarbij op: ‘Of deze vertaling en verbetering ooit
gedrukt werd, kan uit de rekeningen niet opgemaakt worden: exemplaren werden er alleszins
niet van teruggevonden’. Vgl. ook het werk van JOS. A.U. ERNALSTEEN, De humanist Joannes
Custos Brechtanus (c. 1475-1525), Brecht 1925, p. XXXIII.
Indien alleen in de fondscatalogus uit 1570 deze vermelding zou voorkomen, zou men kunnen
veronderstellen dat het slechts om een aankondiging ging en dat de uitgave nooit is verschenen.
Dezelfde titel wordt echter ook reeds genoemd in de fondscatalogus van 1568, en wel met
een asterisk: ‘*Ioannis Custodis Brechtani Gramm. cum Gallica & Germanica interpret. in
8.’
De uitgave van de Syntaxis wordt niet genoemd in de Lijst van CLAES (n. 25) en evenmin in
de twee supplementen in GP, 54, 1976, p. 49-63 en 57, 1979, p. 128-36. Dat zou het geval
moeten zijn indien de uitgave Nederlandse vertalingen van woorden zou bevatten. In de
rubriek ‘Grammatici varii’ van de fondscatalogus van Plantijn uit 1579 worden beide werken
als volgt vermeld: ‘Ioannis Custodis Brechtani Etymologia, & Syntaxis 8o’.
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Onderzoek naar de titels in de laatste rubriek van deze fondscatalogus (zie afb. 2) is
zeker wenselijk, omdat Plantijn als distributeur of groothandelaar in andermans
uitgaven nog weinig bestudeerd is.28 In de bijlage heb ik alle titels uit de Index met
vreemde fondsartikelen getranscribeerd. Bij de weergave van de u/v is stilzwijgend
het huidige gebruik gevolgd. Om het verwijzen te vergemakkelijken is een
volgnummer toegevoegd en op een nieuwe regel is de editie geïdentificeerd. Daarbij
heb ik de plaatsnaam, de naam van de drukker of boekverkoper en het jaar van uitgave
in standaardvorm weergegeven, gevolgd door tenminste één verwijzing naar een
catalogus of bibliografie. Enkele werken zijn zo vaak herdrukt dat het op basis van
de vermelding in de fondscatalogus niet mogelijk is om vast te stellen welke editie
bij Plantijn voorradig was. Een goed voorbeeld is nummer 36 ‘Concilium Tridentium.
in 8’. Er zijn talrijke Zuidnederlandse drukken in octavo geweest en mijn keuze voor
de uitgave van Willem Silvius uit 1564 is slechts gebaseerd op een vermoeden.
Hetzelfde geldt voor nummer 37 ‘Catechismus Concilij Trident. in 8’, een vaak
herdrukt werk dat Plantijn mogelijk in de meest recente editie aanbood.
Enkele titels heb ik binnen de tijd die mij ter beschikking stond, niet in catalogi
of bibliografieën kunnen vinden. Dat is weliswaar te betreuren, maar de ontbrekende
gegevens zijn niet van essentieel belang voor de beeldvorming. Nummer 8, het
schoolboekje van de humanist Antonius Silvius wordt, voor zover ik weet, nergens
vermeld.29 Aangezien de omringen-

28
29

Vgl. VOET, GC, dl. 2, p. 417 vlgg.
F. CLAES S.J., ‘Supplement op de Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken
gedrukt tot 1600’, GP, 54, 1976, p. 49-63 noemt op p. 54 als nr. 235 een gesprekboekje van
Antonius Silvius dat verschenen is in Leuven bij Joannes Bogaert in 1573. Of het in de
Plantijnse catalogus gaat om een vroegere versie van hetzelfde werk is niet vast te stellen.
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Afb. 2 Fol. B2v van de fondscatalogus 1570 (ex. Mainz, Stadtbibliothek)
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de veertien titels (nrs. 1-15) uitgegeven zijn door Anthoni Marie Bergaig in Leuven,
zal het hier ook wel gaan om een titel uit zijn fonds. Een Frans lige editie van De
Guevara's werk in-16o - zie nr. 39 - heb ik niet aantroffen.30 Een Franstalig boekje in
zo'n klein formaat is vaak niet overgeverd. Het is daarom ook de vraag of nummer
44 ‘Contemplation des VII. fusions du Sang de nostre Seigneur. in 16’ geïdentificeerd
kan worden.
Van Augustinus' Confessiones in 16o - nummer 27 - is een editie kend gedrukt bij
Gillis Coppens van Diest voor Jan Gymnicus uit 1546. Op 13 maart 1568 heeft
Plantijn op de veiling van Gymnicus' nagelaten boekenvoorraad 1088 exemplaren
gekocht.31 Het ligt echter niet voor de hand om aan te nemen dat een editie van een
werk dat zo vaak herdrukt is en dat gezien het kleine formaat ook niet kostbaar
geweest kan zijn, zo slecht verkocht is dat 22 jaar later nog meer dan 1000 exemplaren
voorradig warren. Nummer 27 staat temidden van andere edities van Gymnicus en
ook dit moet wel een Gymnicus-uitgave zijn. Er is dan ook een latere druk dan die
uit 1546 geweest.
In de ‘Index’ zijn de titels van één uitgever per taal bij elkaar geplaatst. Bij de
Latijnse boeken treffen we allereerst 14 (+ 2?) uitgaven van Bergaigne uit Leuven
aan, vervolgens 8 uitgaven van Goltzius uit Brugge, daarna 5 Gymnicus-edities en
tenslotte 9 werken van andere uitgevers. De groep Franse boeken opent ook met een
editie van Bergaigne (is gezien deze ordening nummer 39 daarom ook een uitgave
van Bergaigne?), dan volgen twee uitgaven van Goltzius en vier van andere uitgevers.
De rubriek wordt besloten met een Nederlandstalig werk van Goltzius.
Het fonds van Anthoni Marie Bergaigne is nog niet bestudeerd. Er 2 van hem bijna
25 uitgaven geregistreerd uit de periode 1550-1558. De laatstbekende uitgave dateert
waarschijnlijk uit 1562.32 Plantijn moet in

30

31

Het formaat ‘in 16’ moet onjuist zijn. In de omvangrijke bibliografie van LINO G. CANEDO,
O.F.M., ‘Las obras de Fr. Antonio de Guevara. Ensayo de un catálogo completo de sus
ediciones’, Archivo Ibero-Americano, Segunda época, 6, 1946, p. 441-603 worden 22
Franstalige drukken van dit werk van vóór 1570 vermeld, waaronder geen enkele in-16o. Ik
neem aan dat hier een editie in octavo is bedoeld.
LODE VAN DEN BRANDEN, ‘De Antwerpse boekverkoper en drukker Jan Gymnicus
1502-1568)’, Archives et bibliothèques de Belgique, 51, 1980, p. 203-257, met name p. 226
met noot 72. In het archiefstuk wordt als formaat bij de Confessiones ‘fo’ opgeven, maar
terecht is ook VAN DEN BRANDEN, p. 227 van mening dat dit een vergissing moet zijn en
dat decimo sexto bedoeld is.

32

ANNE ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles
dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop 1975, [= Collection du
Centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre 3], p. 12.
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jaren daarna (na het overlijden van Bergaigne?) de nog voorradige fondsartikelen
gekocht hebben. Veel beter zijn we ingelicht over zijn relatie met Hubertus Goltzius.
Hij was de voornaamste afnemer van en handelaar in Goltzius' uitgaven. Deze Brugse
drukker mocht boeken in commissie leveren, hetgeen uitzonderlijk was. Uit het
onderzoek van W. Le Loup is gebleken dat Plantijn reeds in 1558 het eerste boek
van Goltzius, Vivae omnium fere imperatorum imagines meenam naar Frankfort. Hij
vond afrekeningen van de verkoop van Goltzius-drukken op de boekenmissen in
Frankfort en Parijs in 1569 en 1571. Op 14 juli 1566 ontving Plantijn van Goltzius
‘een levering van 23.225 bladen bedrukt papier, allen van in-4o en in-8o uitgaven’.
Er werden toen 191 exemplaren geleverd van nr. 20, 188 van nr. 16, 40 van
Meetkerke's De veteri et recta pronunciatione linguae Graecae uit 1565, 81
exemplaren van werken van Raevardus, 53 van nr. 23, 167 van nr. 22, 73 van
Raevardus' Protribunalium liber singularis uit 1565, 23 van Raevardus' De
praeiudiciis libri duo, 120 van nr. 17, 312 van nr. 46, 134 van nr. 40 en 247 van nr.
41.33 Om de verkoop van Goltzius-edities te bevorderen, zijn veel van deze boeken
dan ook in de catalogus uit 1570 opgenomen.
Dankzij de veelzijdige studie van Lode van den Branden over de Antwerpse
boekverkoper en drukker Jan Gymnicus kunnen niet alleen vijf titels nauwkeurig
geïdentificeerd worden - zie de nrs. 24 tot en met 28 - maar ook is precies bekend
hoe Plantijn deze titels heeft verworven. Op 13 maart 1568 heeft hij op de veiling
van Gymnicus' nagelaten boekenvoorraad 980 exemplaren gekocht van Augustinus'
Liber de spiritu & litera ad Marcellium (nr. 28), 1088 van Augustinus' Confessiones
(nr. 27), 388 van het Breviarium (nr. 24), 1038 van het woordenboek van Dasypodius
uit 1567 (niet vermeld in de catalogus), 1178 van Le nouveau testament uit 1567
(niet vermeld in de catalogus), 575 van nr. 26 en 692 van nr. 25.34 Evenals bij zijn
fondsuitgaven is voor ons niet te achterhalen waarom sommige van de in 1568
gekochte titels wel in de catalogus uit 1570 zijn opgenomen en andere niet.

33
34

Alle gegevens in deze alinea zijn ontleend aan Goltzius en Brugge 1983; het citaat op p. 46.
VAN DEN BRANDEN, art. cit. (n. 31), p. 226-7, n. 72.
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De Plantijnse catalogus uit 1570 is de eerste die een lijst met boeken van andere
uitgevers bevat, maar niet de laatste; ook de fondscatalogi uit 1572 en 1575 bevatten
een ‘Appendix librorum quorundam Lovanii et alibi excusorum: Quorum copia est
apud Christophorum Plantinum’.35 Hierboven is reeds geconstateerd dat Plantijn
fondscatalogi heeft uitgegeven in 1566, 1567 en 1568. Heeft Plantijn in de jaren
1569, 1571, 1573 en 1574 geen nieuwe edities van zijn catalogi vervaardigd? Om
deze vraag te beantwoorden moeten verscheidene Plantijnse archivalia nog eens goed
worden doorgenomen. Dr. J.A. Gruys wees mij op een notitie in het Grand Livre
1571-1582 (archief MPM 18, fol. 80) waarin Guilielmus Canterus op 10 mei 1574
gedebiteerd wordt voor ‘1 Nundinae H. Steph.’ en ‘1 Index novus Plantini’ samen
voor 3 stuivers en een halve duit.36 Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat met ‘Index
novus Plantini’ de ons bekende fondscatalogus uit 1572 wordt bedoeld. Plantijn moet
voor de voorjaarsmis van 1574 weer een nieuwe fondscatalogus hebben laten drukken
die hij, zoals gebruikelijk, ook verspreidde onder zijn particuliere klanten. Hopelijk
zullen er van deze en andere catalogi nog exemplaren gelokaliseerd worden.

35
36

Zie de beschrijvingen van deze catalogi in PP, nrs. 2066 en 2067.
Misschien kreeg Guilielmus Canterus de fondscatalogus van Plantijn gratis. In dat geval
heeft het gehele bedrag betrekking op de lofprijzing van de Frankfortse mis van Henricus
Stephanus, de drukker-uitgever Henri (II) Estienne. Het verscheen even vóór de voorjaarsmis
van 1574 onder de titel: Francofordiense emporium, sive Francofordienses nundinae
[Genève], Excudebat Henricus Stephanus, 1574.
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Bijlage
Index Librorum Quorundam Lovanii Et Alibi excussorum: Quorum copia est apud
Christophorum Plantinum.
1. Alphonsus à Castro Zamorensis, &c. De potestate legis poenalis. in Folio.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1557. BT 588.
2. Commentaria in omnes Psalmos Davidicos, auctore Hieronymo Varlenio Sylvio.
S. literarum Ultraiecti professore. in fol.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1557. BT 4577.
3. Commentarij de Sanitate tuenda, Auctore Iodoco Lomnio Burano Reip.
Nerviorum medico Physico. in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1558. BT 1986.
4. Taddaei Piconij Collensis, de itinere Christiani, sacrum opusculum. in 8. [vgl.
Adams P 1161 in voce Thaddeus Piconius voor een editie Romae 1553;
vermoedelijk is een editie bij A.M. Bergaigne bedoeld].
5. De Aeterna Dei praedestinatione, & reprobatione ex scripturis, & Patrum
auctoritatibus, Auctore D. Ioanne à Bononia, S. Theologiae profess. in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1555. BT 4943.
6. Clypeus Astrologicus, adversus flagellum Francisci Rapardi, auctore Petro
Haschardo Insulano Medico Chirurgo. in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1552. BT 5916.
7. Vincentij Lirinensis Galli, pro Cath. fidei antiq. & veritate. in 4.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1552. BT 4777.
8. Quotidiani Sermonis confabulatiunculae, auctore Antonio Syluio Dunckercano.
in 4.
Dit schoolboekje van Antonius Silvius heb ik tot nu toe niet aangetroffen.
Vermoedelijk is een Leuvense uitgave van A.M. Bergaigne bedoeld.
9. Balduini Ronssei Gandensis, de hominis primordijs hystericisque affectibus. in
8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1559. Adams R 766.
10. Io. Caij Britanni Medici opera. in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1556. Index Aureliensis 129.145.
11. Iurisprudentiae liber, auctore Sebast. Derrero Arestavionense Iureconsulto, &c.
in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1552. BT 862.
12. M. Hieronymi Vidae Hymni, de rebus divinis. in 4.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1552. BT 4763.
13. Panormia seu decretum D. Iuonis Carnothensis Episcopi restitutum; correctum
& emendatum, auctore Melchiore à Vosmediano, S. Theol. Doct. in 8.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1557. BT 6049.
14. Antonius Florebellus, de auctoritate Ecclesiae. in 4.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1555. STC Dutch, p. 76.
15. Diatriba de Hominis Iustificatione edita Oxoniae, auctore Richardo Smythaeo.
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16. Imp. Iustiniani Novellae Constitutiones, Interprete Iuliano Patricio ac
Antecessore urbis Constant. hactenus desideratae. in 4.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. BT 729. Goltzius en Brugge 1983, p. 141.
17. Lamberti Lombardi apud Eburones Pictoris, celeberrimi vita, Pictoribus
sculptoribus, &c. utilis & necessaria. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. BT 1767. Goltzius en Brugge 1983, p. 150.
18. Iulius Caesar, sive Hist Imperat. Caesarumque Rom. vitae ex antiquis
Numismatibus restitutus, Huberto Goltzio auctore. in fol.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1563 (op de koperplaat is als jaar van uitgave 1562
gegraveerd). BT 1294. Goltzius en Brugge 1983, pp. 133-4.
19. Fasti Magistratuum & Triumphorum Romanorum, ex Antiquis Numismatum
& marmorum monumentis restituti, Huberto Goltzio auct. in fol.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1566. BT 1296. Goltzius en Brugge 1983, p. 134-6.
20. Erasmi Roterodami de duplici Copia verborum & rerum, cum annotatiunculis
& epitome de verborum copia. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. Adams E 588. Goltzius en Brugge 1983, p.
147.
21. Q. Horatij Carminum liber quartus, ex antiquissimis, manuscriptis Codicibus,
cum argumentis falsò adhuc Porphyrioni & Acroni adscriptis: opera Iacobi
Cruquij Mes sinij, apud Brugenses professoris publici editus. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. Machiels H 363. Goltzius en Brugge 1983,
p 149.
22. Introductio in Historiam Romanam, per Ioannem Othonem Brugensem castigata
Sext Rufi breviarium rerum gestarum Pop. Rom. restitutum. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. BT 2313. Goltzius en Brugge 1983, p. 149.
23. Moschi Siculi, & Bionijs Smirnae Idillia, quae quidem extant omnia hactenus
non edita. Accessit Phanoclis elegia, & alia Propertij Lat. & caet. in 4.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. BT 2165. Goltzius en Brugge 1983, p. 142.
24. Breviarium secundum usum insignis Ecclesiae Leodiensis. in 8.
Antwerpen: Jan Gymnicus, 1558. Van den Branden, p. 252, nr. 013.
25. Psalterium Davidicum maioribus typis & lineis ut Choro conveniat una cum
Hymnis. in 4.
Antwerpen: Jan Gymnicus, 1556. Van den Branden, p. 243, nr. 26
26. Idem sine lineis. in 8.
Antwerpen: Jan Gymnicus, 1556. Van den Branden, p. 243-4, nr. 28.
27. D. Aurelij Augustini confessionum libri XIII. in 16.
Antwerpen: Jan Gymnicus, 1546 of een latere druk. Van den Branden, p. 238,
nr 10 en p. 227.
28. Eiusdem de Spiritu & Litera: de natura & gratia: de fide & operibus. in 16.
Antwerpen: Jan Gymnicus, 1556 (of 1557). Van den Branden, p. 242-3 nr. 25
en p. 245 nr. 32.
29. Hironymi Fracastorij de morbo Gallico, cum alijs opusculis, Et Rutilli Claudij
Numatiani Galli V.C. Itineraria. in 8.
Antwerpen: weduwe Martinus (I) Nutius, 1562. BT 1174.
30. Francisci Guicciardini Florentini Historiae sui temporis in folio.
Bazel: Petrus Perna en Heinrich Petri, 1566. Adams G 1522. Machiels G 556.
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31. Aelij Aristidis, Adrianensis Oratoris Clarissimi, orationum tomi tres. cum quarto,
à Guilielmo Cantero Ultraiectino versi. in fol.
Bazel: Petrus Perna en Heinrich Petri, 1566. Adams A 1703.
32. P. Herodij Andega. I.C. Decretorum, rerumque apud diversos Populos ab omni
Antiquitate iudicatarum libri. &c. in 8.
Parijs: Martin Le Jeune, 1567. NUC, dl. 28, p. 96, nr. NA0534587.
33. Symbolum fidei Iudaeorum, E.R. Mose, Aegyptio, Precationes eorundem pro
defunctis, &c. Interprete G. Genebrardo Theol. Parisiensi. in 8.
Parijs: Martin Le Jeune, 1569. Adams M 172.
34. Psalmi Davidis in lyricos versus, paraphrastice redacti. Adiectis argumentis,
auctore Philippo Belvaletio Sampaulino Bethuniae apud Atrebat. in 8.
Dowaai: Jacques Boscard, 1565. Labarre, Douai, p. 10 nr. 17.
35. Chronographia in duos libros distincta. Prior est de rebus veteris Populi: Posterior
recentes Historias praesertimque Ecclesiasticas complectitur.
Leuven: Joannes Foulerus, 1570, in-12o. BT 1259. Machiels G 162.
36. Concilium Tridentium. in 8.
Antwerpen: Willem Silvius, 1564. Adams C 2799.
37. Catechismus Concilij Trident. in 8.
Leuven: Joannes Bogardus, 1570. BT 5391.
38. Livre tresutil de la sanicte (!) meditation de l'homme sur soymesme, contenant
declaration de tout ce qui est en en (!) l'homme: composé par le venerable
Docteur Maistre Robert Cibole, jadis Chancelier, &c. Confesseur de l'Empereur
Charles cinquiesme. in 4.
Leuven: A.M. Bergaigne, 1556. Machiels C 324.
39. L'horloge des Princes, avec l'Histoire de Marc. Aurele, Empereur Romain:
recueilly par don Anthoine de Guevare, Evesque de Guadix & Mondonedo, &c.
in 16.
Parijs: Jacques Macé, 1566, in-8o (!). STC French, p. 211.
40. Arest memorable du Parlement de Tolose, contenant une Histoire belle,
delectable, prodigieuse et monstrueusement estrange. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. Machiels C 659. Goltzius en Brugge 1983,
p. 157.
41. Idem en Flameng.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. Goltzius en Brugge 1983, p. 157.
42. Introduction de Philosophie divine de Vives façon d'escriture. in 8.
Antwerpen: Willem Silvius, 1565. BT 7134. Carter-Vervliet 90.
43. Josephe latin françois, chacune version, correspondante l'un à l'autre, verset à
verset: Nouvellement reveue & corrigée, sur l'exemplaire Grec, par M. Jean le
frere de Laval. Et mis en François par François de Belleforest Comningeois.
[vermelding van het formaat ontbreekt]
Parijs: Claude Frémy, 1569, in folio. Cat. BN, dl. 78, kol. 1263.
44. Contemplation des VII. effusions du Sang de nostre Seigneur. in 16.
[niet aangetroffen; vgl. BT 5649 voor een Nederlandstalige editie van dit werk
van Cornelis Donthers].
45. Instruction par maniere de formulaire, pour les pasteurs & Curés: par Messire
Francois Richardot, Evesque d'Aras. in 8.
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Atrecht: Claude de Buyens, 1567 (gedrukt in Dowaai door Louis de Winde,
1567). Labarre, Douai, p. 18, nr. 4.
46. Examen Chirurgorum, Claer onderwijs der leeringhe der Chirurgienen. in 8.
Brugge: Hubertus Goltzius, 1565. BT 3956. Goltzius en Brugge 1983, p. 156.
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Summary
Plantin's 1570 publisher's list has until now received insufficient attention. This
catalogue is mentioned neither in the standard reference work by Pollard and Ehrman,
The distribution of books by catalogue (1965) nor in Leon Voet's bibliography The
Plantin Press. The section ‘Index librorum quorundam Lovanii et alibi excussorum:
Quorum copia est apud Christophorum Plantinum’ is particularly important for the
history of the booktrade: it allows us to see something of Plantin as wholesale dealer
in books of other publishers. Analysis of the titles reveals that the majority are editions
by Anthoni Marie Bergaigne of Louvain, Hubertus Goltzius of Bruges and Jan
Gymnicus of Antwerp. The remaining stock of books left by the Antwerp printer
and bookseller Gymnicus was auctioned on 13 March 1568 and it was then that
Plantin bought a large number of books, some of which are to be found in the 1570
publisher's list.
Also after 1570 Plantin must have published new editions of his publisher's list at
regular intervals (annually?), but the only copies known so far date from 1572, 1575,
1579 and 1584. According to the Grand Livre 1571-1582 Plantin at any rate published
a new publisher's list in the spring of 1574.
(Summary translated by Anna E.C. Simoni)
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Le compas d'or sur des reliures
Georges Colin
Quand on parle de reliures plantiniennes, il faut distinguer trois domaines. Le premier
comprend exclusivement les reliures qui sont sorties des propres mains de Christophe
Plantin, dont certaines font grande impression et dont la plupart ont été faites avant
qu'il devînt imprimeur.1 Le deuxième est celui des innombrables reliures, simples ou
plus luxueuses, dont il a, au profit de ses clients, fait couvrir par des artisans anversois
des exemplaires de ses propres éditions, mais aussi des livres achetés à de nombreux
confrères, car Plantin était aussi libraire.2 Enfin le dernier domaine, qui fait l'objet
de la présente contribution au quatrième centenaire de la mort du grand imprimeur,
est très modeste par rapport au deux autres, puisqu'il n'est connu que par un nombre
très restreint de spécimens: c'est celui des reliures qui portent, dorée au centre de
chaque plat, la marque célèbre du Compas d'or accompagné de la devise Labore &
Constantia.
Ces reliures au Compas, Plantin les a-t-il faites lui-même? C'est douteux, car à la
tête d'une grande entreprise industrielle et commerciale, l'ancien relieur avait mieux
à faire que de créer ces modestes oeuvres commerciales, sans autre valeur artistique
que l'harmonieuse composition de la marque au Compas, et qui n'ajouteraient rien
aujourd'hui à sa réputation. Ce sont en effet des reliures très simples, dont le décor
se réduit à la marque, à un cadre, généralement double, de filets, généralement à
froid et triples, et à des fleurons d'angles dorés, le dos portant aussi, dans les
entre-nerfs, un petit fleuron doré. Dans la liste qui suit, deux spécimens seulement,
les nu-

1

2

On trouvera une bibliographie relative à ce sujet dans G. COLIN & H.M. NIXON, ‘La question
des reliures de Plantin’, Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey,
Amstelodami 1966, p. 56-89. Voir aussi G. COLIN, ‘Sur quelques reliures de Christophe
Plantin découvertes récemment’, The Book Collector, 1975, p. 57-64.
M. ROOSES, Christophe Plantin, imprimeur anversois, Anvers 1882, p. 250-251. VOET, GC,
II, p. 244-252.
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méros B2 et D1, sont en maroquin; le no G1 est en basane, les autres en veau brun.
Les tranches de A1, C1, C2, D1, F2 sont dorées; celles de G1, noircies; celles de B1,
C3 et F1 sont restées naturelles; celles de B2 ne sont pas connues, mais comme la
reliure est en maroquin, cuir plus coûteux que le veau, elles sont probablement dorées.
On sait que le 29 janvier 1564 Plantin a acheté ‘4 marques au compas de cuivre
pour mectre sur le cuir avec le dicton Lab. et Const’.3 Or en 1910 Prosper Verheyden
a dressé une liste de reliures au Compas sur lesquelles apparaissent précisément
quatre marques différentes.4 Mais depuis lors d'autres spécimens ont été découverts,
et même d'autres marques, comme le montre la liste qui suit. Dans cette dernière, à
en juger par le contenu des reliures, les marques désignées par les lettres B, C, D, E,
sont probablement celles qui furent achetées en 1564.
MARQUE A. CADRE OVALE À ARABESQUES
1 Le livre de l'institution chrétienne, Anvers, Christofle Plantin, 1557,
in-12. Anvers, Museum Plantin-Moretus, O.B.1.5. (olim R 277).
MARQUE B. CARRÉ POSÉ SUR POINTE
1 Henricus Joliffus & Robertus Jonson, Responsio ad illos articulos...
Joannis Hoperi, Antverpiae, Christophorus Plantinus, 1564, in-8o.
Anvers, Museum Plantin-Moretus, R 21.14 (olim R 531).

3
4

MPM, Arch. 36, fo 69. Ce document a été cité maintes fois.
P. VERHEYDEN, ‘Plantijnsche bandmerken’, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 8,
1910, p. 263-265. Cette publication avait été précédée par celles de LEON GRUEL: ‘Notice
sur Christophe Plantin’, dans Journal général de l'imprimerie et de la librairie, 26 septembre
1891, p. 10, et Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reliures, II, Paris 1905,
p. 132. D'autres spécimens ont été signalés par la suite: P. HÖGBERG, ‘Reliures belges à
l'Université d'Upsal’, GP, 5, 1927, p. 1-9; [P. VERHEYDEN] Wereldtentoonstelling... Afdeeling
der Oud-Vlaamsche kunst, V, Boekbanden, Antwerpen 1930, no 104; G. COLIN, ‘Reliures à
la marque de Jean Bogard’, Gutenberg Jahrbuch, 1966, p. 372-377; Schatten uit de Leidse
Bibliotheek, Leiden [1967?], no 44.
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2

Aldus Manutius, Orthographiae ratio, Antverpiae, Christophorus
Plantinus, 1564, in-16. Propriétaire actuel inconnu. Provenance:
Léon Gruel (reliure décrite dans son Manuel, II, p. 132).

MARQUE C. RUBAN CROISÉ
1 M. Annaeus Lucanus, Opera, Antverpiae, Christophorus Plantinus,
1564, in-16. Propriétaire actuel inconnu. Provenance: ex-libris
manuscrit de Wolfgang Iöchlinger von Pfanberg, 1600; vente
Starhemberg, Cologne, Venator, Versteigerung XV/XVI, 15-18
septembre 1956, no 254; acheté par feu Menno Hertzberger pour sa
bibliothèque privée.
2 C. Valerius Flaccus, Argonauticon lib. VIII, Antverpiae, Christoph.
Plantinus, 1566, in-16. Anvers, Museum Plantin-Moretus, O.B. 1.9.
Provenance: signature d'Abraham Ortelius sur le titre; mention
anonyme, en allemand, du rachat fait à Anvers en 1598 (Ortelius
était mort le 4 juillet de cette année); ex-libris de Gustave Van Havre.
3 Nicolaus Eschius, Exercitia quaedam pia, Antverpiae, Christophorus
Plantinus, 1569, in-16. Upsal, Bibliothèque de l'Université, Bokband
1500-i. Nederland 5. Provenance: au verso du 3me feuillet de garde
du 1er plat, entrelacs dessinés à la plume et inscription: AN/α no
D(omi)ni // 1574; sous le titre: Col. Brauns.
MARQUE D. CADRE OVALE
1 Horatius, Ars poetica, Antverpiae, Christophorus Plantinus, 1564,
in-8o. Anvers, Museum Plantin-Moretus, O.B.2.21. Provenance:
Jésuites de Louvain, 1602; ex-libris du Marquis de Granges de
Surgères (vente de sa bibliothèque, Bruxelles, J. De Winter, 28
janvier-5 février 1927, no 572; avec reproduction).
MARQUE E. RUBAN RECOURBÉ
1 T. Lucretius Carus, De rerum natura, Antverpiae, Christophorus
Plan-
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tinus, 1565, in-8o. Copenhague, Bibliothèque Royale, 170,119.
Provenance: ex-libris manuscrits de Hartmann Sebacher 1659 et de
Georgius Francus, D.P. Argentorati 1666.
MARQUE F. CADRE À VOLUTES
1 Adolphus Occus, Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno
ad Heraclium, Antverpiae, Christophorus Plantinus, 1579, in- 4o.
Leyde, Bibliothèque de l'Université, 1371 D 24. Provenance: selon
le catalogue de l'exposition Schatten uit de Leidse Bibliotheek, 2-25
juin [1967?], no 44, cet exemplaire a appartenu à Juste Lipse.
Contrairement à ce qu'affirme ce catalogue, la devise du fer à dorer
n'est pas en espagnol, mais en latin. Elle ne se lit pas Constancia et
labores mais bien Labore et Constancia.
2 Justus Lipsius, Electorum liber I, Antverpiae, Christophorus
Plantinus, 1580, in-8o. La Haye, Bibliothèque Royale, 145 G 24.
Provenance: ex-libris manuscrit de Joannes Basius (avec la devise
sustine et abstine, le tout en gothique soignée, qui semble de l'époque
du livre); collection Mensing (acheté en 1909).
MARQUE G. LAURIER ET PALME
1 Novum Testamentum [Graece], Lugduni Batavorum, Ex Officina
Elzeviriorum, 1633, in-12. Oxford, Broxbourne Library, R 168.
Provenance: ex-libris manuscrit: John Dixon Book, 1696.
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A Second plat de la reliure du Livre de l'institution chrétienne.
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A

B
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E
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B1 Second plat de la reliure de la Responsio ad articulos Hoperi.
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C2 Second plat de la reliure du Valerius Flaccus.
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Si ces livres avaient fait partie de la bibliothèque personnelle de Christophe Plantin,
ils auraient dû passer à ses héritiers et se retrouveraient aujourd'hui au Musée Plantin.
Or ce dernier n'en possède que quatre, dont deux seulement (A1 et B1) proviennent
des collections achetées en 1876 par la Ville d'Anvers, avec l'imprimerie.5 Même le
no D1, acheté par le Musée Plantin en 1927 à la vente du marquis de Granges de
Surgères, gendre du dernier propriétaire de l'officine, n'était pas resté dans la famille
des Moretus, puisqu'en 1602 les jésuites de Louvain y avaient inscrit leur marque de
propriété.
Quant aux autres exemplaires, il en est tant qui portent diverses marques anciennes
de possession, dont l'une même (C3) remonte à 1574, que le compas doré sur leur
reliure ne peut être une marque de propriété personnelle. Pour les mêmes raisons il
est difficile d'accepter la théorie d'exemplaires de présent, car on ne pourrait la fonder
que sur les noms d'Abraham Ortelius et de Juste Lipse, propriétaires respectifs des
numéros C2 et F1, mais apparemment seuls familiers de Christophe Plantin parmi
les propriétaires anciens des reliures au Compas. Du reste, si ces deux volumes leur
avaient été offerts en gage d'estime et d'amitié, on devrait y trouver, selon la mode
du temps, une dédicace, soit manuscrite, soit dorée sur la reliure.
D'autres imprimeurs, surtout en France, ont fait dorer leur marque sur des reliures.
Il arrive souvent que les livres ainsi reliés ne sortent pas tous des presses du titulaire
même de la marque. C'est pourquoi Goldschmidt6 y voit le témoignage d'une activité
de librairie et non d'édition, car les imprimeurs d'autrefois étaient aussi libraires.
C'était le cas notamment de l'Officine plantinienne, qui possédait sa boutique où se
débitaient, à côté des éditions de l'archi-typographe, celles de ses confrères de divers
pays.7
Goldschmidt propose même, pour expliquer la rareté des spécimens connus, une
hypothèse restrictive: comme les livres se vendaient en feuilles, il s'agirait de reliures
faites exceptionnellement pour permettre au client, dans la boutique même, de
feuilleter un exemplaire avant de se décider à en acheter un autre, en feuilles, qu'il
pouvait ensuite confier à un relieur de

5

De la Responsio de Joliffe et Jonson (B1), l'Officine Plantinienne conservait encore 38
invendus en 1642 (VOET, GC, II p. 459). Le Musée Plantin en possède un deuxième
exemplaire, en reliure du XVIIIe siècle, qui ne porte pas plus d'annotations anciennes que le

6
7

no B1.
E.PH. GOLDSCHMIDT, Gothic & Renaissance bookbindings, I, London 1928, p. 40.
J. DENUCE, Inventaris op het Plantijnsch Archief/Inventaire des Archives Plantiniennes,
Anvers 1926, p. 14.
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son choix, à moins que, préférant laisser au libraire le rôle d'intermédiaire, il se
contentât de lui indiquer le genre de reliure souhaitée.
On constate que, dans la liste des reliures au Compas aucune, sauf celle du XVIIe
siècle, ne contient d'édition autre que plantinienne. Mais il ne s'ensuit pas que
l'hypothèse de reliures de librairie soit exclue. Au contraire l'unicité de chaque titre
de cette liste la renforce en rendant peu probable celle de reliures d'édition, à la
condition toutefois d'admettre que les exemplaires exposés dans la boutique pouvaient
aussi être vendus.8
Et pourtant on peut se demander si l'hypothèse de Goldschmidt est bien nécessaire.
Elle expliquerait la rareté des reliures à marque? Mais étaientelles rares en leur temps?
Pourquoi alors, durant la vie de Christophe Plantin même, avoir fait graver non moins
de six marques au Compas, dont quatre à la fois? En revanche, même nombreuses
au XVIe siècle, si les reliures à marque avaient un sens commercial, par là même
elles devaient nécessairement plus tard être tenues pour choses de peu d'intérêt,
souffrir de l'indifférence et disparaître.
Cependant, sans prétendre que ces reliures soient communes, on peut s'interroger
sur leur réelle rareté aujourd'hui. En 1891 Léon Gruel connaissait un seul spécimen
au Compas. Un siècle plus tard, on en connaît onze. Il n'est pas impossible qu'on en
découvre encore, voire même que certains soient signalés dans des publications qui
m'auraient échappé. Or plus on connaîtra de spécimens, mieux on pourra expliquer
leur signification.
Il convient aussi de mettre les reliures au Compas en parallèle avec celles qui
portent d'autres marques de libraires. C'est ce que tente de faire une étude qui paraîtra
prochainement et dont est extraite la présente contribution au quatrième centenaire
de la mort de Plantin.
Bibliothèque Royale Albert Ier
Boulevard de l'Empereur 4
B-1000 Bruxelles

8

On a souvent cité l'hypothèse d'exemplaires destinés à être exposés dans la boutique, mais
Goldschmidt n'a pas écarté la possibilité de leur vente: ‘A publisher would probably bind a
few copies in his own bindings, or have them bound with his distinctive mark, to keep them
on view in his shop and also to sell to purchasers who did not prefer to see to the binding
themselves.’ (op. cit., I, p. 264, no 186).

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

336

Summary
At least seven gilding stamps showing the mark of the Officina Plantiniana have
been used on the covers of bindings dating from the sixteenth and seventeenth
centuries. Eleven of these bindings are documented at present. Although he had been
a book-binder himself, it is doubtful whether Chr. Plantin himself bound these very
copies. The Golden Compasses on their covers is no mark of personal ownership.
Neither is there any indication of their being presentation copies.
It also seems impropable that these were publisher's bindings. The eleven bindings
cover eleven different titles. Most attractive is still E.Ph. Goldschmidt's hypothesis:
normally books were sold ‘in albis’ (unbound), but in order to enable prospective
buyers to skim a particular edition, one copy of that title had been bound. Anyhow,
some at least of these show-copies appear to have been sold. It remains open whether
these bindings were in their time as great a rarity as they are now.
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De prijs van antieke teksten gedrukt door Plantijn
Johan Hanselaer
1 Inleiding
Chr. Plantijn heeft in zijn 35-jarige drukkersloopbaan te Antwerpen een kleine 300
antieke teksten en commentaren gedrukt.1 Met dit aantal steeg hij ver boven de
produktie van zijn Zuidnederlandse collega's uit en concurreerde hij allen van de
markt.2 Enerzijds stimuleerde hij door deze drukker de studie der antieke teksten,
anderzijds verspreidde hij de schriftelijke neerslag van deze studies over de
Nederlanden en zelfs ruimer over West-Europa.3 Dat deze drukken dan ook een
weerslag hadden op de houding van de 16de-eeuwer ten opzichte van de antieken,
lijkt ons vanzelfsprekend. We kunnen door het vaststellen van de reële waarde van
drukken een tipje van de sluier omtrent de receptie van de antieken oplichten.
We willen hier Dr. H. Soly en Dr. C. Vandenbroeke van harte danken voor hun
opmerkingen en suggesties.

1

2

3

Voor dit aantal hebben we ons gebaseerd op de index in L. VOET, The Plantin Press
1555-1589. A Bibliography of the Works Printed and Published by C. Plantin at Antwerp,
Amsterdam 1983, VI, p. 2657-2668 (verder afgekort als PP). We merken hierbij op dat wat
de commentaren betreft we enkel met die hebben rekening gehouden waarbij de naam van
een antieke auteur in de titel wordt vermeld.
J. HANSELAER, Omtrent de ‘Aeneïs’-receptie in de Zuidelijke Nederlanden (1475-1650). De
drukken, de schilderijen en het publiek, Gent 1987, II, p. 71 (onuitgegever
licentiaatsverhandeling.)
L. VOET, The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing
Activities of the Officina Plantiniana, Amsterdam 1969, II, p. 392-417 (verder afgekort als
VOET GC). Ook in PP wordt dikwijls melding gemaakt van transacties tussen Plantijn en
buitenlandse boekhandelaars.
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In dit artikel zullen we achtereenvolgens de prijsklassen van deze Plantijnse drukken,
de betekenis van deze boekenprijzen ten opzichte van andere prijzen en lonen en de
ruimte die er voor boeken bestond in het budget van een 16de-eeuwer bespreken.
Plantijn heeft 240 edities en vertalingen van antieke teksten (i.e. 9,33% van zijn
totale produktie) en 47 commentaren op deze werken (i.e. 1,83% van zijn totale
produktie) gedrukt, wat neerkomt op 11% van zijn totale produktie.4 Echter, we
kennen niet de prijs van al deze drukken; we kennen 219 prijzen, wat niet helemaal
overeenstemt met 77% van het aantal antieke drukken. Sommige drukken bevatten
een editie van een antieke tekst samen met de annotaties van een humanist, maar
beide delen konden ook afzonderlijk worden verkocht.5 De prijs van edities,
vertalingen en commentaren varieerden van 1/4 st. tot 3 g. 5 st.
Na de bespreking van de verschillende prijsklassen gaan we over tot het vergelijken
ervan met de prijzen van levensmiddelen en lonen. Hiervoor hebben we ons beperkt
tot Antwerpen, alhoewel de Plantijnse drukken over geheel West-Europa werden
verkocht. De reden voor deze beperking is dat we omtrent de gekende prijzen der
Plantijnse antieken zeker mogen zijn dat ze in Antwerpen werden aangerekend,
terwijl we de verkoopprijs in andere delen van de Nederlanden of West-Europa niet
kennen. Het is mogelijk dat Nederlandse boekhandelaars de drukken tegen dezelfde
prijs als Plantijn verkochten, aangezien deze handelaars boeken met korting kochten
bij Plantijn,6 doch we weten niet of de transportkosten de verkoopprijs verzwaarden.
In het laatste gedeelte gaan we dan over naar de bestedingsruimte die de
16de-eeuwse Antwerpenaar binnen zijn budget had om zich deze boeken aan te
schaffen. Aldus verwijzen we naar het publiek voor deze antieke drukken.

4

5

6

Een kwantitatieve bespreking van de Plantijnse produktie kunnen we lezen in L. VOET,
‘Some Considerations on the Production of the Plantin Press’, in Liber Amicorum H. Liebaers,
Brussel 1984, p. 355-369.
Zo werden de Opera Omnia van Horatius verkocht tegen 2 1/2 st. (PP 1383.) Het was echter
mogelijk om hiermee samen ook de Annotationes in Q. Horatium Flaccum van Th. Poelman
te kopen (PP 2116) die eveneens 2 1/2 st. kostte; de twee drukken samen kostten dus 5 st.
VOET, GC, II, p. 388 en PP, passim.
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2 De prijzen van de gedrukte antieke teksten
We kennen dus 219 prijzen die we in drie groepen kunnen opdelen: deze van minder
dan 3 st., met 111 prijzen, deze tussen 3 en 7 st., met 65 prijzen, en deze van meer
dan 7 st., met 43 prijzen.
In de duurste groep kostten 13 van de 43 drukken 1 g. of meer, 3 tussen 15 st. en
20 st., 10 tussen 10 en 15 st. en 17 tussen 7 en 10 st. De duurste klassieke uitgave is
de Vergiliuseditie uit 1575, met de commentaren van Guellius en Scaliger: deze
kostte 3 g. 5 st..7 In deze dure groep zitten alle foliodrukken, naast een aantal dikke
of meerdelige kwarto's (meer dan 350 bladzijden) en octavo's (meer dan 500
bladzijden).8 Slechts drie drukken zijn kleiner: een geïllustreerde Caesar-editie in
sedecimo, evenals een Griekse tekstuitgave van de tragedies van Euripides en een
Plautus-editie in het handige in-24o formaat.9 Opvallend is wel dat de geïllustreerde
Caesar-editie niet duurder was dan andere drukken met een gelijk aantal bladen, zij
het dan dat het formaat kleiner was. Ook de geïllustreerde Suetonius, die zoals de
Caesar 10 st. kostte, valt niet op tussen de andere drukken met een gelijkaardig aantal
bladen en formaat.10
In deze dure groep bevinden zich 22 verschillende auteurs, zowel Griekse als
Latijnse, meestal met al hun gekende werken. Dertien van deze auteurs zijn enkel in
deze dure uitvoering te verkrijgen,11 vier auteurs zijn te verkrijgen tegen een dure en
een minder dure prijs, en vijf van deze auteurs, namelijk Cicero, Horatius, Ovidius,
Sallustius en Vergilius, konden ook in de andere prijsklassen worden gekocht.
In de groep der goedkoopste drukken zijn er 10 die minder dan 1 st. kostten, 58
tussen 1 en 2 st. en 43 tussen 2 en 3 st. Het goedkoopste drukje is

7
8
9
10
11

PP 2453.
Zo telde de Vegetius-editie 93 ongevouwen bladen, was een kwarto en kostte 30 st. (PP 2419
AB) en de Ovidius-editie, geannoteerd door Ciofanus in 3 delen 14 st. (PP 989-991).
PP 857, 1144 en 2078.
Deze Suetonius (PP 2335) telde 37 bladen en was een octavo, de Tacitus van 1581 (PP 2278)
telde 34 bladen, was eveneens een octavo, was niet geïllustreerd, maar kostte ook 10 st.
Aurelius Victor, Carmina, Galenus, Lucretius, Nonnius Marcellus, Nonnius Panoplitus,
Polybius, Pomponius Mela, Sextus Empiricus, Stobaeus, Suetonius, Valerius Maximus en
Vegetius.
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een Latijnse vertaling van het werk van Demetrius Phalerius, daterend uit 1567, een
sedecimo bestaande uit één blad dat 1/4 st. kostte.12 In deze goedkope groep bevinden
zich alle formaten, uitgezonderd de folio's, wel zijn de sedecimo's het sterkst
vertegenwoordigd met ongeveer 50% van deze drukken. Daarnaast vinden we een
groot aantal octavo's en kwarto's. Deze laatsten waren schooledities die in verhouding
tot de octavo's duurder waren: een dunne kwarto was gelijk aan een octavo, beide
hadden evenveel ongeplooide bladen en dus was de octavo dubbel zo dik als de
kwarto. Hierbij merken we nog op dat de schooledities gekenmerkt worden door
brede marges en interlinies waardoor er veel minder te lezen viel.
In deze groep bevinden zich 31 Latijnse en Griekse auteurs, waarvan 23 enkel in
deze goedkope uitvoering.13 Ook twee vertalingen naar de volkstaal treffen we in
deze groep aan: een Franse vertaling van de brieven van Phalaris en een Spaanse
vertaling van de Catilinarische redevoeringen van Cicero.14
In de middengroep vinden we 17 drukken van 3 st., 23 van 4 st., 11 van 5 st. en
14 van 6 st. Hier, zoals in de andere groepen, vinden we zowel Griekse als Latijnse
teksten, geïllustreerde als niet-geïllustreerde, gecommentarieerde tekstuitgaven,
loutere tekstuitgaven evenals vertalingen. Bij deze laatste bevinden zich een Spaanse
vertaling van een florilegium uit de werken van Seneca en een Franse compilatie
van Ciceroniaanse gezegden over de rechtvaardigheid.15 In deze groep horen vooral
octavo's thuis die natuurlijk dunner zijn dan die uit de dure groep, en sedecimo's die
soms 500 bladzijden tellen.
In zowel de goedkoopste als de middengroep treffen we schooledities aan. Wat
opvalt is dat die met de vermelding dat ze voor de Jezuïetencolleges zijn bestemd,
zich alle in de tweede groep bevinden, terwijl de andere terug te vinden zijn in de
eerste groep.
Opmerkelijk is ook dat vier van de vijf auteurs die zich in alle drie de prijsklassen
bevinden, wel de populairste auteurs zijn binnen de groep antieke auteurs gedrukt
door Plantijn. Enkel Sallustius en Terentius vallen op:

12
13

14
15

PP 1066.
Aristoteles, Ausonius, Boethius, Cassiodorus, Catullus, Corippus, Demetrius Phalerius,
Demosthenes, Epictetus, Herodianus, Hesiodus, Hesychius van Milete, Homerus, Isocrates,
Juvenalis & Persius, Livius, Lucanus, Phalaris, Plutarchus, Propertius, Theognis en Tibullus.
PP 1966 en 979.
PP 2200 en 980.
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de eerste door zijn aanwezigheid, de tweede door zijn afwezigheid. Dat Sallustius
bij de vijf behoort is toe te schrijven aan het feit dat de teksteditie van zijn werk soms
tesamen met de noten van L. Carrio werd verkocht. Beide drukken kostten
respectievelijk 3 1/2 en 4 1/2 st.; tesamen nemen ze met hun 8 st. plaats in de dure
groep.16 Andere tekstedities van Sallustius kostten 2 st. of 2 1/2 st., terwijl de Notae
van J. Dousa bij de Historiae van Sallustius slechts 1 st. kostten.17 Terentius was een
veel populairder auteur dan Sallustius, maar ook veel meer een schoolauteur. Zo
werden de twee drukken van zijn Opera Omnia, samen met de Annotationes van
M.A. Muretus, die elk 4 st. kostten, ingeleid door een tekst van J. Murmellius
Ruremundensis ‘ad Latinitatis studiosum’.18 Ook één van de twee drukken van de
Opera Omnia, die 2 1/2 st. kostten, werd door diezelfde humanist ingeleid.19 Naast
deze drukken van de Opera Omnia vinden we verder nog twee drukken van 2 st. en
één van 1 3/4 st.20 Vier florilegia uit de Terentiaanse comedies kostten elk 1 1/2 st.
Naast de Latijnse zinnen werd er ook een Nederlandse en een Franse vertaling aan
toegevoegd, dit ‘in gratiam puerorum’.21 Eén druk, de Annotationes van Muretus
(zonder teksteditie), kostte 1 st. en een herziene herdruk, daterend uit 1580, kostte 2
1/2 st..22
Uit deze en andere gegevens mogen we afleiden dat de prijs afhankel was van het
aantal bladen, het formaat en de taal, terwijl de tekst, of het antieken zijn, of dat het
commentaren zijn van eigentijdse humanisten die werken, weinig terzake doet.23
Foliodrukken waren automatisch dure boeken, evenals meerdelige werken, dikke
kwarto's of octavo's. Ook is het zo dat Griekse werken in verhouding steeds duurder
zijn dan Latijnse. Aan de andere kant zien we dat schoolboeken en florilegia, evenals
heelwat apart

16
17
18

19
20
21
22
23

PP 2166 en 922 bis.
PP 2164, 2167 en 1110.
PP 2286 en 2287.
J. Murmellius was een pedagoog, geboren in Roermond in 1480 en gestorven in Deventer
in 1517. Zie o.a. M.A. NAUWELAERTS, ‘Johannes Murmellius’, in Historische Opstellen over
Roermond en Omgeving, Roermond 1951, p. 201-234.
PP 2285.
PP 2282 (1 3/4 st.), 2283 en 2284.
PP 2290, 2291, 2292 en 2293.
PP 2295 en 2297.
VOET, GC, II, p. 279-302 vermeldt trouwens dat Plantijn zijn auteurs zeker niet verwende.
Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd in noot 3 p. 290: in 1566 betaalde Plantijn slechts 172
g. 5 1/2 st. aan zijn auteurs van de 13.041 g. 1 1/4 st., die de totale uit ve van dat jaar bedroeg,
dit was dus 1,3%.
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gedrukte commentaren niet duur hoefden te zijn; dit kon nochtans wel eens het geval
zijn.24 Ook vertalingen van antieke teksten naar de volkstalen waren geen exclusieve
boeken, alhoewel toch dient te worden opgemerkt dat ze allerminst tot de goedkoopste
behoren.
Tenslotte willen we hier nog vermelden dat van de 61 auteurs van wiens werk we
prijzen kennen, er 48 zijn binnen één prijsklasse: 23 goedkope, 12 niet goedkoop-niet
duur25 en 13 dure. We mogen dan ook stellen dat elke auteur zijn eigen prijsklasse
had, behalve de populaire vijf die we reeds vernoemd hebben, met daarbij nog
Aesopus, Terentius en Valerius Flaccus in de goedkoopste én de middencategorie,
Caesar, Plautus, Tacitus en Seneca in de midden- én dure groep, en Euripides in de
duurste én de goedkoopste.

3 De reele betekenis van de boekenprijzen
De periode van Plantijns activiteit in Antwerpen wordt op economisch vlak
gekenmerkt door ‘stijgende prijzen en een stijgende koopkracht. De aldus hoge
levenstandaard is onderhevig aan hevige schommelingen’.26 Ondanks deze stelling
van E. Scholliers hebben we bij onze omrekening van de boekenprijzen naar prijzen
van levensmiddelen geen rekening gehouden met de jaarlijkse prijsschommelingen
maar wel met vijfjaarlijkse gemiddelden.27 We menen dit te kunnen omdat de boeken
niet in het jaar dat ze werden gedrukt, volledig werden uitverkocht.28 Ook de prijzen
van herdrukken wijzen er ons op dat er zich geen spectaculaire prijsverschillen voor-

24

25
26
27
28

Zo kostte de reeds vermelde Annotationes op het werk van Terentius door M.A. Muretus 1
st., de Collatione van F. Ursinus op het werk van Vergilius kostte daarentegen 7 st. (PP 2295
en 2348).
Aeschylus, Apuleius, Aristaenetus, Avianus & Claudianus, Callimachus & Moschus & Bion,
Diogenes Laertius, Dionysius Periegetes, Eunapius, Florus, Martialis, Solinus en Sophocles.
E. SCHOLLIERS, Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de XVe en XVIe eeuw te
Antwerpen, Antwerpen 1960, p. 109.
Deze prijzen zijn berekend volgens de prijzen opgegeven in E. SCHOLLIERS, op. cit., p. 8-9
en 31.
VOET, GC, passim en PP, passim.
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deden over een korte termijn, ongeacht de prijs van de levensmiddelen.29
Wat de prijzen van de goedkoopste drukken (minder dan 1 st.) betreft, zien we dat
dit prijzen zijn die het best vergelijkbaar zijn met 1 à 1,5 kg roggebrood. De meeste
drukken uit deze groep kostten 1/2 st., zoveel als ongeveer 1 kg roggebrood. Enkel
in de jaren 1580, een decennium met scherpe prijsstijgingen, zien we dat zo'n
halve-stuiver-druk nog maar 700 gram tot zelfs 300 gram roggebrood
vertegenwoordigde.
We nemen hier als voorbeeld voor de antieke drukken de uitgaven van de werken
van Vergilius. Deze auteur werd door Plantijn gedurende heel zijn loopbaan gedrukt,
en dit in elke prijsklasse. Zijn Opera Omnia werden gedrukt in 1558, 1564, 1565/6,
1572, 1580, 1586 en 1589.30 Verder zien we nog zes drukken met elk een apart
hoofdstuk van de Aeneis en ook een druk met enkel de Bucolica.31 Alle zijn te situeren
in 1575, behalve het vijfde hoofdstuk van de Aeneis, dat dateert uit 1575 of 1581,
en het zesde dat gedrukt werd in 1581. Ten laatste is er ook nog de commentaar van
F. Ursinus bij het oeuvre van Vergilius, gedrukt in 1567, en met een titelpagina
gedateerd 1567 en 1568.32 Enkel van de Opera Omnia - druk van 1589 en het zesde
boek van de Aeneis kennen we geen prijs, evenmin als van de Italiaanse vertaling
van het vierde boek van de Aeneis uit 1568.33
De vroegste druk kostte 3 st. wat gelijk staat met 2,25 l rogge, de druk van 1564
die nominaal dezelfde waarde had, kwam overeen met 2,1 l rogge. De Vergiliuseditie,
geannoteerd door P. Manutius en G. Fabricius, daterend uit 1565/6, kostte 5 st. en
vertegenwoordigde 2,6 l rogge, evenveel als de herdruk van 1572 die 6 st. kostte.
De exclusieve Guelliuseditie van 1575 met een kostprijs van 3 g. 5 st. was gelijk aan
36 l rogge. Voor de druk van 1580 betaalde men 7 st., evenveel als voor 2,5 l rogge
en de druk van 1586, 4 st. kostend, stond gelijk met 2,6 l rogge. De schooledities,
alle 1 st. kostend, behalve het vijfde boek dat 1 1/4 st. kostte, kwamen overeen met
2 à 2,5 kg

29

30
31
32
33

Zo kostte een Cicero-editie in 1561 3 st. (PP 983), evenals de herdruk in 1567 (PP 986),
ondanks het feit dat de roggeprijs van 57 3/4 den br. per viertel naar 81 den br. per viertel
gestegen was. Zelfs over een lange termijn blijven sommige prijzen gelijk: een Cicero-editie
van 1568 (PP 965) kostte evenveel als de herdruk in 1586 (PP 969), terwijl de roggeprijs
van 84 den. br. per viertel naar 600 den. br. per viertel geklommen was.
PP 2449-2456.
PP 2457-2463.
PP 2348-2349.
PP 2464.
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roggebrood. De commentaar van Ursinus kostte 7 st. wat gelijk stond met 3,6 l rogge.
Wanneer we deze boekenprijzen vergelijken met een aantal lonen dan komen we
tot volgend resultaat: voor de druk van 1558 diende een metserdiender 3/4 tot 1/2
dag te werken, een metser- vrijknaap 1/3 van een dag. De druk van 1564 kostte een
metser- diender 1/2 dag werk, een metser-vrijknaap 1/4 tot 1/5 dag. De Manutius-editie
van 1565/6 kostte een diender 3/4 dag, een vrijknaap 2/5 dag. De herdruk van 1572
kostte in dagloon meer: voor een diender 3/5 tot 3/4 dag, voor een vrijknaap 1/2 dag.
Voor de Guelliusuitgave diende de vrijknaap 4 à 5 dagen te werken, de diender 7 à
8. Voor de druk van 1580 werkte de diender 3/5 tot 3/4 dag, de vrijknaap 1/3 tot 2/5
dag en voor de 1586-druk respectievelijk 1/3 dag en 1/5 dag. De schooluitgaven
stonden gelijk aan 1/15 dag loonarbeid voor de vrijknaap en 1/7 dag voor een diender,
de commentaar van Ursinus aan een halve of een hele dag. We mogen dus grosso
modo stellen dat boeken die 7 st. kostten één dag werk van de diender vroegen en
een halve van een vrijknaap.
Wanneer we deze boekenprijzen vergelijken met de lonen van geletterde arbeiders,
zoals bijvoorbeeld de zetters in de Plantijnse drukkerij, dan kunnen we stellen dat
deze grotendeels overeenkomen met de lonen van de dienders: de zetters verdienen
ongeveer 6 à 8 st. per dag.34 Nochtans willen we opmerken dat er soms grote
afwijkingen van dit gemiddelde voorkwamen: zo verdiende J. Pasch in de periode
1565-69 ruim 10 st. per dag en in 1570 zelfs 15 st.35, wat dus eerder het loon van een
vrijknaap benaderde. Wat proeflezers van de Plantijnse drukkerij betreft, dezen
hadden het iets breder dan de zetters, tenzij ze niet bij Plantijn inwoonden. De
residerende proeflezers kregen jaarlijks nog eens 40 à 60 g. bij hun kost en inwoon;
zij konden zich ruimschoots een antieke druk veroorloven.36 Anders was het gesteld
met de niet-inwonenden: zij verdienden 2 à 3 g. in de week, ongeveer 8 à 12 st. per
dag, wat hen tussen diender en vrijknaap plaatste.37
Tenslotte willen we de boekenprijzen nog vergelijken met een aantal occasionele
lonen en eerbetuigingen. Zo weten we dat Lobelius voor het opdragen van zijn
Herbarius aan de stad in 1581 600 g. ontving, Lipsius in

34
35
36
37

VOET, GC, II, p. 318.
Ibid., p. 336. Het jaarloon werd door 264 gedeeld, het maximum aantal dagen dat er per jaar
werd gewerkt: E. SCHOLLIERS, op. cit., p. 84-90.
VOET, GC, II, p. 189.
Ibid., p. 190.
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1585 100 g. voor zijn De constantia.38 De opdracht aan de stad bracht Lobelius meer
op dan zijn vergoeding bij Plantijn: deze gaf hem voor zijn Herbarius 80 exemplaren
die Plantijn zelf verkocht tegen 6 g. 10 st..39 De vergoeding die Gifanius kreeg voor
zijn editie van Lucretius in 1565 bedroeg 20 g. en A. Tyron kreeg 10 g. 10 st. voor
het maken van de index.40 P. Kerkhovius werd 8 g. betaald voor zijn Nederlandse
vertalingen in de Flores Ciceronis van 1567.41
Hieruit blijkt alleszins dat wie gelauwerd werd of een bijverdienste had in de
Plantijnse drukkerij niet om boeken verlegen diende te zitten. De prijs van boeken
wordt belachelijk laag wanneer we die gaan vergelijken met de inkomsten en uitgaven
van kooplui: Jan della Faille besteedde aan zijn huishouden tussen 1574-1578 1.332
g. per jaar.42 Wat was voor deze man de Guelliuseditie waard?

4 De bestedingsruimte binnen het budget van een 16de-eeuwer voor de
Plantijnse antieke drukken
Naast deze prijzen en lonen lijkt het nuttig om enigzins te duiden wie er zich boeken
kon veroorloven. Hiervoor dienen we gebruik te maken van een berekening van de
kosten voor het levensonderhoud, en opnieuw van de lonen. Wat het eerste betreft
kunnen we twee sterk verschillende cijfers hanteren: die van E. Scholliers,43 dan wel
die van H. van der Wee.44 Bij H. van

38

39
40
41
42
43
44

FL. PRIMS, ‘Letterkundigen, geleerden en kunstenaars in de rekeningen der stad Antwerpen,
1576-1650’, Verslagen en mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, 1931, p. 175 en 177. Merkwaardig is wel dat er in dit boek geen opdracht te
vinden is aan de stad Antwerpen, wel aan ‘Universis Galliae Belgicae antiquissimis simul
et nobilissimis ordinibus, gubernatoribus, defensoribus et magistratibus’. Het kan ook zijn
dat Lobelius de stad een handgekleurd exemplaar heeft geschonken; dit kostte hem 113 g.
(PP 1579).
PP 1579.
VOET, GC, II, p. 289-290.
Ibid., p. 289, noot 2. In PP wordt Kerkhovius slechts op vier plaatsen vermeld en nergens
bij een Cicero.
W. BRULEZ, De firma della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma' in de 16de
eeuw, Brussel 1959, p. 233-234.
E. SCHOLLIERS, op. cit., p. 167.
H. VAN DER WEE, ‘Prijzen en lonen als ontwikkelingsvariabelen. Een vergelijkend onderzoek
tussen Engeland en de Zuidelijke Nederlanden, 1400-1700’, in Album aangeboden aan Ch.
Verlinden, Gent 1975, p. 441-443.
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der Wee krijgen we een bijzonder optimistisch beeld van de levensstandaard van
zowel de arbeider als de vrijknaap: de eerste zou een kleine helft van zijn loon kunnen
spenderen aan luxe-artikelen en huishuur, de tweede tweederden. Bij E. Scholliers
vinden we daarentegen een veel pessimistischer beeld: hij vermeldt dat een arbeider
slechts 5% van zijn loon heeft om aan iets anders dan voeding, huishuur, vuur en
licht uit te geven. Daarbij stelt hij dan nog dat van die 5% o.m. kleding gekocht
diende te worden. Indien dit zo was, namelijk dat slechts 1/20 van het loon van een
diender voor ‘luxe’ kon worden gebruikt, dan heeft hij jaarlijks 2 g. over in de periode
1550-59, 4 tot 4 1/2 in de jaren 1560 en de eerste helft van de jaren 1570 en 6 g. in
de tweede helft hiervan alsook tijdens de jaren 1580. Indien er zich geen duurtejaar
voordeed en indien er geen kleren werden gekocht, dan zou het mogelijk geweest
zijn voor de diender om zich een antieke druk aan te schaffen. Wat de vrijknaap
betreft, deze kon zich waarschijnlijk wel boeken veroorloven. Indien hij 15% van
zijn loon kon derven voor luxe,45 dan had hij 17 tot 37 g. over in de periode 1560-1584,
wat hem dus wel in de mogelijkheid stelde om zich boeken aan te schaffen. Over
andere groepen hebben we het in de vorige paragraaf gehad.

5 Besluit
Plantijn heeft tijdens zijn drukkersloopbaan te Antwerpen antieke teksten en
commentaren verkocht in alle prijsklassen, van een kwart stuiver tot 65 st. Hierin
hadden de goedkope drukken van minder dan 3 st. het grootste aandeel. Veel hing
af van de dikte van het boek en van het formaat bij het bepalen van de prijs; ook de
aanwezigheid van Griekse teksten verhoogde de kostprijs. Grosso modo kunnen we
stellen dat elke antieke auteur zowat zijn eigen prijsklasse had, behalve de heel
populaire die in elke prijsklasse te vinden waren.

45

Dit betekent dat een vrijknaap 1,1 tot 1,5 maal het jaarloon van een metserdiender aan
levensnoodzakelijkheden zou uitgeven.
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De prijzen van boeken kunnen we het best verdelen volgens het loon van de
metser-diender: elk boek dat meer kostte dan 7 st. betekende meer dan een dag
werken, elk boek dat minder dan 3 st. kostte, minder dan een halve dag.
Op de vraag of de metser-diender zich ook boeken kon aanschaffen mogen we
met een grote graad van waarschijnlijkheid negatief antwoorde het is pas wanneer
men als vrijknaap werd betaald dat men dit kon. Hieruit volgt dan ook dat
laaggesalarieerde geletterden, zoals de zetters van de Plantijnse drukkerij, doorgaans
niet eens de door henzelf gezette boeken konden kopen. Voor de kooplui in de
welvarende stad Antwerpen vormde de aanschaf van boeken geen probleem. Alleen
al de jaaruitgave die de familie Jan della Faille zich voor het huishouden getroostte
bedroeg zowat het tienvoud van Plantijns totale produktie van antieke werken en
commentaren (indien elke druk gemiddeld 10 st. kostte).
J. van Caeneghemstraat 1
B-9000 Gent
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Summary
Plantin printed some 300 classics and commentaries at Antwerp. Only 219 prices
are known, which vary from 1/4 stuiver to 65 stuivers. Fifty percent of these are
rather cheap: less than 3 stuivers. The price depended largely on the number of pages
and the size; also Greek texts could increase the price.
Most of the classical authors have their own price category, except for the most
popular ones, as Cicero, Horace, Ovid, Sallust and Virgil, which could be bought at
all prices. (See note 13 for the cheap authors, note 11 for the expensive ones and
note 25 for the in-betweens).
The prices of the Plantinian classics can be divided in three categories, according
to the wages of a mason-servant: each book costing more than 7 stuivers corresponds
with a whole day's work, each book costing less than 3 stuivers, less than half a day.
Probably a mason-servant couldn't afford books: he needed 95% of his wage to
spend on food, rent, light and fire, so he had 5% left to spend on clothes and other
things, when there was no year of dearth. Also low-paid lettered people, like the
compositors of the Plantinian printing office, couldn't afford their own composed
books. Master-masons had enough money left to buy a book, and for the merchants
acquiring books was no problem.
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Plantijndrukken in de Henegouwse boekhandel in 1569
Gustaaf Janssens
Eén van de voornaamste zorgen van de overheid m.b.t. de rechtgelovigheid van de
onderdanen was de controle op de drukpers. De Index van verboden boeken werd
een begrip en censuur op boeken wordt nog steeds als één van de ergste aantastingen
van vrije meningsuiting aangevoeld.
Het spreekt vanzelf dat in de zestiende eeuw Kerk en Staat in de strijd tegen de
andersdenkenden het wapen van de boekencensuur gretig hebben aangegrepen. Reeds
op het concilie van Trente was gewezen op de noodzaak streng op te treden tegen
ketterse geschriften, en zowel Karel V als Filips hebben voor hun territoria
ordonnanties uitgevaardigd die de orthodoxie van drukkers en uitgevers dienden te
garanderen. Naast de drukkers werden ook de boekhandelaren aan controle
onderworpen. Zij waren immers de potentiële verspreiders van de gevaarlijke lektuur.1
Nadat in de Lage Landen reeds in ordonnanties een aantal auteurs met de vinger
was gewezen, en in 1546 een eerste echte index van verboden boeken was
gepubliceerd, werd strenge controle op boekhandelaars mogelijk2. Toch waren deze
maatregelen niet voldoende om de vloed van nieuwe drukken in te dijken. Kon men
de productie in eigen land wel min of meer aan banden leggen, dan werden vele
verdachte of gevaarlijke boeken uit Duits Franse en Zwitserse reformatorische centra
geïmporteerd. Een scherpe controle en een nieuwe index was dan ook noodzakelijk.
Daarom werd in

1
2

Cfr. H.R. ENNO VAN GELDER, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek. Geschiedenis der
vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798, 1, Haarlem 1947, p. 13-19
Zie J.M. DE BUJANDA e.a., Index de l'université de Louvain 1546, 1550, 1558 (Index des
livres interdits, 2), Sherbrooke 1986, p. 106-225. Op blz. 89-105 wordt een summier overzicht
gegeven van de in de plakkaten vermelde verboden auteurs. Gefundeerde kritiek op deze
uitgave: C. COPPENS, ‘Index de l'Université de Louvain, 1546, 1550, 1558 Moreana, 97,
1988, p. 87-92.
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1570 een aangevulde editie van de index librorum prohibitorum (lijst met verboden
werken), en in 1571 een index expurgatorius (lijst met te schrappen passages)
opgesteld.3
Het is hier niet de plaats om de ontstaansgeschiedenis van deze beide indices te
schetsen, maar het is een feit dat in 1569 diverse maatregelen werden genomen die
tot doel hadden de ‘ketterse boeken’ op te sporen en het opstellen van de nieuwe
catalogi te vergemakkelijken. Eén van die maatregelen was een ‘razzia’ in maart
1569, waarbij al het in de boekhandel voorradige drukwerk diende te worden
genoteerd.4 Hoogst waarschijnlijk had deze huiszoeking overal in de Nederlanden
plaats, maar slechts enkele rapporten werden tot nog toe gevonden.5
Voor Henegouwen weet men dat de hertog van Alva op 9 maart 1569 aan de
hoogbaljuw het bevel gaf alle verboden boeken op te sporen. Daartoe zou men op
26 maart alle boekhandelaars dienen te visiteren.6 Aan de hand van de bewaard
gebleven en voor de Raad van Beroerten bestemde visitatie-

3
4
5

J.K. STEPPE, ‘Erasmus en de Index’, in Erasmus en Leuven, Leuven 1969, p. 419-420 en de
nummers 412-413 en 415 van deze tentoonstellingscatalogus.
Cfr. M. Morillon aan kardinaal Granvelle, 28-3-1569: Correspondance du cardinal de
Granvelle, 1563-1583 (ed. E. POULLET), 3, Brussel 1881, p. 523.
Cfr. ENNO VAN GELDER, Vrijheid en onvrijheid, p. 15-16, die naar getuigenissen over de
acties te Leiden en te Antwerpen verwijst. De ‘razzia’ werd voor 26 maart gepland. De actie
was eerst voor de zomer van 1568 voorzien, maar de militaire operaties hadden toen de inval
doen uitstellen: Alva aan de Grote Raad van Mechelen, 7-3-1569, in Correspondance de
Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (ed. L.-P. GACHARD), 2, Brussel 1851, p. 674-675)
en dezelfde aan Filips II, 18-3-1569: Colección de documentos inéditos para la historia de
España, 38, Madrid 1861, p. 33. Wij vonden rapporten over visitaties bij boekhandelaren te
Brussel (16-20 mrt. 1569: Algemeen Rijksarchief te Brussel, Raad van Beroerten, no 28),
Kortrijk (16-3-1569: Ibidem, no 25), in de provincie Henegouwen (Ibidem, no 22), lijsten
m.b.t. een aantal drukkers-boekverkopers te Antwerpen (P. Meesens, A. Thielens, P. van
Keerbergen, J. Roelans en J. van Waesberghen, 1569: Ibidem, no 29), Mechelen
(boekhandelaren P. Draeck (22 mrt.) en J. Mijnsheeren (22-24 mrt. 1569: Ibidem, no 26) en
V. Muris (19-22 mrt. 1569: Aud., no 1420/1), Sint-Omaars [Saint-Omer] (bij de weduwe van
boekhandelaar Petrus Fichen, 22-3-1569: Raad van Beroerten, no 1420/1) en Arien [Aire]
(Raad van Beroerten, no 23). Zie in dit verband ook een rapport van bisschop Sonnius over

6

de toestand te 's-Hertogenbosch (25-3-1569: Raad van Beroerten, no 16, fo 69-70 vo). Wij
nemen ons voor deze gegevens in een aantal publikaties verder uit te werken.
H. ROUSSELLE, Bibliographie Montoise. Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580 jusqu'à
nos jours, Mons [etc.] 1858, p. 80-81. Zowel in de hoger geciteerde brief aan de Grote Raad
van Mechelen, als in de brief aan de koning van 18 maart - zie hoger noot 5 - heeft de hertog
van Alva 26 maart als datum voor de ‘razzia’ vooropgesteld.
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verslagen is het mogelijk een juist beeld te krijgen van wat er in het voorjaar van
1569 in de Henegouwse boekhandel verkrijgbaar was. De zeer nauwkeurige lijsten
betreffen Mons, Maubeuge, Binche, Bavai, Ath, Roeulx, Edingen (Enghien) en Avey.7
Gegevens uit deze lijsten werden reeds in de 19de eeuw gebruikt, maar de lijsten
zelf werden tot nog toe niet ontleed.8 Zij bieden evenwel een schat aan gegevens over
de handelaars en hun koopwaar. Waar er voor Mons zelf geen namen van
boekverkopers worden genoemd, is dit voor de andere steden wel het geval. Zo
citeren we voor Ath Jehan Le Bon, de weduwe van Nicolas Loyseleur en de weduwe
Pissart, voor Binche Nicolas Foullon, Colin Taphin, Guillaume Desenteur, Melchior
Lapsin, Jehan Gilbout en Jacques Desnauwe, voor Roeulx Leurain Ghobert en Colart
Floyon, voor Edingen Joris Jacobz. Merchier, voor Maubeuge Quintin Megno,
Thomas de Lattre, Thomas Parisijs, Jehan Lixoel, Jehan Charles, Laurent Schorion
en Adrien du Pont. Behalve Jehan Le Bon en de weduwe Pissart uit Ath komen geen
van allen voor in de overzichten van M. Lefèvre en van A. Rouzet.9
Bij een eerste kennismaking met de rapporten over het bezit der Henegouwse
boekverkopers valt op dat de inquisiteurs zich bijzonder nauwgezet van hun taak
hebben gekweten. In tegenstelling tot wat bij andere lijsten vaak het geval is, wordt
voor de hier gesignaleerde drukken vrijwel steeds de drukker, de plaats van uitgave
en de datum aangegeven. Dit laat een vrij gemakkelijk identificatie van de titels toe.

7

8

9

Algemeen Rijksarchief te Brussel, Raad van Beroerten, no 22 Catalogus librorum
Hannoniensis 1568, 94 fo, 102 mm × 320 mm. (voorheen ARA, Aud., no 549B). Het betreft
een nauwkeurige inventaris van het bij boekverkopers te Mons (16 maart), Maubeuge (13
april), Binche (28 april), Bavai (14 april), Ath (13 april), Roeulx (18 mei), Edingen (29 april
1569) en Avey (z.d.) aangetroffen drukwerk.
Enkele muziekdrukken gevonden te Mons en te Ath werden vermeld in E. VANDER STRAETEN,
La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle. Documents inédits et annotés, Brussel 1875,
p. 204-205. De auteur geeft evenwel enkel de mysterieuze aanduiding ‘carton bibliographique
aux Archives du Royaume’ als vindplaats aan. B. DESMAELE, ‘Imprimeurs et libraires dans
les cités Hainnuyères d'Ancien Régime’, Etudes et documents du cercle royal d'histoire et
d'archéologie d'Ath et de la région et musées Athois, 7, 1986, p. 313-320 heeft het dossier
uit de Raad van Beroerten niet gebruikt.
M. LEFEVRE, ‘Libraires belges en relations commerciales avec Christophe Plantin et Jean
Moretus’, GP, 41, 1963, p. 15 (J. Le Bon) en A. ROUZET, Imprimeurs, libraires et éditeurs
des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle (Collection
du centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre, 3), Nieuwkoop 1975. Het dient
natuurlijk gezegd dat beide auteurs zich beperkten tot het Belgische deel van het historische
Henegouwen.
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Voor deze bundel leek het zinvol na te gaan welke Plantijndrukken er in 1569 in
Henegouwen voorradig waren. Het is dan ook de bedoeling een bijdrage te leveren
tot een betere kennis van de verspreiding van de producten uit de Officina Plantiniana.
Tegelijk bood het onderzoek de mogelijkheid gegevens bijeen te brengen over nog
niet teruggevonden Plantijndrukken.
Voor de identificatie van de drukken werd het monumentale repertorium van
ere-conservator dr. L. Voet als leidraad genomen.10 Van de meer dan 2180 in het
Henegouwse rapport vermelde titels werden er 115 als Plantijndruk genoteerd. Van
deze 115 worden er 109 in het repertorium van dr. Voet vermeld. Hierbij weze
opgemerkt dat er bij deze 109 nog 12 zijn waarvan tot nog toe geen exemplaar werd
gevonden. De vermelding van zulke drukken in de Henegouwse lijsten bevestigt
nogmaals hun bestaan. Eén titel werd door dr. Voet niet vermeld, maar kon toch
gelocaliseerd worden (nr. 110). Andere titels konden ook wij niet terugvinden. Men
kan alleen hopen dat er vroeg of laat toch nog een exemplaar van opduikt. Hun
vermelding in de Henegouwse lijsten van 1569 houdt deze hoop levend.

10

L. VOET (m.m.v. J. VOET-GRISOLLE), The Plantin Press (1555-1589). A Bibliography of the
Works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, 6 dln.,
Amsterdam 1980-1983. Wij gebruiken de afkorting PP om naar dit repertorium te verwijzen.
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Bijlage
Plantijndrukken in de Henegouwse boekhandel in 1569
Bij dit overzicht vermelden wij eerst de titel van het drukwerk zoals hij in de bron
voorkomt, daarna volgt, waar mogelijk, de identificatie op basis van het repertorium
van dr. L. Voet, met de verwijzing naar het volgnummer van de druk aldaar (PP).
Wanneer het boek in de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus (MPM)
aanwezig is wordt steeds de signatuur aldaar opgegeven, zo niet wordt verwezen
naar een andere bibliotheek. De verdere annotatie bij de drukken werd bewust kort
gehouden. De lezer kan alle nuttige informatie in het reeds vernoemde repertorium
vinden.

1. A B C ou exemple pour apprendre a escrire (Ath).
PP 7 ABC ou exemples propres pour apprendre les enfans a escrire contenants
plusieurs sentences morales pour l'instruction de la ieunesse, M.D.LXVIII. In-4o
oblong.
ABC-boek voor kinderen, wellicht de Franstalige tegenhanger van een eveneens
in 1567 verschenen Nederlandstalige uitgave (PP 1328). Van deze Franse editie is
geen volledig exemplaar bekend. Het MPM bezit (Arch., 1228, fo 123vo) enkel een
titelpagina. Voet vermeldt ook een aanwijzing in MPM, Hs. 269, fo 1vo: ‘ABC pour
apprendre a escrire en francois. 4o’.

2. Adriani Junii medici Emblemata 1565 (Mons).
PP 1476 Hadriani Iunii medici emblemata. Ad D. Arnoldum Cobelium. Eiusdem
aenigmatum libellus, ad D. Arnoldum Rosenbergum, M.D.LXV. In-8o. KBB, LP
3106 A.
Een van de mooiste boeken uit de Officina Plantiniana in deze periode, met
opdracht aan kardinaal Granvelle.
Hadrianus Junius (De Jonghe), Hollands natuurkundige en humanist (1511-1575),
promoveerde te Bologna tot doctor in de geneeskunde, verbleef als praeceptor aan
het Deense Hof (1562-63), was van 1563 tot 1573 rector van de Latijnse school te
Haarlem, week na de inname van deze stad door de Spanjaarden uit naar Middelburg
waar hij in 1574 in stadsdienst kwam.
Lit.: M. VAN DURME, Antoon Perrenot bisschop van Atrecht, kardinaal van
Granvelle, minister van Karel V en van Filips II (1517-1586), Brussel 1953, p. 254
noot 103.

3. Alphabetum Graecum, 1562 (Mons).
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PP 44 Alphabetum graecum. Cum aliis nonnullis, quae utilia iuventuti ad
grammaticam Graecam capessendam esse possunt, 1562. In-8o.
KBB, VB 8706 A 5 LP

4. Alphabetum puerorum, 1556 (Mons).
Niet vermeld bij Voet.
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5. Argonauticon Ludovico Carione autore (Ath).
PP 921 Ludovici Carrionis in Valerii Flacci Seteni Balbi Argonauticon libros octo
castigationes. Quibus tum emendationum ratio & varietas lectionum indicatur; tum
aliorum Auctorum, quorum indicem subiecimus, loci obiter castigantur, M.D.LXVI.
In-16o.
MPM, A 234
Annotaties bij het Argonauticon van C. Valerius Flaccus.
Ludovicus Carrio [Carrion] (oca. 1547-1595), Vlaams humanist.

6. Arnoldus de Lens In Geometrica elementa Eisagogae, 1555 (Mons).
PP 1516 In geometrica elementa eisagoge, Arnoldo de Lens medico ac mathematico
autore, M.D.LXV. In-8o
MMP, A 657
Waarschijnlijk is het jaartal ‘1555’ in de lijst van Mons een verschrijving voor
‘1565’.
Arnoldus de Lens [Lensaeus, Lennzéi], Henegouws natuurkundige en
mathematicus, geboren te Beloeil, kwam in dienst van tsaar Iwan IV, vermoedelijk
overleden te Moskou in 1571.

7. Ars poeticae Horatii cum commentariolo Joannis Sambucii, 1564
(Edingen).
PP 1377 Ars poetica Horatii, et in eam paraphrasis, et παρεκβολα , sive
Commentariolum Ioannis Sambuci Trinauiensis Pannonij,
M.D.LXIIII. In-8o.
MPM, A 541 (blz. 173-176 ontbreken); KBB, II 34.701 A
Voor de Plantijnse Horatius-edities cfr. M. SABBE, ‘Essai de bibliographie des
éditions d'Horace publiées par Chr. Plantin et ses successeurs’, GP, 14, 1936, p.
93-111 en ID., ‘Essai de bibliographie des éditions d'Horace publiées par Chr. Plantin
et ses successeurs, in Etudes horatiennes. Recueil publié en l'honneur du bimillénaire
d'Horace (Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Bruxelles,
7), Brussel 1937, p. 209-219.
Joannes Sambucus [Zsamboky] (1531-1584), Hongaars humanist, bezocht de
Nederlanden in 1563-64, raadsheer en hofhistoriograaf van keizer Maximiliaan II.
Zijn voornaamste publikatie, Emblemata, verscheen bij Plantijn in 1564 en kende
verscheidene uitgaven (cfr. PP 2168-2174). Het werk werd geannoteerd in fascimile
uitgegeven: GP, 59-60, 1980-81, p. 1-112 en Ibidem, 60, 1982, p. 1-120.

8. Bartholomeus Sacius de vitae felicitate (Mons).
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Niet vermeld bij Voet.

9. Bartholomeus de Miranda de audienda missa, 1565 (Mons).
PP 920 Instrucion y dotrina de como todo Christiano deve oyr Missa y assistir à la
Celebracion y Santo Sacrificio, que en ella se haze. Segun que el Maestro Fray
Bartholome de Miranda lo trató predicando en presencia de la Majestad d'el Rey de
Inglaterra y Principe de España, nuestro Señor. Escrita por el mismo, à peticion d'el
Illustrissimo Señor Duque de Medina Celi, 1555. In-12o.
BLL, G 11680.
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Bartolomeo Carranza de Miranda O.P., Spaans theoloog (o ca. 1503-1576). Aar zig
op het Concilie van Trente, aartsbisschop van Toledo (1558), door de Inquisitie
heterodoxie verdacht, gearressteerd (1559) en gevangen gezet.
Lit.: J.I. TELLECHEA, ‘Carranza, Bartolomé’, in Diccionario de Historia de Españ,
1, Madrid, 1972, p. 358-361.

10. Biblia in quinque parvis voluminibus, 1567 (Mons).
PP 684 Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum
castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit, M.D.LX [5 delen
in 6 banden]. In-24o.
MPM, R 6.6
Zie ook infra nr. 83.

11. Biblia, 1565 (Mons)
PP 681 Biblia, ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum
castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latiùs indicabit, M.D.I In-8o.
MPM, A 1575 (fo 257-272 ontbreken); KBB, LP 3284 A

12. Boetius de consolatione philosophica, 1562 (Mons).
PP 737 Anicii Manlii Torquati Severini Boethii De Consolatione Philosophiae, V.,
1562. In-16o.
MPM, A 510
Uitgave verzorgd door Theodoor Poelman [Pulmannus] (1512-1581), Brabants
manist, uitgever van klassieke auteurs, vriend van Chr. Plantin.
Anicius Manlius Severinus Boethius (480-524), Romeins patriciër, consul in 510,
raadsheer van de Ostrogotische koning Theodorik, viel in ongenade en schreef zijn
Consolatione in de gevangenis.

13. Breve summa llando Sossiego y decanso del anima, 1556 - ‘Liber ob
linguam ignotus’ - (Mons).
PP 1220 Breve summa llamada, Sossiego y descanso d'el Anima, 1556. In-12o.
BLL, C. 62. aa. 8
Traktaat van de Spaanse clericus uit Avila (XVIde eeuw) Francisco de Fuensalida.
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14. Brevissimo compendio por bien examiner la conscience en Espaignol
par Reverend. Sr. dom Martin, 1556 (Mons).
Niet bij Voet.
Als PP 614 wordt een editie van 1574 beschreven:
Breve compendio para bien examinar la consciencia en el juyzio de la confession
Sacramental: compuesto por el illustrissimo y Reverendissimo Señor Don Martin de
Ayala, Arçobispo de Valencia, M.D.LXXIIII. In-16o.
Nationalbibliothek Wien, 18.Z.72
De te Mons aangetroffen drukken, deze van 1556 en die van 1555 - zie infra nr.
79 -, zijn wellicht de eerste van Martin de Ayala in de Nederlanden. Zij gaan dan die
van Valencia (1569 bij Juan Navarro) vooraf.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

356

15. en 15 bis. Calendrier et premier Instruction des enfans en Latin et
Francoys (Mons; Ath).
Zie infra nr. 16 voor de Franse en nr. 44 voor de Latijnse versie.

16. Calendrier et petit catechisme, 1567 (Maubeuge).
Waarschijnlijk PP 887. Er is geen exemplaar bekend, maar Voet vond wel een
vermelding in MPM, Hs. 296, fo 4ro en Hs. 164, fo 7vo.
Zie ook infra nr. 17, 18, 61 en 93.
Petrus Canisius S.J. (1521-1597), één van de meest vooraanstaande
vertegenwoordigers van de katholieke hervorming.
Lit.: H. WOLTER, ‘Canisius’, in Theologische Realenzyklopädie, 7, Berlijn 1981,
p. 611-614.

17. Calendrier et petit catechisme de M. Pierre Canis, 1567 (Maubeuge).
Cfr. supra nr. 16.

18. Calendrier et petite Instruction des Enfans, 1567 (Maubeuge).
Cfr. supra nrs 15, 16 en 17.

19. Chirilli Archiepiscopi Catecheses Illuminatorum Joanne Grodecio
interprete, 1564 (Mons).
PP 1056 S. Patris nostri Cyrilli archiepiscopi Hierosolymorum, catecheses
illuminatorum Hierosolymis XVIII. et V. ystagogicae. Quae tempore quidem
Hieronymi & Damasceni extabant, ut ipsi testantur: proximis verò aliquot seculis,
in abstrusis quibusdam locis delitescentes, nunc primùm Latinitate donatae in lucem
prodeunt. Ioanne Grodecio P. & I.U.D. Decano Glogoviensi, Vratislaviensi,
Varmiensique Canonico, interprete. Excudebat sibi & Materno Cholino, civi
Coloniensi, M.D.LXIIII. In-8o.
MPM, A 453; BU Mons, Fonds Puissant
Cyrillus (o ca 315-386), bisschop van Jeruzalem in 350 of 351.

20. Ciceronis familiares epistole cum scholiis Pauli Manutii, 1565 (Ath).
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PP 941 M. Tullii Ciceronis ex familiaribus breviores aliquot, ab Hermanno Buschio,
in puerorum usum selectae, Pauli Manutii argumentis, scholiisque illustratae,
M.D.LXV. In-8o.
MPM, R 21.8
Een selectie uit de brieven van Cicero voor schoolgebruik.
Marcus Tullius Cicero (-106 - -43), Romeins orator en politicus.

21. De oeconomia sacra circa pauperum a Christo instituta Libri tres fratre
Laurentio de Villavicentio authore, 1564 (Mons).
PP 2441A De oeconomia sacra circa pauperum curam a Christo instituta, Apostolis
tradita, & universa ecclesia inde ad nostra usque tempora perpetua religione observata,
cum quarundam propositionum, quae huic sacrae oeconomiae adversantur,
confutatione: Libri tres, M.D.LXIIII. In-8o.
MPM, A 126
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Laurenzo de Villavicencio (o ca. 1518-1583), Spaans augustijn, theoloog, kapelaan
van de Spaanse Natie te Brugge, informant van Filips II. In dit traktaat over de
armenzorg bestreed Villavicencio zowel Vives' De subventione pauperum (Brugge,
H. de Croock, 1525 en 1526) als het geschrift van de Brugse pensionaris Gillis Wyts
De continendis et alendis domi pauperibus (...) (Antwerpen, G. Silvius, 1562).
Villavicencio verdedigde de stelling dat het uitsluitend de taak van de kerkelijke
overheid was de armenzorg te organiseren.
Lit.: H.TH.M. ROOSENBOOM, ‘Fray Lorenzo de Villavicencio een geheim rapporteur
in de Nederlanden en zijn invloed op Filips II, 1563-1565’, Archief voor de
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 21, 1979, p. 146-174 (over het
conflict met Gillis Wyts te Brugge speciaal p. 159-160).

22. De utraque copia verborum et rerum precepta per Jesuitas carmine
reddita, 1568 (Mons).
PP 1217 De utraque copia, verborum et rerum, praecepta, una cum exemplis, dilucido
brevique carmine comprehensa, ut facilius & iucundius edisci, ac memoriae quoque
firmius inhaerere possint, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 160
Dit anoniem mnemotechnisch traktaat over de studie van het Latijn verscheen
voor het eerst bij A. Bladus te Rome in 1556. Zie ook infra nr. 23.
Andreas Frusius (Des Freux) S.J. (o ?-1556), trad in bij de jezuïeten (1541) en was
enige tijd secretaris van Ignatius van Loyola.
Lit.: P. BERNARD, ‘Freux’, in Dictionnaire de théologie catholique, 6, Parijs 1920,
p. 924 en een addendum in Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique,
19, Parijs 1981, p. 18.

23. De utraque copia verborum carmine comprehensa, 1568 (Mons).
Cfr. nr. 22 supra.

24. Despauterii Grammatica, 1568 (Maubeuge en Ath [z.j.]).
Niet bij Voet. Misschien heeft men hier te maken met de druk die onder PP 1074
beschreven is:
Ioannis Despaut. Ninivitae De Figuris liber, ex Quintiliano, Donato, Diomede,
Valla, Placentino, Mancinello, Nigro, pluribusque diligenter concinnatus. Ioannis
Fonsomii Melotensios ad Lectorem Tetrastichon. (...), M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 159
Traktaat over Latijnse stijlfiguren, naar de druk die in 1564 te Antwerpen bij J.
Latius van de pers kwam. Zie ook infra nr. 97.
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Joannes Despauterius [De Spouter] (o ca. 1460-1520), Vlaams humanist en
taalkundige

25. Deux livres de venins par Jacques Grevin de Clermont, 1568 (Mons).
PP 1266 Deux livres des venins, Ausquels il est amplement discourru des bestes
venimeuses, theriaques, poisons et contrepoisons: par Iaques Grevin de Clermont en
Beauvais; Medecin à Paris. Ensemble, les oeuvres de Nicandre, Me-
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decin et Poëte Grec, traduictes en vers François, M.D.LXVIII. In-4o.
MPM, A 8042
Traktaat over toxicologie van de hand van de Franse dichter en natuurkundige
Jacques Grévin (o ca. 1538-1570). In tegenstelling tot wat op de titelpagina vermeld
is werd de vertaling van Nicander niet mee uitgegeven, maar verscheen zij in 1567
als een aparte druk (PP 1730).

26. Elegantiarum puerilum liber ex epistolis Ciceronis autore Georgio
Fabricio - ‘liber prohibitus’ - (Ath).
Niet vermeld bij Voet.
Georgius Fabricius (1516-1571), Duits humanist, afkomstig uit Chemnitz, vanaf
1546 rector van het vorstelijk St.-Afragymnasium te Meissen.
Lit.: H. WIEGAND, Hodoeporica. Studien zur neulateinischen Reisedichtung des
deutschen Kulturraums im 16. Jahrhundert. Mit einer Bio-Bibliographie der Autoren
und Drucke (Saecula Spiritalia, 12), Baden-Baden 1984, p. 483-486.

27. Emblesmes du Sr. Adrien le Jeun medecin et historien, 1568 (Ath).
PP 1485 vermeldt deze editie op basis van CH. RUELENS en A. DE BACKER, Annales
Plantiniennes, I, Brussel 1865 [ad annum 1568, no 38, ‘Emblesmes d'Adrien Lejeune,
faicts françois par Jacq. Grevin, Anvers, Plantin. 1568. 1 vol. pet. in-12.’], maar kon
noch een exemplaar noch enige verwijzing naar deze druk in het Plantijnse archief
terugvinden.
Voor de auteur, cfr. supra nr. 2.

28. Epitome colloquiorum Erasmi, 1561 - ‘livre defendu’ - (Maubeuge).
PP 1132 citeert deze editie op basis van MPM, Hs. 164, fo 5vo en 10vo, waar de
vermelding ‘Colloquia Erasmi epitome, 8o, f 5 [= 80 blz.], 1561, st. ½’ te vinden is.
De aanduiding ‘Livre defendu’ in onze lijst kan er op wijzen dat de oplage quasi
volledig in beslag genomen of vernietigd werd.
De Colloquia waren al vroeg verdacht en in 1538 door de Spaanse Inquisitie
verboden. In de eerste index van de Spaanse Groot-inquisiteur Fernando de Valdés
(Toledo, 1551) treft men het Epithome colloquiorum aan.
Lit.: J.K. STEPPE, ‘Erasmus en de Index’, in Erasmus en Leuven. Catalogus, Leuven
1969, p. 413-422; R. CRAHAY en M.-TH. ISAAC, ‘Livres d'Erasme dans les
bibliothèques anciennes du Hainaut’, in Colloquium Erasmianum. Actes du colloque
international réuni à Mons du 26 au 29 octobre 1967, Mons 1968, p. 203-244.
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29. Eunapius Sardianus de vitis philosophorum Graece et Latine, 1568
(Mons).
PP 1142 Eunapius Sardianus, de vitis philosophorum et sophistarum: Nunc primum
Graecè & Latinè editus, interprete Hadriano Junio Hornano. Cum indice & Graeci
exemplaris castigatione, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 412; KU Leuven, Bib. Godgel., GBIB 193.093
Eunapius uit Sardes, (o 345/46 - † ca. 420), Grieks rhetor.
Voor Hadrianus Junius uit Hoorn, cfr. supra nr. 2.
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30. Evangelia et epistolae graeca, 1563 (Mons).
Een Grieks Nieuw Testament uit 1563 komt niet voor in het repertorium van Voet.
Ook twijfelt de ere-conservator van het Museum Plantin-Moretus aan het bestaan
van een editie uit 1564 (PP 676). Is de opgave uit Mons dan toch weer een spoor
naar een uit gave van 1563 of 1564?

31. Evangelica strena per Joannem Fredericum Lumnium, 1568 (Mons).
PP 1610 Evangelica strena ad omnem studiosam iuventutem, praesertim diesthensis
gymnasii missa, per Ioan. Fredericum Lumnium. Eiusdem Tetrastichon ad Iuventutem,
M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 1690
Een ‘vita Christi’ in verzen.
Joannes Fredericus Lumnius (Van Lummen) (1533-1602), priester en auteur van
religieuze traktaten, pastoor van het Antwerpse begijnhof.

32. Excercitamenta Christianae pietatis autore Petro Canisio, 1566 (Mons).
PP 888 Institutiones et exercitamenta Christianae pietatis; Autore D. Petro
Canisi-Societatis Iesu Theologo. Quae hoc opere contineantur, statim à praefation
cognosces, M.D.LXVI. In-16o.
MPM, A 216
Een door P. Canisius herziene editie van zijn eerder in 1556 (met een herdruk in
1557) te Ingolstadt bij A. en S. Vueyssenhornius uitgegeven Lectiones et precationes
ecclesiasticae.

33. Gerardi Bergensis de pestis preservatione libellus, 1564 (Mons).
PP 1246 Gerardi Bergensis medici iurati Reip. Antverpiensis, de pestis praeservatione
libellus, M.D.LXV. In-8o.
MPM, 8-581
Volgens de colofon werd het drukken beëindigd op 12 maart 1565 (= 1566 n.s.).
D vermelding 1564 in de lijst is dus een vergissing, tenzij er in 1564 (1565 n.s.) een
eerst editie zou geweest zijn. Het privilege is immers gedateerd ‘Brussel, 29 jan.
1564’ (= 1565 n.s.).
Gerardus Bergensis, 16de-eeuws Antwerps natuurkundige en stadsgeneesheer.
Lit.: A. VAN SCHEVENSTEEN, ‘Les traités de pestilence publiés à Anvers. Essai de
bibliographie’, GP, 9, 1931, p. 134-138.
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34. Herbarius Remberti Dodonaei (Mons).
Wegens deze vage titelaanduiding is het niet uit te maken of men te maken heeft
met:
PP 1095 Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ac eorum
quae eo pertinent, historia: Remberto Dodonaeo Mechliniensi Medico autore,
M.D.LXVI. In-8o.
MPM, A 1720
PP 1096 Historia frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum
ac eorum, quae eo pertinent: Remberto Dodonaeo Mechliniensi Medico autore,
M.D.LXIX. In-8o.
MPM, A 639
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PP 1097 Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia,
Remberto Dodonaeo Mechliniensi Medico autore, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 676
PP 1098 Flurum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia,
Remberto Dodonaeo Mechliniensi Medico autore. Altera editio, M.D.LXIX. In-8o.
MPM, A 655
Rembertus Dodonaeus [Dodoens] (1518-1585), Mechels botanicus van Friese
afkomst, werkzaam te Mechelen, Wenen en Leiden (vanaf 1582) waar hij in 1585
overleed.

35. Herodiani historiae de Imperio post Marcum Imperatorem Angelo
Politiano Interprete, 1565 (Mons).
PP 1215 Herodiani Historiae de imperio post Marcum: vel; de suis temporibus, libri
VIII. Angelo Politiano interprete, M.D.LXVI. In-16o.
MPM, A 489
Latijnse versie van de Griekse Historiae van Herodianus volgens de vertaling van
de Italiaanse humanist A. Poliziano (1493).
Herodianus, Grieks auteur uit de 3de eeuw na Christus.

36. Heroica symbola Claudii Paradini, 1562 (Mons).
PP 1952 Heroica M. Claudii Paradini, Belliiocensis Canonici, & D. Gabrielis
Symeonis, Symbolae: Iam recens ex idiomate Gallico in Lat. (...) a Iohan.
Gubernatore, patria Gediniense conversa, M.D.LXII. In-16o.
MPM, A 477
Claude Paradinus (Paradin), Frans priester, kanunnik te Beaujeu († 1571).
Over Joannes Gubernator (Le Gouverneur), Waals humanist uit het Naamse, is
behalve deze vertaling niets geweten.

37. Hesiodi opuscula grece, 1564 (Mons).
PP 1318 ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ. ΧΡΥΣΕΑ ΕΠΗ
ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ. Hesiodi ascraei opera et dies. Aurea carmina Pythagorae, M.D.LXIII.
In-8o.
KBB, LP 3205 A
Hesiodus, Grieks auteur uit Aeolis, 8ste eeuw voor Christus, ontwikkelde in deze
Werken en dagen een visie op de geschiedenis der mensheid (de theorie van de vijf
mensengeslachten) die nog eeuwenlang de historiografie heeft beïnvloed.
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38. Heures a Lusage de Rome (Ath).
Wegens de vage titelaanduiding is het niet uit te maken of men hier te maken heeft
met:
PP 1370 Heures de Nostre Dame, à l'usage de Rome, en Latin et en Francois,
M.D.LXV. In-8o.
MPM, R 55.26
PP 1371 Heures de Nostre Dame, à l'usage de Rome, en Latin et en Francois,
M.D.LXVI. In-12o.
MPM, R 23.1
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PP 1372 Heures de Nostre Dame, à l'usage de Rome, en Latin et Francois,
M.D.LXVIII. In-8o.
Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 8o T 2555

39. Hieronimi Vidae Opera, 1568 (Mons).
PP 2437 Marci Hieronymi Vidae Cremonensis, Albae episcopi Opera. Quorum
catalogorum sequens pagella continet, M.D.LXVII. In-16o.
MPM, R. 5.38
Een herdruk van het in 1558 door Plantin voor J. Steelsius uitgegeven werk. De
vermelding ‘1568’ is wellicht een schrijffout voor 1567, of eventueel voor 1558,
maar dan hebben we hier te maken met een exemplaar uit 1558 dat toch het
drukkersadres van Plantin zou gedragen hebben (Cfr. PP 2437B - noot 3).
Marcus Hieronymus Vida (o ca. 1490-1566), Italiaans humanist, werd in 1532
bisschop van Alba.

40. Hieronimus Seripandius In epistolam Pauli ad Galathas, 1567 (Mons,
2 ex.).
PP 2203 Hieronymi Seripandii S.E.R. Presb. Cardinalis, Archiepiscopi Salernita
Commentarius in Epistolam Pauli ad Galatas. Eiusdem ad nonnull quaestiones ex
textu epistolae Catholicae responsiones, M.D.LXVII. In-8 MPM, A 120; KU Leuven,
Bib. Godgel., 18 R (onvolledig)
Het boek werd op aandringen van kardinaal Granvelle gedrukt.
Hieronymus Seripandius [Seripando] (1493-1563), augustijn, bisschop van Salerno
(1551), kardinaal (1561), pauselijk gezant op het concilie van Trente.
Lit.: VAN DURME, Antoon Perrenot bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelt
minister van Karel V en van Filips II, Brussel 1953, p. 254.

41. Hortulus animae ad usum Romanum (Ath).
Wegens het ontbreken van informatie over de datum van uitgave kan men hier maken
hebben met de drukken PP 1392 tot en met 1398 (1557, 1559, 1566 en 1568). Het
is opmerkelijk dat enkel van de editie van 1557 een exemplaar bekend is en dat van
de latere uitgaven wel een titelpagina in het Plantijnse archief bewaard werd, maar
geen volledige exemplaren bekend zijn.
PP 1392 Hortulus animae ad usum Romanum, 1557 In-16o.
University Library Cambridge, A 7.16 [G]
De tekst van dit gebedenboek komt bijna geheel overeen met de in 1557 uitgegeven
Hortulus animae ad usum Leodiensis (PP 1391).
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42. Hugonis Fridevallis Sampolini de tuenda sanitate Libri sex, 1568 (Mons,
2 ex.).
PP 1216 Hugonis Fridaevallis Sampaulini, De tuenda sanitate, Libri VI M.D.LXVIII.
In-8o.
MPM, A 607
Traktaat over hygiëne.
Hugo Fridaevallis, medicus (midden XVIde eeuw) uit Saint-Pol (Artesië).
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43. Hymni et sequentii cum commentariis Hermanni Torrentini (Mons).
PP 1433 Hymni et prosae ecclesiasticae, vulgo sequentiae dictae breviuscula quidem,
sed maxime commoda Hermanni Torrentini explanatione illustrati, M.D.LXII. In-8o.
München, Bayerische Staatsbibliothek (Lith. 625/d)
Het exemplaar beschreven als PP 1433 werd door C. Plantin voor de Antwerpse
drukker Willem Silvius uitgevoerd. In nota 4 bij dit nummer neemt L. Voet aan dat
er van de Hymni et sequentii ook exemplaren in omloop zouden kunnen gebracht
zijn met het Plantijnse adres. De gevonden vermelding voor Mons bevestigt deze
veronderstelling.
Lit.: H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium
Trilingue Lovaniense 1517-1500, 1, Leuven 1951, p. 198-199.

44. Institutiones christianae pietatis autore Petro Canisio, 1566 (Maubeuge).
Misschien te identificeren met PP 874: Institutiones christianae pietatis, seu parvus
catechismus catholicorum, 1566.
L. Voet merkt hierbij op dat van deze druk enkel verwijzingen zonder aanduiding
van de vindplaats bekend zijn.
Voor Petrus Canisius, cf. supra nr. 16.

45. Institutiones Christianae pietatis seu parvus Catechismus autore domino
Petro Canisio, 1568 (Ath).
PP 876 Institutiones Christianae pietatis. Seu parvus catechismus catholicorum.
Auctore D. Petro Canisio, Societatis Iesu Theologo, M.D.LXVIII. In-16o.
MPM (Arch. 1228, fo 52vo) bezit enkel een titelpagina.
L. Voet kent geen volledig bewaard exemplaar. Wel zijn er vermeldingen in de
literatuur, maar zonder aanduiding van de vindplaats.

46. Institutiones Cleonardi [sic] in Linguam Graecam (Ath).
PP 997 Institutiones ac meditationes in Graecam linguam, N. Clenardo auctore: Cum
succinctis Annotationibus, ac Latina Graecarum vocum interpretatione, M.D.LXII.
[colofon: Anno M.D.LXIII. Idibus Iunii]. In-8o.
Bibliothèque publique et universitaire de Mons, 4239/54 L 11.117 (onvolledig,
blz. 3-4 ontbreken); Bibliothèque municipale de Lille, 41061
De bewaarde exemplaren bevatten enkel de Institutiones (d.i. de Griekse
grammatica). De Meditationes werden door Plantin in 1564 apart uitgegeven (PP
1001). Zoals aangeduid in de colofon was het drukken van deze grammatica pas op
13 juni 1563 beeindigd.
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Nicolaus Clenardus [Cleynarts, Cleynaerts] (o 1493 of 1494 te Diest - † 1542 in
Granada), Brabants humanist en filoloog, o.a. auteur van de succesrijke handboeken
voor de studie van de Griekse taal (Institutiones ac meditationes in Graecam linguam,
1ste editie Leuven, R. Rescius en J. Sturmius, 1530 en Meditationes Graecanicae in
artem grammaticam, 1ste editie Leuven, R. Rescius en J. Sturmius, 1531). Zie ook
infra nr. 77.
Lit.: J. THEYS, ‘Clenardus’, in Nationaal Biografisch Woordenboek, 2, Brussel
1966, p. 120-123.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

363

47. Jac. Revardi Brugensis I.C. Tribonianus, 1561 (Mons).
PP 2117A Iac. Raevardi Brugensis. I.C. Tribonianus, sive De veris usucapionum
differentiis adversus Tribonianum, Liber singularis. Eiusdem Ad legem Scriboniam
liber singularis, M.D.LXI. In-8o.
MPM, A 146
Een co-editie van Plantin en Willem Silvius. Er bestaan ook exemplaren met het
adres van Silvius (PP 2117B).
Jacobus Raevardus [Reyvaert] (o te Lissewege ca. 1535 - † te Brugge 1568), Vlaams
rechtsgeleerde, werd in 1565 docent Romeins Recht aan de universiteit van Douai.
Lit.: R. DEKKERS, Het Humanisme in de rechtswetenschap in de Nederlanden,
Antwerpen 1938, p. 148-150 en H. DE VOCHT, History of the Foundation and the
Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 3, Leuven 1955, p. 376-378.

48. Jac. Revardi I.C. ad titulum Pande. commentarius, 1568 (Mons).
PP 2119 Iac. Raevardi Ad titulum Pand. De diversis regulis iuris antiqui,
commentarius, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 432
Hoewel de titelpagina het jaar 1568 vermeldt, was het werk al in november 1567
klaar.
Voor J. Raevardus, cfr. supra nr. 47.
Lit.: DEKKERS, Het humanisme en de rechtswetenschap, p. 182-189.

49. Jacobus Marchantius de Rebus flandriae memorabilibus, 1567 (Mons).
PP 1633 De rebus Flandriae memorabilibus Liber singularis Per Iac. Marchantium.
Ab eodem Flandriae Principes carmine descripti, M.D.LXVII. In-8o.
MPM, A 155
Werk opgedragen aan Lamoraal graaf van Egmont, prins van Gavere. Het bevat
een geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en van de Vlaamse instellingen,
alsook gedichten ter ere van de opeenvolgende graven van Vlaanderen.
Jacobus Marchantius [Marchant] (Nieuwpoort, 1537-Brussel, 1609), Vlaams
historiograaf, praeceptor van de kinderen van Jean de Melun.

50. Jo. Lesii Rupellani de Poeticorum studiorum utilitate In Orationem
Ciceronis, 1560 (Mons).
PP 1504 Laezii Rupellani De Poeticorum studiorum utilitate. In Orationem M. Tulij
Ciceronis pro A. Licinio Archia Poeta, M.D.LX. In-8o.
MPM, A 452
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Commentaar op Cicero's Oratio pro Archia poeta, in de vorm van een brief aan
Joachim Hopperus aan wie dit werk ook is opgedragen.
Joannes Laezius [Lezeau], Frans humanist uit La Rochelle.

51. Joannis Despauterii Syntaxis, 1568 (Ath).
Niet vermeld bij Voet. Zie evenwel infra nr. 110.
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52. Joannis Floriani Grammatica, 1557 (Mons).
PP 1179 Ioannis Floriani Antverpiensis Grammatica, summo quod fieri potuit
compendio in studiosorum gratiam nunc recens aedita, 1557. In-8o.
München, Bayerische Staatsbibliothek, P. lat. 454 X/9
Latijnse grammatica voor beginnelingen van de hand van de Antwerpse
schoolmeester Joannes Florianus [Jehan de Fleurs, Joannes Blommaerts] (1522-1585),
die bij de komst van Alva naar Emden uitweek, aldaar predikant werd en later (in
1583) in deze bediening te Brussel actief was. Bij de capitulatie van Brussel
(10-3-1585) verliet hij de stad, maar werd door soldaten van A. Farnese gevangen
genomen en te Beveren geëxecuteerd.
Lit.: A.A. VAN SCHELVEN, ‘Florianus’, in Nieuw Nederlands Biografisch
Woordenboek, 4, Leiden 1918, p. 604-606.

53. Joannis Goropii Becani Origines Antverpianae, 1559 (Mons).
PP 1254 Ioan. Goropii Becani Origines Antvverpianae, sive cimmeriorum
Becceselana novem libros complexa (...), MDLXIX. In Folio.
MPM A 1559 [exemplaar met notities van de auteur met het oog op een 2de editie].
Taalkundige studie in 9 ‘boeken’. De titelpagina van de Origines vermeldt 1569,
maar het drukken was reeds beëindigd in de tweede helft van 1568. Het boek blijkt
geen groot succes gekend te hebben
Joannes Goropius [Geertszone of Gerartsen van Gorp] Becanus [van Hilvarenbeek]
(1519-1573). Brabants natuurkundige en linguïst, grondlegger van de vergelijkende
taalkunde. Werkte na zijn studies te Leuven en een academische peregrinatio, te
Antwerpen (1563-1567) en daarna te Luik.

54. Iuvenalis Satyrarum Libri quinque, 1565 (Mons).
PP 1493 D. Iunii Iuvenalis Satyrarum Libri V.A. Persii Flacci Satyrarum Liber I.
Theod. Pulmanni in eosdem Annotationes, M.D.LXV. In-8o.
MPM, A 669
Door Th. Pulmannus (zie supra nr. 12) geannoteerde editie van de werken van de
Romeinse dichters Decimus Junius Juvenalis (o ca 50 - † wschl. 127) en Aulus Persius
Flaccus (o 34 - † 62).

55. La Doctrine Chrestienne, 1566 (Avey, Bavai, Roeulx).
Niet vermeld bij Voet. Misschien wordt hier toch een Latijnse editie bedoeld. Dan
heeft men de keuze uit werk verschenen in 1566 (PP 897A en 897B) en 1567 (PP
898). Wij geven de beschrijving van deze laatstgenoemde editie:
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PP 898 Summa doctrinae christianae per quaestiones luculenter conscripta, Nunc
demum recognita & locupleta, auctore D. Petro Canisio, Societatis Iesu Theologo,
(...), M.D.LXVII. In-16o.
MPM, 8-475
Voor Petrus Canisius, cfr. supra nr. 16.

56. La Doctrine Chrestienne (Ath).
Cfr. de bemerking bij nr. 55.
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57. Le theatre du Monde par Pierre Boyastuau, 1565 (Mons en Ath [z.j.]).
PP 730 Le théatre du Monde, ou il est faict un ample discours des misères humaines,
Composé par P. Boaystuau, surnommé Launay, puis traduit par luy-mesme en
François. Avec un brief discours de l'excellence & dignité de l'homme, 1565. In-12o.
Wenen, Nationalbibliothek, LXXI.X. 138
Deze compilatie uit klassieke en vroegchristelijke auteurs werd in de eerste dagen
van 1566 op de markt gebracht.
Pierre Boaistuau [Boaystau] (o ca. 1520-1566), Frans auteur uit het midden van
de XVIde eeuw.

58. Livre de Lecclesiasticque, 1564 (Mons).
PP 723 Le Livre de l'Ecclésiastique, autrement appelé, La Sapience de Iesus, fils de
Sirach, Livre tresutile pour l'Instruction d'un chacun, M.D.LXIIII. In-8o.
MPM, R 55.32
Uitgave van het boek Ecclesiasticus, waarschijnlijk naar de editie die door de
Leuvense theologen was nagekeken en in 1550 verscheen. Deze in Civilité gezette
druk was door Plantijn voor gebruik in het onderwijs bedoeld.

59. Le divers propos des nobles hommes de La Christienite par Gilles Corrozet
(Mons).
PP 1037A Les divers propos mémorables des Nobles & illustres hommes de la
Chrestienté, 1557. In-12o.
MPM, R 5.14
Verzameling memorabele uitspraken van beroemde personen. Een gedeelte van
de oplage werd verkocht aan de Parijse uitgever Arnould L'Anglier die de boeken
met een nieuwe titelpagina onder eigen adres op de markt mocht brengen.
Gilles Corrozet, Frans boekhandelaar, uitgever en auteur (1510-1568).

60. Le manuel de devotion (Maubeuge).
PP 1628 Le manuel de dévotion. M.D.LXVIII. In-32o of in-64o.
Geen volledig exemplaar bekend. MPM (Arch., 1288, fo 125ro) bezit enkel een
titelpagina.

61. Le petit Catechisme de M. Pierre Canis, 1567 (Maubeuge, Roeulx).
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PP 887 Zie supra nr. 16 [geen exemplaar bekend] en infra nr. 94.

62. Les devises heroicques par M. Claude Paradin, 1567 (Mons).
PP 1951 Les devises heroiques, De M. Claude Paradin, Chanoine de Beaujeu, du
Seigneur Gabriel Symeon, & autres Aucteurs, M.D.LXVII. In-16o.
MPM, A 217
Emblemata-uitgave door twee auteurs: C. Paradin, Les devises heroiques, p. 6-270
en G. Simeoni, Les devises ou emblemes heroiques, p. 271-317.
Voor Claude Paradin († 1571), zie supra nr. 36. Gabriel Symeon [Simeoni]
(1509-ca. 1570), Italiaans humanist.
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63. Les Epistres de Phallaris et Eisocrates traduyctes de grec en francoys,
1558 (Mons).
PP 1966 Les Epistres de Phalaris, et d'Isocrates: avec le manuel d'Epictete. Le tout
traduit de grec en francoys. De lutilité dcsquelz livres est traicté en lepistre du lecteur,
1558. In-12o.
MPM, A 222
Franse vertaling van een aantal Griekse auteurs: 1o de brieven toegeschreven aan
Phalaris (vert. Claude Gruget), 2o de brieven van Isocrates (vert. Louis de Mata), 3o
het ‘Manuel’ van Epictetus, gevolgd door ‘uitspraken van Griekse filosofen’ (vert.
Antoine de Moulin).

64. Les Emblesmes de Sainct Adrien le leusne, 1567 (Mons).
PP 1484 Les emblesmes du S. Hadrian Le Ieune medecin et historien des Estats de
Hollande. Au S. Arnold Coebel, M.D.LXVII. In-16o.
University Library Glasgow, S.M. 659
Vertaling door de Franse natuurkundige en medicus Jacques Grévin van de Latijnse
versie gesignaleerd supra nr. 2. Zie voor een andere Franse editie supra nr. 27.
Voor Hadrianus Junius (1511-1575): supra nr. 2.

65. Les preservations de peste en espaignol par Andres de Laguna, 1556.
(Mons).
PP 1505 Discurso breve, sobre la cura y preservacion de la Pestilencia, hecho por
el Doctor Andres de Laguna, Medico de Iulio III. Pont. Max., 1556. In-8o.
BLL. 1167.b.22 [3]; Antwerpen, Stadsbibliotheek
Traktaat tegen de pest van de hand van de Spaanse medicus Andres de Laguna
(1499-1560) die in 1556 te Antwerpen verbleef.
Lit.: VAN SCHEVENSTEEN, ‘Les traités de pestilence publiés à Anvers’, GP, 9,
1931, p. 116-118.

66. Les Ephemerides perpetueles de l'air, 1556 (Mons).
PP 1705 Les Ephémérides perpétuelles de l'air: par lesquelles on peut avoir vraie &
asseurée cognoissance de toutz changementz de temps, en quelque pais & contrée
qu'on soit, M.D.LVI. In-12o.
MPM, R 4.40
Het boek, van de hand van de Franse natuurkundige Antoine Mizauld (1510-1578),
kwam op het einde van dat jaar van de pers. C. Plantijn voorzag - om commerciële
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redenen - een gedeelte van de oplage van een titelpagina met het jaar 1557 (cfr. PP
1704, nota 4).

67. Les Secrets d'Alexis Piemontois, 1564 (Mons en Ath [z.j.]).
Aangezien bij het exemplaar dat te Ath werd aangetroffen geen jaartal vermeld staat
en C. Plantin tussen 1557 en 1564 diverse uitgaven van het bedoelde boek op de
markt heeft gebracht (PP 33 tot en met PP 37), kan men niet met zekerheid uitmaken
welke editie hier bedoeld is.
De te Mons aangetroffen druk kan worden geïdentificeerd met:
PP 36A Les secrets du seigneur Alexis Piemontois, et d'autres auteurs bien
experimentés et approuvés (...) M.D.LXIIII, in-8o.
MPM, A 885
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Alexis Piemontois is de naam waarmee meestal de auteur van een verzameling
recepten wordt aangeduid Het ging waarschijnlijk om Jeronomo (Girolamo) Ruscelli
(o te Viterbo en † te Venetië in 1565 of 1569). Zijn ‘Secreten’ kenden veel succes.
Tussen 1557 en 1691 verschenen niet minder dan 66 edities in diverse talen.
Lit.: J. FERGUSON, ‘The secrets of Alexis. A sixteenth century Collection of Medical
and Technical Receipts’, Proceedings of the Royal Society of Medecine, 24,
1930-1931, p. 225-246.

68. Lhistoire de Tobie, 1568 (Mons en Ath [z.j.]).
PP 720 L'Histoire de l'ancien Tobie & de son filz le Jeune Tobie; pleine de bons
enseignements: Contenant comme un pere doit endoctriner son filz, & comme l'enfant
craignant Dieu doit rendre obeissance à son pere. L'histoire de la noble vefve Judith.
Le vertueux faict de la noble & honeste dame Susanne, avec la Sentence du ieune
prophete Daniel: Ensemble l'histoire de la belle Reyne Hester, M.D.LXVIII.
Geen volledig exemplaar bekend. MPM bezit (Arch., 1228, fo 123vo) enkel de
titelpagina.
Uit het archief van de Plantijnse drukkerij maakte L. Voet op dat in 1568 naast
een Nederlandse Tobiasvertaling - waarvan al evenmin een exemplaar bewaard blijkt
- ook een Franse versie van de pers kwam (PP 710, nota 3). De vermelding van twee
exemplaren bij Henegouwse boekhandelaren bevestigt dit gegeven.

69. Liber Psalmorum Davidis (Ath).
Wegens het ontbreken van gegevens over het jaar van uitgave heeft men hier ofwel
te maken met een psalmeditie uit 1564 (cfr. infra nr. 101), ofwel met een uit 1569.
Wat deze laatste betreft merkt L. Voet (PP 697) op dat hij de editie enkel kent via
RUELENS en DE BACKER, Annales Plantiniennes, Brussel 1865, p. 89 [ad annum
1569, no 3: ‘Psalmorum liber. Antverpiae, ex off. Chr. Plantini. 1569. In-8o’].

70. Logices fundamentum Autore Augustino Huneo, 1566 (Mons).
PP 1427 Logices fundamentum, seu prodidagmata de dialecticis vocum affectionibus
et proprietatibus. Iuxta laudatissimum celeberrimae Lovaniensis Academiae morem
ab Augustino Hunaeo ante annos XII in gratiam suorum discipulorum conscripta
(...), M.D.LXVI. In-8o.
MPM, A 1416
Volgens de colofon werd het drukken beëindigd op 18 oktober 1565. Het boek
bevat twee traktaten: 1o Prodidagmata: over de basisbeginselen van de logica, en 2o
Erotemata de disputatione: over de regels bij een wetenschappelijke discussie.
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Augustinus Hunaeus [Hunnaeus, Huens, Hoens] (1521-1578), Brabants theoloog,
docent te Leuven.
Lit.: H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium
Trilingue, 3, Leuven 1955, p. 152-157.

71. Lucretius de rerum natura et Epicurus de eadem, 1566 Mons).
PP 1590 T. Lucretii Cari de Rerum natura libri sex, Mendis innumbrabilibus liberati;
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& in pristinum paene, veterum potissime librorum ope ac fide, Ab Oberto Gifanio
Burano Iuris studioso restituti. Quae praeterea ab eodem in hoc opere sint praestita,
inversa pagina indicabit, M.D.LXVI. In-8o.
MPM, A 1450
Identiek dezelfde uitgave als deze die in 1565 verscheen, enkel het jaartal op de
titelpagina werd veranderd. Het boek bevat diverse traktaten, o.a.: 1o Lucretius, De
rerum natura, 2o Epitome seu compendium Epicuri de rerum natura, adiectis
paginarum numeris, Lucretio adcommodatum [Griekse tekst], 3o Capita quaedam
Naturalis Philosophiae Epicur. eiusque etiam partis quae de veri iudicio est, ex libris
M. Ciceronis collecta, verbisque Lucrecii accomodata, 4o Omissa quaedem ad Graeca
Epicuri verba, 5o In T. Lucretium index (...), 5o Thucidydes verba e lib. II. De
pestilentia (...) [Griekse tekst].
De uitgave werd verzorgd door Obertus Gifanius [van Giffen], jurist en kenner
der klassieke letteren (o te Buren in Gelre in 1534 en † te Praag in 1604).
Lit.: R. STINTZING, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 1, München
[etc.] 1880, p. 405-414.
Titus Lucretius Carus, Romeins dichter en filosoof, leefde vermoedelijk van 94
tot 55 voor Christus. Enkel zijn De rerum natura bleef bewaard.

72. Magia naturalis Joanne Baptista Neapolitano autore, 1561 (‘Liber
superstitiosus et scandalosus’) (Mons).
PP 2086 Magiae naturalis, sive de miraculis rerum naturalium libri IIII. Io. Baptista
Porta Neapolitano auctore, M.D.LXI. In-16o.
MPM, A 640
Een eerder oppervlakkig boek over natuurwetenschappen. Wellicht heeft het woord
‘magia’ bij de inquisiteurs achterdocht gewekt. Het boek werd nooit op de index
geplaatst.
Joannes Baptista Porta (o?-1615), Italiaans natuurkundige uit Napels.

73. Marci Aurelii Cassiodori, Senatoris liber, 1566 (Mons).
PP 928 Magni Aurelii Cassiodori senatoris institutionis divinarum lectionum, Liber
I. Opus utile tum sacrarum literarum, tum Antiquitatis studiosis: conscriptum quidem
ante annos mille, nunc vero primum typis evulgatum; per Iacobum Pamelium
Brugensem. Catalogus commentatorum veterum selectiorum in universa Biblia ab
eodem Pamelio congestus, M.D.LXVI. In-8o.
MPM, A 1446
Uitgave van het eerste boek Institutiones van Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus
o
( ca. 487-583).
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Jacobus Pamelius [de Joigny de Pamele] (1536-1587), Vlaams theoloog, kanunnik
van Sint-Donaas, verliet Brugge na de Calvinistische machtsovername in oktober
1578, werd kanunnik en aartsdiaken te Sint-Omaars.

74. Martialis Epigrammata, 1568 (Mons).
PP 1639 M. Valerii Martialis Epigrammata, ab omni rerum obscenitate, verborumq.
turpitudine vindicata. Opera & industria Emundi Augerij Societatis Iesu Theologi,
M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 160
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Schooluitgave van de Epigrammata van Marcus Valerius Martialis (o ca 40 - † ca.
104). De tekst was eerst bewerkt door Andreas Frusius [des Freux, cfr. supra nr. 21]
en nadiens dood (1556) door Franse jezuïet Edmundus Augerius [Auger] te Rome
uitgegeven (1558). De Plantijnse editie is een herdruk van dit tien jaar eerder
verschenen boek C. Plantijn droeg de uitgave op aan Gabriel de Zayas, secretaris
van Filips II.

75. Martialus auctus per Adrianum Junium medicum, 1568 (Mons).
PP 1637 M. Val. Martialis Epigrammaton Libri XII. Xeniorum Liber I.
Apophoretorum Liber I. Omnia ad vetustiorum codicum fidem diligenter emendata
scholijs in margine illustrata, apposita etiam varietate lectionum: ac demur decem
epigrammatis ex eodem vetusto codice suis locis adiectis, aucti, opera Hadriani Iunii
Medici, M.D.LXVIII. In-16o.
MPM, R. 55.12
Volgens de colofon werd het drukken in december 1567 beëindigd. Door de
uitgever opgedragen aan Janus Dousa.
Voor Martialis zie supra nr. 74. Voor Hadrianus Junius supra nr. 2.

76. Matieres pour apprendre a escrire (Ath).
Misschien PP 7. Er is geen volledig exemplaar bekend. Cfr. supra nr. 1.

77. Meditationes Graecanicae in artem grammaticam, autore Nicolao
Leonardo [sic] 1564 (Mons).
PP 1001 Meditationes Graecanicae in artem grammaticam, In eorum gratiam, qui
viva praeceptoris voce destituuntur, & litteras Graecas suo ipsi ductu discere coguntur,
Nicolao Clenardo auctore, M.D.LXIIII. In-8o.
Mons, Bibliothèque publique et universitaire, 4239/54 L 11117
Plantijnse uitgave van de succesrijke Griekse grammatica voor zelfstudie van N.
Clenardus (eerste editie, Leuven, B. Gravius en R. Rescius, 1531).
Voor Clenardus (1493 of 1494-1542), zie supra nr. 46.

78. Metamorphosis Ovidii (Ath).
Waarschijnlijk PP 1845. Cfr. infra nr. 87 en nr. 91.
Publius Ovidius Naso, Romeins dichter (o 43 voor Christus - † 17 (?) na Christus
Plantin drukte herhaalde malen werk van deze auteur.
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79. Methodus confessionis hispanice per Martinum Oloppe de Ayana, 1555
(Mons).
Zie supra no 14.

80. Micrologus de ecclesiasticis observationibus, 1559 (Mons).
Voet (PP 1672) beschrijft de druk van 1565 als edito princeps. Wellicht is de
vermelding ‘1559’ bij het te Mons aangetroffen exemplaar een foutieve lezing.
PP 1672 Micrologus de ecclesiasticis observationibus, Opusculum ante annos
prop quingentos conscriptum ab homine antiquitatis Ecclesiae studiosissimo nunc
primum vero integrum in lucem editum, Opera Iacobi Pamelii Brugensis S. Theol.
Licent., M.D.LXV. In-8o.
MPM, A 140
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Rituale, waarschijnlijk van Bernard van Constanz († 1100), uitgegeven door de
Brugse theoloog Jacob Pamelius (zie supra nr. 73).

81. Nemesii episcopi de natura hominis Liber unus Graece et Latine per
Nicasium Ellebodium Casletanum, 1565 (Mons).
PP 1728 ΝΕΜΕΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝ. Nemesii episcopi et philosophi de Natura hominis,
Lib. Unus, Nunc primum & in lucem editus, & Latine conversus a Nicasio Ellebodio
Casletano, M.D.LXV. In-8o.
MPM, A 398
Poging om in de traditie van Plato een zielsleer te ontwerpen in harmonie met de
christelijke openbaring. Het geschrift werd door uitgever Nicasius Ellebodius
[Ellebaudt] aan kardinaal Granvelle opgedragen.
Nicasius van Ellebaut (o begin 16de eeuw te Kassel en † 1577 in Presburg in
Hongarije), medicus, wijsgeer en dichter.
Over de Grieks-christelijke wijsgeer Nemesios (leefde rond 390) is behalve dat
hij bisschop van Emesa in Syrië was niets bekend.

82. Nomenclator omnium rerum Adriano Junio medico autore, 1567 (Mons).
PP 1488 Nomenclator, omnium rerum propria nomina variis linguis explicata
indicans: Hadriano Iunio medico auctore, M.D.LXVII. In-8o.
MPM, A 1819
Verklarend woordenboek met Latijnse trefwoorden en vertaling in het Grieks, het
Duits, het Nederlands, het Frans, het Spaans en af en toe het Engels, van de hand
van Hadrianus Junius. Het werk is opgedragen aan Filips Willem, graaf van Buren,
oudste zoon van prins Willem van Oranje.
Lit.: C.S.M. RADEMAKER, ‘De Nomenclator van Hadrianus Junius’, Hermeneus,
39, 1967-1968, p. 217-227.
Voor de auteur cfr. supra nr. 2.

83. Novum Testamentum, 1567 (Mons).
PP 683 (vol. V) Novum Iesu Christi Testamentum, M.D.LXVII. In-24o.
MPM, R. 6.6
Maakt deel uit van de Latijnse bijbeluitgave in 5 banden (MPM R 6.6).
Cfr. supra nr. 10.
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84. Officia Ciceronis, 1568 (Mons).
PP 965 M. Tullii Ciceronis De Officiis Libri III. Cato Maior, vel de senectute: Laelius,
vel de amicitia: Paradoxa stoicorum sex: Somnium Scipionis ex libro sexto de Rep.
cum quibusdam in hos post Dionysii Lambini omnium accuratiss. editionem ab
Ioanne Cauchio, Cornelio Valerio, et Guilielmo Cantero Ultraiectinis, de studijs
humanitatis bene meritis, animadversionibus. Annotationes P. Manutij in margine
adscriptae. Accesserunt quoque D. Lambini in eosdem libros breves annotationes.
Index rerum et verborum, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 1475
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Marcus Tullius Cicero, Romeins orator en politicus (o 106 voor Christus - † 43 voor
Christus).
Antoon van Cuyck [Cauchius] († 1566), magistraat en filoloog. Cornelius Valerius,
zie infra nr. 111. Willem Canter (1542-1575), hellenist en filoloog.

85. Opera Ciceronis (Ath).
Misschien betreft het hier een exemplaar van de edities PP 964 of PP 965 - cfr. supra
nr. 84 -, uitgaven waarin verschillende werken van Cicero werden opgenomen. Het
woord ‘opera’ komt evenwel in geen enkele door Voet beschreven Plantijndruk van
Cicero's werken voor.

86. Opera Lucani (Ath).
PP 1584 M. Annaeus Lucanus. Theodori Pulmanni Cranenburgensis opera emendatus:
ab eodemque variae lectiones ex fide quinque librorum manuscriptorum adiectae,
M.D.LXIIII. In-16o.
MPM, A 250 (onvolledig); KBB, VH 11.459 A
Uitgave door Th. Pulmannus van: 1o Lucanus' Civilis belli vel Pharsaliae libri X,
2o Ad Calpurnium Pisonem poëmation, 3o twee korte gedichten van Joannes Sulpicius
Verulanus, nl. Carmen, Pharsaliae Lucani appendicula, en Querela de interitu
poetae, opere nondum prefecto.
Voor Th. Pulmannus zie supra nr. 12.
Marcus Annaeus Lucanus, Romeins auteur (39-65).

87. Opera Ovidii (Ath).
PP 1845-1848.
In 1566-67 drukte Chr. Plantin een vierdelige editie van de werken van Ovidius
(PP 1845, PP 1846, PP 1847 en PP 1848). Ofwel wordt in de lijst van Ath het geheel
van de vier banden bedoeld, ofwel enkele afzonderlijke banden uit de serie.
Voor de titelbeschrijving van de eerste band zie supra nr. 78 en infra nr. 91.

88. Opera Terentii (Ath).
Zie infra nr. 89.
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89. Opera Terentii cum annotationibus Martini et Theodorici Pulmanni,
(Ath 2 ex.).
Het is, bij gebrek aan exacte datumopgave voor deze druk, moeilijk uit te maken of
deze te Ath aangetroffen boeken de Terentiusuitgave van 1560 (PP 2282) of 1565
(PP 2283) ofwel de Annotationes van 1565 (PP 2295) waren.
PP 2282 Pub. Terentius Afer. Theodo. Pulmanni Cranenburgensis studio
accuratissime castigatus, & adnotationibus varijs, asterisco designatis, illustratus (...)
1560. In-16o.
MPM, A 504
PP 2283 Terentius a M. Antonio Mureto, Locis prope innumerabilibus emendatus,
& argumentis in singulas fabulas illustratus (...), 1565. In-16o.
MPM, R 5.5
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PP 2295 Annotationes M. Antonii Mureti, et Francisci Fabricij Marcodurani, in sex
Terentij Comoedias. In quibus et vera lectio ratione subiecta constituitur, & multa
interpretatione explicantur. Variae lectiones sive emendationes potius, e veteribus
exemplaribus Theodorici Pulmanni, M.D.LXV. In-16o.
MPM. R 5.5 en R 2.38 (met annotaties van de hand van Th. Pulmannus met het
oog op een nieuwe uitgave).
Voor Th. Pulmannus zie supra nr. 12. De aanduiding ‘Martini Pulmanni’ in de
beschrijving is ons een raadsel (= ‘M. Antonii’?).
Publius Terentius Afer (o 195 voor Christus en † 159 voor Christus), Romeins
theaterschrijver.

90. Opera Virgilii (Ath)
Gezien deze summiere aanduiding kan men enkel veronderstellen dat hier de
Vergiliusuitgave van 1565-1566 (5 banden) bedoeld is. De titelpagina van het
inleidende deel luidt als volgt:
PP 2451 Opera P. Vergilii Maronis. Pauli Manutii annotationes brevissimae in
margine adscriptae. Homeri loca magis insignia, quae Virgilius imitatus est. Georgii
Fabricii Chemnicensis observationes Virgilianae lectionis, M.D.LXVI. In-8o.
MPM, A 162
De observationes van G. Fabricius slaan eigenlijk enkel op de Aeneis-uitgave (dl.
IV).

91. Ovidii Metamorphosis cum castigatione Andrea Naugerii, 1566 (Mons).
PP 1845 Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Lib. XV. Ex accuratiss. Andreae
Naugerii castigatione. Reliqua proxime sequens pagella indicabit, M.D.LXVI. In-16o.
MPM, A 230
Eerste band van een vierdelige uitgave van Ovidius. Het betreft de door Victor
Giselinus (zie infra nr. 100) herziene uitgave van de editie die in 1533-34 door A.
Naugerius werd verzorgd en bij P. Manutius in Venetië van de pers kwam.
Zie ook supra nr. 79 en 88.

92. Ovidii fastorum, Tristium et de ponto libri, 1567 (Mons).
PP 1846 Pub. Ovidii Nasonis Fastorum Lib. VI. Tristium Lib. V. De Ponto, Lib. III.
In ibim. ad Liviam quid in singulis praestitum sit, ex praefationis intelliges,
M.D.LXVII. In-16o.
MPM, A 230
Tweede band van de supra onder nr. 91 vermelde Ovidius-editie.
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93. Pauli Leopardi Emendationes, 1568 (Mons)
PP 1519 Pauli Leopardi Isembergensis Furnii, Emendationum et miscellaneorum
libri viginti. In quibus plurima tam in Graecis quam Latinis auctoribus à nemine
hactenus animadversa aut intellecta, explicantur & emendatur. Tomus prior, decem
libros continens. Cum indice copiosissimo, M.D.LXVIII. In-4o.
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MPM, A 376
Dit boek bevat: tien ‘boeken’ uitleg van Griekse en Latijnse schrijvers, negen
brieven van Petrus Nannius aan Leopardus (1549-1552). Het tweede deel verscheen
pas in 1604. In het voorwoord wordt verhaald hoe de auteur zijn manuscript eerst
aan de Leuvense drukker Rutger Rescius had gezonden, maar dat het wegens diens
overlijden (1545) niet tot een uitgave was gekomen.
Paulus Leopardus [Liebaert] (1510-1567), Vlaams humanist, leidde de Latijnse
school van Hondschoote en werd uiteindelijk hoofdonderwijzer in het gymnasium
van Sint-Winoksbergen.
Lit.: H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium
Trilingue, 3, Leuven 1955, p. 247-250.

94. Petit cathecisme par M. Piere Canis, 1567 (Mons).
Zie supra no 61.

95. Petronii Arbitrii, Satyrae, 1565 (Mons).
PP 1965 Petronii Arbitri Massiliensis Satyrici fragmenta, restituta et aucta, e
bibliotheca Ioannis Sambuci, M.D.LXV. In-8o.
MPM, A 170
Uitgaven van Petronius' Satyricon door Joannes Sambucus (over hem, cfr supra,
nr. 7).
Petronius Arbiter, Romeins auteur uit de 1ste eeuw na Christus.

96. Pindari Olimpia Grece et Latine, 1567 (Mons).
PP 2056 Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia. Caeterorum octo Lyricorum
carmina. Alcaei, Anacreontis, Sapphus, Bacchylidis, Stesichori, Simonidis, Ibyci,
Alcmanis, Nonnulla etiam aliorum. Omnia Graece & Latine. Pindari interpretatio
nova est, eaque ad verbum: caeteri partim ad verbum, partim carmine sunt redditi,
M.D.LXVII. In-16o.
MPM, A 1113
Pindarus-editie door Henricus Stephanus, een heruitgave van een eerder te Parijs
(H. Estienne, 1560) uitgegeven druk.
Pindarus (Pindaros), Grieks lyrisch dichter (518-438 voor Christus).

97. Prima pars Despauterii, 1561 (Mons en Avey 1568).
Zie supra nr. 24.
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98. Promptuarium Linguae Latinae, 1562 (Maubeuge).
PP 2104 Promptuariolum Latinae Linguae: Ex quo dictionum Latinarum genera,
modus declinandi & coniugandi, simul cum earum omnium propria significatione,
Gallice interpreta, facillime depromi possunt, 1562. In-8o.
Xanten, Stiftsbibliothek, 3477; Bibliothèque municipale te Troyes, T-13-1622 (fo
188 ontbreekt; MPM bezit een fotokopie van dit exemplaar).
Latijns-Frans en Frans-Latijns woordenboek, verscheen volgens aanduidingen in
de colofon, reeds in oktober 1561.
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Lit.: F. CLAES, ‘Het Promptuariolum Latinae linguae (1562) van Plantijn’, GP, 51,
1973, p. 1-8.

99. Proverbia Ecclesiastes et Cantica (Ath).
Het betreft hier wellicht de editie van 1559 (of die van 1562), die in het Plantijns
archief vermeld wordt (cfr. Voet, PP 702-704), maar waarvan tot op heden geen
exemplaar werd teruggevonden.

100. Prudentii Opera cum commentariis Victoris Ghiseleni, 1553 (Mons).
Het jaartal ‘1553’ is duidelijk een vergissing. Waarschijnlijk is de druk van 1564
bedoeld:
PP 1250 Victoris Giselini, in Aurelii Prudentii Clementis V. CL. Opera,
commentarius, MDLXIV. In-8o.
MPM, A 610; KU Leuven, Bib. Fac. Godgeleerdheid, R 34 N
Deze druk heeft het uitzicht van een afzonderlijke editie, maar maakt deel uit van
de Prudentius-uitgave van 1564 (PP 2113).
Victor Giselinus [Ghyselinck], Vlaams natuurkundige en humanist (1543-1591),
proeflezer in de Plantijnse drukkerij (1564-1566), promoveerde in 1571 te Douai tot
doctor in de geneeskunde, wordt in 1574 vermeld te Brugge, week uit naar Leiden
(vermelding in 1583), keerde later terug naar de Zuidelijke Nederlanden en overleed
te Sint-Winoksbergen.
Aurelius Clemens Prudentius (o 348), Latijns-christelijk dichter.

101. Psalmorum Liber, 1564 (Mons).
PP 682 (vol. III) Psalmorum Liber, M.D.L.XIIII. In-16o.
MPM, R 61.10; KU Leuven, Universiteitsbibliotheek, A 50639
Derde deel van de Bijbeluitgave in 6 + 1 banden (1564-65) (PP 682 + PP 1750).

102. Puerorum privatae collocutiones autore Joanne Sylvio, 1568 (Mons).
PP 2272 Door L. Voet geciteerd naar RUELENS en DE BACKER, Annales
Plantiniennes, I, Brussel 1865, p. 86 [ad annum 1568, no 32 - ‘Joanni Silvii Dialogi
et Carmina. Antverpiae, ex officina Chr. Plantini. 1568. 1 vol. In-8o’ - waarvan geen
exemplaar bekend is].
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Het gaat hier waarschijnlijk om de uitgave waarnaar in 1574 een herdruk verscheen
of gepland was (PP 2273, eveneens geen exemplaar bekend, maar een titelpagina in
MPM, Arch., 1228, fo 105vo).
Joannes Sylvius (of Silvius) [Dubois], Vlaams natuurkundige en humanist (o te
Rijsel en † te Douai in 1576). Studeerde geneeskunde te Leuven, werd in 1563-64
docent aan de universiteit van Douai.

103. Reformation de la confession de la foy par fr. Claude de Sainctes, 1562
(Mons).
PP 2163 Réformation de la confession de la foy que les ministres de Genève
presenterent au Roy en l'assemblée de Poissy. Par F. Claude de Sainctes, docteur en
Theologie, 1562. In-8o.
BLL, 3833. aaa. 4; KBB, VB 9744 1 A 7
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Verslag over de bijeenkomst van katholieken en protestanten te Poissy (3 sept. 156
Het gaat hier om een herdruk van Confession de la foi catholique (...) (Parijs, Ch.
Fremy, 1561). Deze Plantijndruk werd besteld en gefinancierd door Joachim Polites
[Burger], stadspensionaris van Antwerpen, op uitdrukkelijk verzoek van Antoine
Perrenot de Granvelle.
Claude de Sainctes. Frans katholiek apologeet (1525-1591), augustijner kanunnik
te St. Chéron (bij Chartres), vanaf 1575 bisschop van Evreux, werd in 1591 op bevel
van Hendrik IV gevangen genomen.
Lit.: VAN DURME, Antoon Perrenot bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelle,
minister van Karel V en van Filips II, Brussel 1953, p. 254 noot 103.

104. Salustii Opera, 1564 (Mons).
PP 2164 C. Sallustii Crispi Coniuratio Catilinae, et Bellum Iugurthinum. Eiusd
nonnulla ex libris historiarum. Oratio Sallustij in Ciceronem & altera in Sallustium,
Ciceroni falso attributa. Omnia Nunc primum post Aldi Manutij editionem ex
antiquitatis fontibus quam accuratissime correcta (. M.D.LXIIII. In-8o.
MPM, A 623
Hoewel de term Opera niet op de titelpagina voorkomt mogen we veronderstel
dat deze uitgave bedoeld is. Het betreft een herdruk van de Manutiusuitgave van
1557 met enige correcties door proeflezer Matthias Ghisbrechts.

105. Sententiae Ciceronis, Demosthenis et Erasmi, 1551 (Mons).
PP 983 ‘1551’ is klaarblijkelijk een verschrijving voor ‘1561’.
Ciceronis ac Demosthenis sententiae selectae. Item Apophthegmata quaedam pia
ex ducentis veteribus Orationibus, Philosophis, et Poëtis, tam Graecis quam Latinis,
ad bene beateque vivendum diligentissime collecta (. 1561. In-16o.
MPM, A 927
Uitgave van ‘Sententiae’ van Cicero, Demosthenes, Terentius, Erasmus (cfr. blz.
141ro-166vo Appendix sententiarum ex probatissimis quibus autoribus selectarum,
praecipue vero ex libris apophthegmatum D. Erasmi Roterdam.) en andere, bijeen
bracht door Petrus Lagnerius en D. Iacotius Vandoperanus. Het betreft hier een herd
van eerder in Frankrijk uitgegeven edities.

106. Sententiae Ciceronis et Demostenis (Ath).
Omdat het jaar van uitgave niet wordt vermeld is het niet mogelijk uit te maken of
men hier te doen heeft met de editie van 1561, 1562, 1564 of 1567 (PP 983 tot en
met 986). Zie supra nr. 105.
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Uitgave van ‘Sententiae’ van Cicero, Demosthenes, Terentius, Erasmus e.a., bije
gebracht door Petrus Lagnerius en D. Iacotius Vandoperanus. Het is een herdruk
eerder in Frankrijk uitgegeven edities.

107. Sententiae veterum poetarum, 1566 (Mons).
PP 1620 Sententiae veterum Poetarum a Georgio Maiore primum collectae, & per
lo
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cos communes digestae. nunc vero dilligenter recognitae, et ex ipsis auctoribus, ut
hodie editi sunt, castigatae. Sententiae quaedam Graecorum poetarum singulis versibus
Latine redditae. Antonii Mancinelli de poëtica virtute libellus, M.D.LXVI. In-16o.
KBB, VH 13.212
Uitgave van A. Mancinellus' De poetica virtute, bewerkt door Victor Giselinus.
A. Mancinelli, Italiaans renaissance-filoloog (begin 16de eeuw). Voor V. Giselinus,
zie supra nr. 100.

108. Sinonima propriorum nominorum autore Ioanne Ravisio Textore (Ath).
PP 2301 Synonima propriorum nominum a Ioan. Ravisio Textore quondam collecta,
Nunc vero multo amplius altera parte aucta. Accesserunt De carminibus ad veterum
imitationem artificiose componendis praecepta bona, & utilia collecta à Georgio
Sabino, M.D. LXV. In-16o.
Parijs, Bibliothèque nationale, Rés. Yc 1562
Lijst van Latijnse namen met hun synoniem, uitgegeven naar oudere Franse edities,
met daaraan toegevoegd De carminibus ad veterum imitationem artificiose
componendis praecepta bona et utilia collecta a Georgia Sabino (1ste uitg. Parijs,
R. Calderius, 1524).
Joannes Ravisius Textor [J. Tixier de Ravisi], Frans humanist (o vóór 1480 - † in
1522 of 1524).

109. Stanislaus Grisepsius de multiplici siculo et talento hebraico, 1568
(Mons).
PP 1268 Stanislai Grsepsii de multiplici siclo et talento Hebraico. Item, de mensuris
Hebraicis tam aridorum quam liquidorum. His praemissa est epitome de ponderibus
& mensuris, quae apud profanos leguntur auctores, ex Budaeo potissimum desumpta.
(...), M.D.LXVIII. In-8o.
MPM A 8802
Een traktaat over de antieke Hebreeuwse maten en gewichten. Bevat: 1o een
samenvatting van Guilielmus Budaeus' Libri V de asse et partibus ejus (1ste uitg.
Venetië, 1522), 2o De siclo et talento hebraico, 3o De mensuris hebraicis, en 4o De
anno.
Stanislas Grsepsius [Grepsius], Pools humanist (o ca. 1526 - † 1572), doceerde
wijsbegeerte te Krakau.

110. Syntaxis Despauterii cui accessit Erasmi Roterdami de ratione studii
paranesis, 1567 - ‘Liber prohib.’ - (Mons).
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Joan. Despauterii Syntaxis a Sebastiano Novimola Duisburgensi in absolutissimam
methodum redacta. Item libellus de Reciprocis ac ordine in declaratione grammatica
servando (...) Accessit et Erasmi Roterdami de ratione studii paraenesis, M.D.LXVII.
In-8o.
Bibliothèque municipale de Sélestat.
Niet bij Voet en evenmin bij RUELENS en DE BACKER, Annales Plantiniennes, I,
Brussel 1865. Zie evenwel J. WALTER, Ville de Sélestat. Catalogue général de la
Bibliothèque municipale. Première série: les livres imprimés. Première partie:
Incunables et XVIe siècle, Colmar 1926, no 1091.
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111. Tabulae totius dialectices per Cornelium Valerium, 1567 (Mons).
PP 2361 Tabulae totius dialectices, aliarum artium instrumenti praecepta utilissima
breviter complectentes, ordine perspicuo digestae, a Cornelio Valerio Ultraiectino,
publico linguae Latinae in collegio trilingui Buslidiano professore. (...), M.D.LXVII.
In-8o.
MPM, R 2.11
Handboek voor de studie van de dialectiek, vanaf 1560 (Leuven, S. van Sassen
en A Birckman) herwerkt als handboek voor docenten.
Cornelius Valerius [Wouters], Hollands humanist (1512-1578), vanaf 1557 docent
Latijn aan het Collegium trilingue te Leuven.
Lit.: H. DE VOCHT, Cornelii Valerii ab Auwater epistolae et carmina, (Humanistica
Lovaniensia, 14), Leuven 1957.

112. Themis dea sive de lege divina, Stephani Pighii Campensis, 1568 (Mons).
PP 2053 Themis dea, seu de lege divina; Stephani Pighii Campensis. Ad ampliss.
Antonium Perrenotum Cardinalem Granvellanum. Item Mythologia eiusdem in
quatuor anni partes, ab auctore recognita, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 1800
Twee studies over problemen uit de Romeinse archeologie: 1o over een marmeren
Themis in het bezit van kardinaal Rudolphus Pius de Carpi te Rome, en 2o over een
te Atrecht gevonden zilveren Romeinse vaas uit de collectie van kardinaal Granvelle
(met afbeelding).
Stephanus Winandus Pighius, Nederlands humanist (1520-1604), geboren als zoon
van Hendrik Wynkens [Winandus] en Gese Pigge [Pighius], studeerde te Leuven en
kwam na zijn terugkeer uit Italië (1555) als secretaris en bibliothecaris in dienst van
Antoon Perrenot de Granvelle. Vanaf 1571 in dienst van de hertog van Kleef.
Lit.: H. DE VOCHT, Stephani Vinandi Pighii epostolarium (Humanistica
Lovaniensia, 15), Leuven 1959 en J.H. JONGKEES, ‘De brieven van Stephanus
Pighius’, Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlanden, 16, 1961, p. 228-243.

113. Traicté tres excellent contenant la vraye maniere d'estre preserve de
peste en temps dangereux par Me. Guerin medecin et chirurgin en la ville
d'Enghien, 1567 (Edingen).
PP 1273 Traicté tresexcellent contenant la vraye manière d'estre preservé de peste
en temps dangereux: Avecques une singulière methode, pour estre entierement guery
d'icelle quand on en seroit attainct (...), A Anvers, de l'Imprimerie de Christophle
Plantin. On les vend à Enghien a la Pomme de Granade, Chez Iehan de Hertoghe.
M.D.LXVII. In-8o.
MPM, R 3.9 (onvolledig exemplaar, blz. 81-82 ontbreken).
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Vermeerderde uitgave van een eerder in het Nederlands (Antwerpen, Jan van
Ghelen, 1559) verschenen medisch traktaat. Het werk werd verspreid via
boekhandelaar De Hertoghe te Edingen.
Jacques Guerin, Brabants natuurkundige, in 1567 vermeld als ‘medecin et
chirurgien iuré de la ville d'Enghien’.
Lit.: VAN SCHEVENSTEEN, ‘Les traités de pestilence publiés à Anvers. Essai de
bibliographie’, GP, 9, 1931, p. 121-132.
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114. Virgilii Illustrationes per Fulvium Ursum, 1568 (Mons)
PP 2349 Vergilius collatione scriptorum Graecorum illustratus, opera et industria
Fulvii Ursini, M.D.LXVIII. In-8o.
MPM, A 633
In dit werk wordt een vergelijking gemaakt tussen het oeuvre van Vergilius en dat
van een aantal Griekse auteurs. Het boek werd door C. Plantin opgedragen aan
kardinaal Granvelle, die hem het handschrift bezorgde. De opdracht [blz. 3-11] zingt
de lof van de kardinaal als beschermer der letteren.
Fulvius Ursinus [Orsino], Italiaans humanist (1529-1600), bibliothecaris van de
kardinalen Ranuccio en Alexander Farnese. Bezat een belangrijke verzameling
handschriften die hij aan de Vaticaanse bibliotheek naliet.
Lit. P. DE NOLHAC, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Parijs 1887; M. VAN DURME,
‘Le cardinal Granvelle et Fulvio Orsini’, Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance,
12, 1950, p. 324-331.

115. Virgilii Opera, 1568 (Mons).
Deze vermelding roept problemen op. De Vergiliusuitgave in vijf delen (PP 2451,
cfr. supra nr. 90) dateert van 1565-1566. Wel is er in 1568 bij Plantijn een Italiaanse
vertaling van het vierde boek van de Aeneis van de pers gekomen. Misschien wordt
hier die Italiaanse editie bedoeld:
PP 2464 Il quarto libro dell' Eneide di Virgilio in ottavo rima di M. Stephano
Ambrosio Schiappalaria (...), M.D.LXVIII. In-16o.
MPM, 8-513
Algemeen Rijksarchief
Ruisbroekstraat 2-6
B-1000 Brussel
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Resume
Par suite à une perquisition chez les libraires des Pays-Bas au mois de mars 1569,
nous possédons des listes de livres en stock pour les librairies de Mons, Maubeuge,
Ath, Binche, Bavai, Roeulx, Avey et Enghien. Comme les notices sont très détaillées,
il était possible de répérer les impressions plantiniennes. Sur un total de 2180 titres,
nous en avons identifié 115 comme sortis des presses de C. Plantin. De ces 115, 109
figurent dans le répertoire monumental du dr. L. Voet. De ces 109, il y en a 12 dont
on ne connait pas d'exemplaires, mais leur présence dans les listes hennuyères
témoigne de leur existence. Nous avons trouvé une impression restée inconnue à
monsieur Voet (no 110, Syntaxis Despauterii, 1567 à la bibliothèque municipale de
Sélestat) et nous avons pu ajouter un deuxième exemplaire complet au numéro 2104
de son répertoire (no 98, Promptuariolum Latinae linguae, 1561 à la Stiftsbibliothek
de Xanten). La présence plantinienne en Hainaut en 1569 fait preuve d'un intérêt
humaniste dans cette région et donne un bel échantillon de ce que Plantin avait
disponible à ce moment.
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Plantin books in Sir Edward Dering's library
Nati Krivatsy
Among the holdings of the Folger Shakespeare Library, there is a manuscript catalog
of books owned by Sir Edward Dering, bart. (1598-1644), compiled ca. 1640-ca.
1642. The shelf-mark is V.b 297, formerly Phillipps MS 22360. Part of the catalog,
consisting of 18 leaves is a shelf list, another part is arranged by subject. It includes
printed books on a variety of subjects, e.g. travel, history, philosophy, science,
heraldry, religion. Some leaves are missing, but one can tell that Sir Edward Dering's
library must have numbered about 2,000 volumes.
Sir Edward Dering, a well-known antiquarian, resided in Surrenden, Kent. He was
a member of the Long Parliament for Kent and was chairman of the Committee of
Religion. The earliest known manuscript of a Shakespeare play is the so called ‘Dering
Manuscript’ (now at The Folger Library) in which the two parts of King Henry IV
were conflated around 1623 for a private performance at Sir Edward Dering's house
at Surrenden.
Dering's catalog referred to above, lists 480 works; out of these 228 were printed
on the Continent. The entries for each work contain the title, author, place of
publication and date, the amount paid for it, and the shelf-mark in red ink. One of
the volumes mentioned in this catalog is now at the Folger Library and bears on its
title-page the same shelf-mark as the one in the catalog.
From this catalog of Sir Edward Dering's library I have assembled the books
printed at the Officina Plantiniana, and on the following pages these works are
described in detail. I have included information about the authors and the
circumstances under which some were written. There is information provided on
illustrators, editors, and also on how the work was received. The nine volumes
produced at the Officina Plantiniana reflect the many interests of Sir Edward Dering
and some of these works are listed in his account books which are preserved at the
Kent Archives Office at Maidstone.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

382
1) Nicholas Harpsfield's Dialogi Sex Contra Summi Pontificatus, 1566 (PP 1018)
attacks ‘pseudo-martyrs’. Harpsfield, a theologian, left England in 1550 because he
disapproved of the religious changes made under Edward VI, and during his exile
that lasted till 1554 he chiefly resided at Louvain where he was on intimate terms
with Sir Thomas More's friends. The book listed in Sir Edward Dering's catalog was
written during Harpsfield's imprisonment in the Tower, since he refused obedience
to the prayer-book and the Queen's injunctions in October 1559; he remained a
prisoner till his death in 1575. Harpsfield managed to send the manuscript to his
friend Alan Cope in Flanders who published it under his own name, but put as a
colophon at the end of the book: A.H.L.N.H.E.V.E.A.C. (Auctor hujus libri, Nicolaus
Harpsfield, eum vero edidit Alanus Copus).1
The shelf-mark for this volume in Dering's library was ‘38 12’, probably meaning
the twelfth volume on shelf 38. The entry reads: ‘Alanus Copus Anglus: dialogi Sex
pro Summo Pontificatu, Monastica vita, Sanctis,... et Sacris Imaginibus. Antuerp
1566. 4.’ Apparently Dering did not know the identity of the author; in other instances,
even if the author's name does not appear on the title-page, Dering would reveal it
if he knew who it was.
2) In Sir Edward Dering's catalog, under the shelf-mark ‘4 15’ there are two books
listed: the first published in 1578 by Christopher Plantinus, the other in 1602 in
London. The entry in Dering's hand reads: ‘Hollandiae et Zelandiae Comites cū
iconi
Michaēm Vosmerum. Antwer p , 1578’ (PP 2475). This folio volume
contains 36 portraits of counts and countesses of Holland and Zeeland, engraved by
Philippe Galle after drawings by Willem Thibaut,2 with descriptive text in verse.3
The volume is of special interest because it appears in Sir Edward Dering's account
book under the date of November 10, 1626. This account book is preserved at the
Kent Archives Office in Maidstone among the family papers of the Dering family
and it includes numerous entries for the purchase of books. Unfortunately in many
cases one can not be certain which

1
2
3

The Dictionary of National Biography, Oxford 1921-22, v. 8, p. 1316.
Hollstein's Dutch and Flemish Etchings, Engravings... Amsterdam [1949], v. 7, p. 82.
For detailed description of the sources of the illustrations, see PP p. 2411.
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book is referred to. There are two entries on p. 64v: ‘Nov. 10. A heraldry booke of
the Dukes of Brabant with purtraicts and armes 00-4-00’; the following entry reads:
‘Another of the EE of Holland and Zeland etc. 00-02-00’. This last is the work listed
above. It would be very interesting to know from whom Dering acquired this book
48 years after its publication? The price indicated in the catalog for the two books
bound together is 0 5 6. It could be that this price includes the price of the binding,
but one can only guess. Another explanation might be that Dering bought another
copy of the same book in 1626 for presentation to someone - he had many antiquarian
friends with whom he collaborated. This volume with full-page engravings was
probably much in demand.
3) On the verso of leaf 5 in Sir Edward Dering's catalog is the entry: ‘11 22 Joħis
Goropij Becani o a - viz. Hermathena. 2. Hieroglyphica. 3. vertumnus. 4. Gallica
Francica. 6. Hispanica. [etc.] Antwerp 1580. 0 14 0’ (PP 1255). This beautifully
printed folio volume, consisting of six parts, each with separate title-page and
pagination, was edited by Laevinus Torrentius, bishop of Antwerp, after the author's
death in 1573.4
The author, Jan van Gorp, latinized his name as Joannes Goropius Becanus, taking
Becanus from his birthplace, Hilvarenbeek in Brabant. After studying in Louvain,
he traveled extensively in Italy, France, and Spain. Later he practiced medicine at
Antwerp. According to a contract dated 26 November 1563, Christopher Plantin
entered into partnership with four rich merchants of Antwerp, one of them being
Goropius Becanus.5 After a while he abandoned his profession and devoted himself
to the study of ancient cultures. Some of his ideas were quite peculiar; for example
he maintained that the first man, Adam, spoke Flemish. To prove his theory, Becanus
presented etymologies in a work entitled ‘Indo-Scythica’. All his works were left in
manuscript to Laevinus Torrentius who edited them.
The second part of the above work, Hieroglyphica, is embellished by illustrations
of Hieronymus Wierix6 and has a dedicatory epistle by Christopher Plantin, addressed
to Gasparus Studlerus Zurchius. Gaspar van Zurich was a merchant in Antwerp who
lent money frequently to Plantin (cf. letter to Hendrik Niclaes, dated 2 aug. 1567).

4
5
6

Biographie Universelle, Ancienne et Moderne, 2 ed., Paris [1880], v. 3, p. 441.
C. CLAIR, Christopher Plantin, London 1960, p. 38.
BT 1316.
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4) Sir Edward Dering's library included a copy of an early history of Ireland. The
entry in his catalog reads: ‘36 6 Ricħds Stanihurstus: [De re]bus [Hiber]nicis.
Appendix è Siluestro Giraldo [Cambren]si: cum annotationi Stanihursti. Antwerp:
1584. 3 0’. The author was born in Dublin, later studied at University College, Oxford,
and came to know Edmund Campion while an undergraduate. After his first wife's
death in childbed on 26 August 1579, Stanyhurst left England for the Low Countries
and he never returned to England. Under the influence of Campion, the religious
views of Stanyhurst changed and his conversion to Roman Catholicism probably
occurred soon after he arrived on the continent. First he lived in Leyden, later moved
to Antwerp, where Plantin published the above work,7 a treatise on the early history
of Ireland down to the time of Henry II, with an annotated appendix of extracts from
the Welsh 12th century historiographer Giraldus Cambrensis on Ireland. The work
is dedicated to the author's brother-in-law, Patrick Plunket, 7th baron Dunsany, who
married a sister of his late wife.8
Stanyhurst undertook the writing of the above work because he wanted to satisfy
the curiosity of the cosmopolitan society he lived in for a little-known land. His
perspective on Ireland was influenced, no doubt, by his deepening attachment to the
cause of Catholic reform of his native island. Stanyhurst was criticised for writing
from an English point of view. The first part of his work was devoted to a detailed
description of contemporary Ireland, the other three dealt with the arrival and
settlement of the Normans in Ireland up to the year 1200. De Rebus in Hibernia
Gestis represents Stanyhurst's reflection on the formation of his own community in
Ireland and on the environment in which he grew to manhood.9
5) The manuscript catalog of the collection of Sir Edward Dering lists under the
shelf-mark ‘38 3’ a volume containing four different works, for which he paid 5
shillings. The second item in this volume is entered as: ‘Jus-

7
8
9

PP p. 2109.
G.E. COKAYNE, The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, London 1916, v. 4,
p. 553.
C. LENNON, Richard Stanihurst the Dubliner 1547-1618. A biography with a... text On
Ireland's Past, Blackrock 1981, p. 42.
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tus Lipsius: de Amphitheatro. Antuerpiae 1598’ (BT 1937). First published in 1584
by Christopher Plantin, this is a revised and enlarged edition.10
Justus Lipsius, leading humanist of the Netherlands in the second half of the
sixteenth century, was a personal friend of Christopher Plantin and Jan Moretus, both
bringing practically all his works in editio princeps on the market.
We know from Sir Edward Dering's account book and correspondence that he
frequently attended performances of plays and had a sizable collection of playbooks.11
It is not surprising to find among his books this treatise on the amphitheater.
6) In Sir Edward Dering's library there was a folio volume, entered as ‘18 8 Annales
magistratuū S.P.Q.R. stephanū Vinandum Pighium. Antuer p . 1599 0 10 0’ (BT
4002). In 1615 the author's friend Andreas Schottus published a second and third
volume which do not appear in the Dering catalog.
After finishing his studies Stephanus Vinandus Pighius visited Italy and remained
there eight years to study Roman antiquities, mainly transcribing inscriptions. When
he returned to Flanders, cardinal Granvelle appointed him in 155512 to be in charge
of his large library in his palace at Besançon13 and encouraged him to continue his
studies of Roman history. The Cardinal was advisor to Margaret of Parma, ruler of
the Netherlands from 1559 to 1567, but he had to leave in 1564 because of the
Beggars' revolt. His departure overjoyed the population and was regarded as the first
sign of the waning of absolute monarchy.14 Cardinal Granvelle was a patron of Plantin
and helped publish the Polyglot Bible even after he had to leave Flanders.
Afterwards Pighius was entrusted by the duke of Cleves with the education of his
son, and Pighius traveled to Italy in 1575 with the young Frederic

10
11
12
13
14

BB, v. 3, p. 898.
T.N.S. LENHAM, ‘Sir Edward Dering's Collection of Playbooks, 1619-1624’, Shakespeare
Quarterly, 16, 1965, p. 145-153.
M. VAN DURME, El Cardenal Granvela (1517-1586), Barcelona 1957, p. 289.
M. PIQUARD, La Bibliothèque du Cardinal de Granvelle, Besançon 1939.
TIBOR WITTMAN, Les Gueux dans les ‘Bonnes Villes’ de Flandre (1577-1584), Budapest
1969, p. 124.
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Charles. His pupil, however, died on February 9, 1575,15 and Pighius returned to
Xanten. With the help of the duke of Cleves, he was made a canon of St. Victor and
there Pighius remained till his death in 1604.
7) In Sir Edward Dering's catalog there are some volumes listed which contained
several works published separately. Under the shelf-mark ‘49 21’ is a quarto volume
of fourteen individual pamphlets, the last one published by the Officina Plantiniana.
It is interesting to note that 11 pamphlets from this quarto volume are still bound
together, now at the rare book room of the General Theological Seminary in New
York City.16 So far I have been unable to find information on who removed three
items from the volume. It is quite possible that someone, perhaps a bookseller, bought
this volume at one of the series of auctions during the nineteenth century, where Sir
Edward Dering's library was dispersed; finding the volume too bulky, the new owner
may have decided to take out some items.
The entry for the work produced by the Plantin establishment shows the hesitation
whether to enter it under the name of the editor or the author? It reads: ‘[Franc:
Sweertius]: Deorū Dearumqe capita ex antiquis numismati Abraħ Ortelij, illustrata
per Franc: Sweertium. Antwerp 1612’. The complete imprint, as given in the printed
catalog of the Bibliothèque Nationale, is: ‘Antverpiae, in officina Plantiniana, apud
viduam et filios J. Moreti, 1612’. This book, containing engravings of the portraits
of gods and goddesses found on ancient coins, reflects Sir Edward Dering's interest
in antiquities.
Abraham Ortelius is probably best known to us as a mapmaker, whose atlases
contain information about the world known to persons living in the sixteenth century.
He also collected coins and his work described above was printed as early as 1573
with a dedicatory epistle addressed to the Hungarian scholar Johannes Sambucus,
whose emblem book Christopher Plantin published in numerous editions, starting in
1564.17 The 1612 edition of Orteli-

15
16
17

STEPHANUS VINANDUS PIGHIUS, Epistolarium, published by HENRY DE VOCHT, Louvain
1959, p. 368.
JASON P. ROSENBLATT, ‘Sir Edward Dering's Milton’, Modern Philology, 79, 1982, p.
376-377.
BT 4241.
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us' Deorum Dearumque Capita was considerably enlarged with annotations by
Franciscus Sweertius.
8) Heraldry was one of the subjects that interested Sir Edward Dering and his
antiquarian friends. There is a work by Jean Jacques Chifflet about the coats of arms
of the members of the chivalric order of the Golden Fleece under the shelf mark ‘40
3 Joħes Jacobus Chiffletius: Insignia Gentilitia equitū Aurei Velleris Antuerp: 1632
46’. The National Union Catalog pre- 1956 imprints lists only one copy of this work
at the New York Public Library. The order, founded by Philip the Good, duke of
Burgundy on the occasion of his marriage in 1429, was dedicated to Saints Mary
and Andrew. The number of knights in the order was limited to 24, under the authority
of the duke as grand master; it became a symbol of Burgundian power. In 1477, when
Mary of Burgundy, daughter of Charles the Bold, married Maximilian of Austria,
the office of grand master passed to the Habsburgs.18 Chifflet was asked to write the
above work by the king of Spain and in it he attempted to show that the House of
Austria was superior to that of Hugues Capet, founder of the Capetian dynasty which
reigned in France from 987 to 1328. This provoked controversy.19
9) Poland's greatest neo-Latin poet, Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), a
Jesuit priest, was also represented in Sir Edward Dering's library by a volume
published at the Officina Plantiniana B. Moreti in Antwerp. The entry in the Dering
catalog reads: ‘71 3 Mathias Casimirus Sarbieuius: Poemata. Antwerp. 1634 0 10’.
Sarbiewski's chief poetic work, his lyrics, was published in 11 editions during his
lifetime, 50 posthumously. The large number of editions and translations of his Latin
poetry into almost all European languages testifies to his great popularity.20 Sarbiewski
combined classical with Christian sentiments. Some schools, English especially,
used his odes as Latin texts in place of Horace's, and Hugo Grotius in his enthusi-

18
19
20

New Catholic Encyclopedia, New York 1967, vol. 6, p. 599 and vol. 3, p. 78.
Dictionnaire de Biographie Française, Paris 1959, vol. 8, col. 1146.
New Catholic Encyclopedia, New York 1967, vol. 12, p. 1084.
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asm went so far as to prefer the ‘divine Casimire’ to Horace himself. Among
Sarbiewski's patrons were Pope Urban VIII, the duke of Bracciano, Cardinal Francesco
Barberini, and the king of Poland, Wladyslaw IV; from 1601 to 1640 he was court
poet and preacher.21
The Folger Shakespeare Library
201 East Capitol Street, S.E.
Washington, D.C. 20003

21

MAREN-SOFIE ROSTVIG, The Happy Man: studies in the metamorphoses of a classical ideal
1600-1700, Oslo 1954, vol. 1, p. 91 and 463.
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Samenvatting
The Folger Shakespeare Library (Washington, D.C.) bewaart, als handschrift 297
(olim Phillipps MS 22360), de bibliotheekcatalogus van Sir Edward Dering ( 1644).
Negen van de vierhonderdtachtig titels werden uitgegeven door de Officina tiniana
(1566-1634).
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Nederlandse boekhandelaren in de grootboeken van de Officina
Plantiniana 1566-1589
Kees van den Oord
In mijn dissertatie over de omvang en de betekenis van het Bossche boekbedrijf in
de periode 1450-1650 is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de commerciële
contacten tussen Bossche boekhandelaren en de Officina Plantiniana.1 De bestellingen
van de Bossche boekbedrijven bij Plantin konde in de bewaard gebleven grootboeken
en journalen tot op de dag nauwkeurig worden gereconstrueerd. Zo heeft het veruit
belangrijkste Bossche boeken bedrijf Jan Scheffer bij de Officina tussen 1566 en
1589 niet minder da 14.600 exemplaren besteld. Bijna alle bestellingen konden vooral
dank z de uitputtende bibliografie The Plantin Press (1555-1589) van ereconservator
Leon Voet worden geïdentificeerd en in aparte bestellijsten worden gerubriceerd.2
Aangezien mijn onderzoek beperkt was tot de geschiedenis va het boekbedrijf uit
één stad en het hierbij slechts om enkele kleinere ondernemingen handelde, kon
daarom in extenso worden ingegaan op het boekenverkeer tussen Den Bosch en de
Officina Plantiniana.
De vraag drong zich echter op, hoe de bestellingen van de Bossche boekhandelaren
zich in het algemeen verhielden tot die van collega's uit andere steden, zoals die uit
het huidige Nederland. De grootboeken uit de period 1566-1589 werden daartoe in
nauwe samenwerking met de Antwerpse historicus Herman Evans onderzocht: de
namen van de boekbedrijven, het totaalbedrag aan jaarlijkse bestellingen en het aantal
jaarlijkse leveranties we den eruit gelicht en vervolgens per stad geïnventariseerd.3
De resultaten van

1
2
3

C. VAN DEN OORD, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf 1450-1650, Tilburg 1984, hoofdstuk
V, p. 215-269.
idem, p. 221-222; cfr. bijlage III A-D, p. 410-476.
idem, p. 254; de volgende grootboeken werden onderzocht, Libraires A 1566-1569 (nr. 40),
Grand Livre des Libraires 1568-1578 (nr. 17), Libraires d'Anvers D 1577-1580 (nr. 41),
Libraires étrangers. Grand livre E. 1575-1593 (nr. 110).
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dat ‘kwantitatieve’ archiefonderzoek werden, in tijdvakken van vijf jaar, weergegeven.
Om een indruk te krijgen van de omvang en de intensiteit van het boekenverkeer
tussen de Officina Plantiniana en Nederlandse boekbedrijven werd ook onderzoek
verricht naar de jaarlijkse bestellingen van en leveranties aan boekhandelaren uit het
huidige België. De laatstgenoemden bestelden bij Plantin niet alleen voor een
aanzienlijk hoger bedrag aan boeken, ruim 88.000 gulden tegen ruim 17.000 gulden
van collega's uit het Noorden, maar ook vaker, ruim 13.000 leveranties tegen
nauwelijks 2.000.4 Het boekenverkeer met handelaren in het huidige België was
derhalve voor Plantin veel omvangrijker en intensiever dan met die in het Noorden.
Voor boekhistorici zijn uiteraard de namen van boekhandelaren en steden, met
wie Plantin handelscontacten had, van grote betekenis. Lefèvre heeft reeds in 1963
de namen gepubliceerd van boekhandelaren uit het huidige België, die in de
grootboeken tussen 1555 en 1609 stonden opgetekend. Archivalische verwijzingen
naar en opmerkelijke gegevens over de contacten met Plantin en Moretus werden
per stad in alfabetische volgorde aangegeven.5
Welke boekhandelaren uit het huidige Nederlandse grondgebied in de grootboeken
van Plantin zijn opgenomen, was nog niet onderzocht. In onderstaand overzicht
worden de Nederlandse boekhandelaren vermeld, die tussen 1566 en 1589 door de
Officina Plantiniana in de grootboeken zijn opgetekend.6

Nederlandse boekbedrijven in de grootboeken 1566-1589
De boekbedrijven zijn per stad chronologisch geordend, d.i. naar het eerste jaar van
bestelling bij de Officina Plantiniana. De namen zijn ontleend aan de grootboeken
en kunnen derhalve afwijken van naamsvormen,

4
5
6

idem, p. 254-259.
M. LEFEVRE, ‘Libraires belges et relations commerciales avec Christophe Plantin et Jean
Moretus’, GP, 41, 1963, p. 1-47.
Uiteraard zijn er eerder dan in 1566 handelscontacten geweest tussen Nederlandse
boekbedrijven en Plantin. Omdat mijn onderzoek specifiek gericht was om bestellingen en/of
betalingen van Bossche boekhandelaren bij Plantin op te sporen en vervolgens in de
grootboeken van 1555-1565 geen Bossche boekhandelaar vermeld werd, zijn die grootboeken
buiten beschouwing van het ‘kwantitatieve’ onderzoek gebleven. Wat het jaar 1589 betreft,
zijn de grootboeken onderzocht tot en met 31 december en niet tot 1 juli.
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zoals die in de Thesaurus van Gruys en Wolf voorkomen.7 Het bruto totaalbedrag
aan bestellingen wordt per bedrijf aangegeven in guldens en stuivers. Plantin hanteerde
de Brabantse munt als rekeneenheid.
naam van boekbedrijf
ALKMAAR

jaren van bestelling

tot. bedrag aan bestel.

Cornelis Jacobsen

1568-72, 1577-79

452 - 5½

Heindrick Albertzen

1566-77

1219 - 17¾

Peeter Heindrickx

1566-72, 1574

338 - ½

Peeter Peetersen alias
Sweertkens

1566-69

279 - 13¼

AMSTERDAM

Herman Janssens Meuller 1570-71, 1581

12 - 18½

Jacob Peetersen Paets

1576-84, 1588

482 - 5½

Adriaen Barentsen

1578, 1580-83

90 - ¼

Cornelis Claessens

1578-85, 1589

1194 - 12

Heyndrick Peetersen

1579-80

26 - 8½

1569

7 - 4¾

Peeter de Geldre

1566-73

199 - ½

Geerardt Jansen van
Campen

1566-83, 1585-89

1439 - 7

Balthasar van den Hautte

1572-81, 1587

573 - 14¾

Symon Pauwelsen

1566-72

620 - 18¾

Herman Scinckel

1566-67

80 - 16

Arent Heyndrickx

1569-72

237 - 7

Heyndrick Janssens

1579-80

102 - 13

Willem Willeborts

1580-82

33 - 5

BERGEN OP ZOOM
Hans Willemsen
BREDA

DELFT

7

J.A. GRUYS en C. DE WOLF, Typographi et bibliopolae neerlandici usque ad annum MDCC
thesaurus, Nieuwkoop 1980.
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Dierick Jochems

1581

5 - 19

Albert Heyndricksen

1583

28 - 16

1566

37 - 13¾

1569

5-4

DEVENTER
Symon Steenberghen
DORDRECHT
Peeter Symons
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GORINCHEM
Jacob Janssen

1583

5 - 18½

Wauter Janssen

1568-69

42 - 11¾

Andrien du Bar

1583

6-6

Werner Egberts

1567-69, 1571, 1578

268 - 15

Adam Boem

1571-73

48 - 10½

Jehan Floris

1572

16 - 9

Bernard Le(a)mrinck

1575-81

332 - 16

1566, 1568-70

184 - 16¾

Jan Scheffer

1566-89

2919 - 11

Frans van Loven

1566-72, 1575

331 - 15¼

Lambrecht Willemsen

1566

23 - 4¼

Jan van Turnhout

1568-71, 1573

274 - ½

's-GRAVENHAGE

GRONINGEN

HAARLEM
Gaspar Symons
's-HERTOGENBOSCH

Jan Janssens van Turnhout 1578, 1581

40 - 12¾

HOORN
Edze Harmens

1581-82

24 - 14¾

Anna van der Haghen

1568-71

34 - 5½

Paul Adriaenssens

1577, 1579-83

719 - 4¾

Andries Verschauwt

1580, 1582

75 - 12

Luis Elsevier

1581-83

697 - 10¼

Simon Pauwelsen

1582-83

198 - ½

LEIDEN
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MAASTRICHT
Ieronymus Rogier

1566-69

52 - 11¼

Leenardt Scrapens

1566, 1570-71, 1575-76

82 - 9¾

Gillis Rogier

1572, 1574

72 - 18

Thomas Nijs

1575-76

56 - 8½

Andrien du Bar

1582

8-5

Herper Joost

1582

14 - 12¼

Geertruydt N.*

1586-89

128 - 4¼

Herman van Pamele

1586-89

460 - 14½

Leenardt Broers

1587

32 - 3

Gilles van Zwevenseel

1588

32 - 15½

Arnoldt Huberti*

1589

-

(samen met Geertruydt N.)
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MIDDELBURG
Dierick van Helmondt

1581-82

268 - 14

Bonaventura d'Asseville

1582-83

27 - 15½

Daniel Andriessen

1566-67, 1569

5-1

Heyndrick van Sevener

1571

3-0

1582-83

16 - ½

NIJMEGEN

SCHOONHOVEN
Dierick Geertzen
SNEEK
Bartholomeus Lambrechts 1571

38 - 11½

UTRECHT
Herman van Borculo

1566, 1568-71, 1573, 1576 98 - 12¼

Job Mattheeus

1566-79, 1581-84

1298 - 3

Jan van Gogh

1567-68, 1573

17 - 3½

Hans van Mansvelt

1569-76

226 - 17

Hans van Loven

1573

6-5

Conradt Heyndrixksen

1577-81

243 - 14½

Henric van Borculo

1581-82

52 - 17

Geerardt van Vollenhoven 1581-84

339 - 10¾

Conradt Heyndrixksen,
weduwe

3-6

1584

De Officina Plantiniana onderhield handelscontacten met vele Nederlandse
boekbedrijven. De grootste bedragen aan bestellingen kwamen achtereenvolgens uit
Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Breda en Leden. Deze steden namen de
meeste bestellingen voor hun rekening; terwijl er nauwelijks orders geplaatst werden
uit Bergen op Zoom, Deventer, Dordrecht, Gorinchem, 's-Gravenhage, Nijmegen,
Schoonhoven en Sneek.
Van de Nederlandse boekhandelaren was blijkens de grootboeken de Bosschenaar
Jan Scheffer veruit de grootste afnemer van het Plantijnsfonds. Scheffer bestelde dan
ook als enig Nederlands boekbedrijf ieder jaar boeken bij Plantin. Andere belangrijke
bestellers waren achtereenvolgens Gerard Jansen van Campen uit Breda, Job
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Matheuszoon uit Utrecht, Hendrick Aelbertsz, en Cornelis Claesz., beiden uit
Amsterdam.
Opmerkelijk is dat Plantin in de periode 1566-1589 de meeste handel contacten
had met de Bredanaar Gerard Jansen van Campen, in het totaal 383 leveranties tegen
184 voor de Bosschenaar Jan Scheffer. Het nogal drukke handelsverkeer tussen de
Bredase boekhandelaar Van Campen en Plantin was overigens niet zo vreemd, te
meer daar de Bredanaar als graveur in
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dienst was van de Antwerpse firma. Het geld dat Van Campen met zijn gravures
verdiende, investeerde hij in een grote voorraad Plantijnse edities. Op het uithangbord
van de Bredase winkel prijkte wellicht daarom ‘Den Gulden Pesser’.8 Het beeld van
de bestellingen uit Nederland is echter vertekend, omdat Plantin in 1583 eveneens
een filiaal had geopend in Leiden. Voor boekbedrijven uit voornamelijk Holland
werd het sedertdien ongetwijfeld gemakkelijker en aantrekkelijker om rechtstreeks
van dat Leidse filiaal boeken te betrekken dan van het Antwerpse moederbedrijf. De
Opstand heeft eveneens het boekenverkeer tussen Antwerpen en Nederlandse
boekbedrijven nadelig beïnvloed; met name in de periode 1572-1576 zijn de
bestellingen van Hollandse boekbedrijven aanzienlijk verminderd.
Spreken cijfers over de omvang en de intensiteit van de handelscontacten tussen
Plantin en Nederlandse boekhandelaren meestal voor zich, interessanter zijn de
bestellingen zelf. Daar het fonds van Plantin veelzijdig genoemd mag worden, is het
van belang om te weten, naar welke categorie boeken de voorkeur van de
boekhandelaren is uitgegaan en hoeveel exemplaren van een bepaald boek werden
ingekocht. Hier ligt voor boekhistorici nog een volledig onontgonnen terrein. Moge
het overzicht van de handelscontacten van Nederlandse boekbedrijven met Plantin
tussen 1566 en 1589 een eerste aanzet zijn tot het begin van een dergelijk
diepte-onderzoek in de archivalia van de Officina.
Diepenbrocklaan 6
NL-5251 HD Vlijmen

8

C. VAN DEN OORD, o.c., p. 258-259.
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Resume
Cet article présente la liste des libraires néerlandais en relation avec l'Officina
Plantiniana dans la période 1566-1589, selon les données des ‘Grands-livres’ de
Plantin. Cette liste donne en même temps pour chaque libraire le montant total brut
de ses commandes. Les plus grandes commandes venaient de libraires d'Amsterdam,
de Bois-le-Duc, d'Utrecht, de Breda et de Leyde. Parmi ces derniers - les
‘Grands-livres’ le démontrent bien - Jan Scheffer de Bois-le-Duc était de loin le plus
grand acheteur du fonds de Plantin. L'auteur souhaite que, grâce à cet inventaire
sommaire des relations commerciales entre la librairie néerlandaise du Nord et la
Maison Plantin, d'autres chercheurs entameraient des études approfondies sur la
nature même des commandes néerlandaises dans la période 1566-1589.
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De relaties van Christoffel Plantijn met de boekhandel in Spanje.
Een voorlopige inventaris
Frans M.A. Robben
Door de nauwe verstrengeling in de 16e eeuw van de dynastieke, politiek-militaire
en financieel-economische belangen van Spanje1 met die van de Nederlanden kwam
er tussen beide territoria een intensieve uitwisseling van mensen, ideeën en goederen
op gang. Antwerpen vervulde in dit verkeer een cruciale rol. De stad ontwikkelde
zich tot het internationale centrum van de goederenhandel en van de financiële
transacties met Spanje. Daarnaast leverde het bloeiende boekbedrijf van de
Schelde-stad een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de culturele en
intellectuele betrekkingen tussen de twee landen. Vooral vanaf 1540 werd Spanje
een groot afzetgebied voor de Antwerpse boekverkopers, terwijl de drukkers een
groeiend aantal werken van Spaanse auteurs in hun fondsen opnamen. Bovendien
zouden veel Antwerpenaren naar Spanje reizen en zich daar als boekverkoper of
drukker vestigen. Sommigen onder hen bouwden et een bloeiend bedrijf op.
Ook in het bedrijf van Plantijn, Antwerpens grootste drukker, hebben de relaties
met Spanje een belangrijke rol vervuld. In zijn veertig jaar durende loopbaan kwam
er een zeer uitgebreide en zeer gevarieerde kring van
Gebruikte afkorting:
Corr. Pl.: M. ROOSES en J. DENUCE, Correspondance de Christophe
Plantin, 8 dl., Antwerpen 1883-1920.

1

Onder Spanje wordt hier de huidige geografische en staatkundige eenheid verstaan. Vanaf
de late 15e eeuw bestond het uit twee afzonderlijke administratieve en juridische eenheden,
het Reino de Castilla en het Reina de Aragón. Portugal, dat van 1580 tot 1668 als Reino de
Portugal geïntegreerd was in de Spaanse Kroon, wordt hier buiten beschouwing gelaten. Zie
voor de relaties van Plantijn met dit land JORGE PEIXOTO, ‘Relações de Plantin com Portugal.
Notas para o estudo da tipografia no sécolo XVI’, Revista Portuguesa de História, 10, 1962,
p. 277-398.
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Spaanse opdrachtgevers en afnemers toe stand. De omvang van deze contacten,
waarvan enkele het reilen en zeilen van de firma sterk zouden beïnvloeden, moge
deels al blijken uit het feit dat van de door Rooses en Denucé gepubliceerde
correspondentie het vierde deel, namelijk 365 van de ongeveer 1500 brieven,
betrekking heeft op transacties met Spanje.
Plantijns eerste Spaanse klanten dienden zich al aan in de beginperiode van zijn
carrière, omstreeks 1555, toen hij als leerbewerker en boekbinder werkzaam was.
Leden uit het gevolg van Filips, de latere Spaanse koning, die op dat moment in de
Nederlanden en Engeland verbleef, lieten hun boeken door hem inbinden.2 Plantijn
kwam zo ook in contact met Gabriel de Zayas, de latere secretaris van Filips II voor
Nederlandse aangelegenheden.3 Zayas zou een grote rol spelen in het leven van
Plantijn, vooral als pleitbezorger van diens zakelijke belangen in Spanje. De naam
van Zayas is ook verbonden aan de episode die volgens de overlevering een keerpunt
zou zijn geweest in de carrière van Plantijn. Toen deze namelijk op een avond op
weg was om een door Zayas bestelde lederen juwelendoos af te leveren, zou hij zijn
overvallen en zodanig mishandeld, dat hij het beroep van boekbinder niet meer kon
uitoefenen en daarom besloot een drukkerij op te zetten.4
Tot de eerste werken die Plantijn als drukker en uitgever vanaf 1555 op de markt
bracht behoorden die van Spaanse auteurs en vertalers. Zo verscheen in het genoemde
jaar de Spaanse vertaling van een bloemlezing uit Seneca, Flores de L. Anneo Seneca.
Tradvzidas de latin en romance castellano, van de hand van Juan Martín Cordero.5
Deze Valenciaanse humanist was in 1553, na een studie van enkele jaren in Parijs,
naar de Nederlanden gekomen, waar hij een tiental jaren zou blijven, deels als student
in Leuven, deels als corrector en vertaler in Antwerpen. Hier woonde hij enige tijd
in het huis van Plantijns collega, de drukker Maarten Nutius, bij wie ook de meeste
van zijn vertalingen verschenen, zoals die van werken van Erasmus, Alciati en Flavius
Josephus. In zijn autobiografie beschrijft Cordero uitgebreid zijn Antwerpse tijd,
waaraan hij goede herinneringen bewaart, met

2

3

Voor enkele Spaanse klanten, onder wie de secretaris Gonzalo Pérez, zie GEORGES COLIN,
‘Une Ode à Philippe II, écrite, imprimée et reliée par Plantin’, GP, 43, 1965, p. 64-75, en
IDEM (met HOWARD M. NIXON), ‘La question des reliures de Plantin’, in Studia Bibliographica
in Honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966, p. 56-89.
JOSE ANTONIO ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724), 4 dl.,

4
5

Madrid 19762: zie I, p. 135-155.
VOET, GC, I, p. 18-19.
PP 2200.
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name aan zijn oude vriend Plantijn, die voor hem een exemplaar van zijn vertaling
van de Christiada van Marcus Hieronymus Vida had ingebonden.6
In hetzelfde jaar 1555 verscheen bij Plantijn de Instrucion y dotrina de como todo
christiano deve oyr misa van Bartolomé Carranza de Miranda,7 de latere aartsbisschop
van Toledo, wiens Comentarios sobre el Catecismo Cristiano - in 1558 gedrukt door
de bovengenoemde Nutius - aanleiding zouden geven tot een van de meest
geruchtmakende processen uit de geschiedenis van de Spaanse Inquisitie.8 In 1556
bracht Plantijn voorts een medisch traktaat op de markt van Andrés de Laguna,
Discvrso breve, sobre la cvra y preservacion de la pestilencia, alsmede de vrome
verhandeling Breve summa llamada sossiego y descanso d'el anima van de hand van
Francisco de Fuensalida.9 Het jaar daarop, in 1557, publiceerde Plantijn De historiae
institvtione dialogus van Sebastián Fox Morcillo.10
Deze eerste jaren vormden edities van Spaanse auteurs op zeer uiteenliggende
gebieden een behoorlijk groot bestanddeel van Plantijns produktie. Hij schaarde zich
wat deze aktiviteit betreft onder de groep Antwerpse collega's, zoals Maarten Nutius
en Jan Steelsius, die reeds geruime tijd in hun fonds een grote plaats inruimden voor
deze auteurs. Toch zouden Spanjaarden in het geheel van de produktie van Plantijn
tot en met 1589 een zeer bescheiden aandeel vormen: van 24 auteurs verschenen er
77 drukken (inclusief herdrukken), hetgeen op een totaal van circa 2500 slechts drie
procent is. Hieronder bevinden zich wel enkele belangrijke en succesvolle auteurs,
zoals de dominicaan Luis de Granada, een van de grootste bestsellers

6

7
8

9
10

De ‘Memorias’ van Cordero werden gepubliceerd door FRANCISCO MARTI GRAJALES in
diens Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en
el reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid 1927, p. 128-168. Een deel van deze mémoires
werd vertaald door J. PEETERS FONTAINAS (‘Extrait des mémoires de Jean-Martin Cordero
de Valence’, GP, 31, 1953, p. 59-86). Zie ook B.A. VERMASEREN, ‘Onderzoek aangaande
de religieus-ethische opvattingen der Antwerpse marranen: J. Cordero's Spaanse vertaling
van Erasmus' Flores Senecae, opgedragen aan Mart. Lopez Sr.’, GP, 49, 1971, p. 63-129
(Spaanse vertaling in: Cuadernos de Investigación Histórica, 9, 1986, p. 91-136, met een
‘Noticia bio-bibliográfica’ door de auteur van deze bijdrage, p. 126-127).
PP 920.
Zie J.I. TELLECHEA IDIGORAS, El arzobispo Carranza y su tiempo, 2 dl., Madrid 1968.
Tellechea, die een groot deel van zijn leven gewijd heeft aan het onderzoek naar dit proces,
verzorgde ook een editie van de Catechismo Christiano (2 dl., Madrid 1962).
PP 1505 en 1220.
PP 1190.
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van de 16e en 17e eeuw, van wie Plantijn een groot aantal bundels met Latijnse
preken en de verzamelde vrome traktaten in het Spaans uitbracht.11 Vermeld kunnen
ook nog worden de filologische verhandelingen van de internationaal vermaarde
humanist Francisco Sánchez de las Brozas, hoogleraar Grieks en rhetorica aan de
universiteit van Salamanca.12 Overigens is deze auteur een goed voorbeeld van de
vele Spanjaarden die, onder de indruk gekomen van de kwaliteiten van de Antwerpse
drukkers, alle moeite deden om hun werken bij hen gepubliceerd te krijgen, zij het
vaak op eigen kosten.13
Geen enkele Spaanse auteur heeft echter zoveel contacten gehad met Plantijn als
de bijbel-exegeet en oriëntalist Benito Arias Montano, wiens geschriften bijna alle
door de firma werden gedrukt.14 De naam van Arias Montano is onverbrekelijk
verbonden met de vijftalige Biblia Polyglotta, of Biblia Regia, een van de grootste
wetenschappelijke en typografische prestaties van de 16e eeuw, waarmee Plantijns
faam voorgoed werd gevestigd. Met deze onderneming kwam de drukker voor het
eerst in nauw contact met Spanje. Nadat hij geprobeerd had om van enkele Europese
vorsten financiële steun te krijgen, richtte hij zich tot Filips II, waarbij hij de
bemiddeling van onder anderen de reeds genoemde Zayas inriep. De Spaanse koning,
die zich gevleid moet hebben gevoeld door het feit dat een dergelijk prestigieus werk
aan hem zou worden opgedragen, zegde een bedrag van fl. 21.200 toe, dat in termijnen
aan Plantijn werd overgemaakt. Voorts zond hij in 1568 Arias Montano naar
Antwerpen om de supervisie van de uitgave op zich te nemen. In 1572, na vier jaar,
was het monumentale werk voltooid, dank zij de grote inspanningen van een selecte
groep geleerden en

11
12
13

14

PP 1594-1608.
PP 2176-2178.
Zoals Esteban de Garibay, die naar Antwerpen reisde om daar zijn volumineuze, vierdelige
geschiedenis van het Iberisch Schiereiland te laten drukken. In 1571 gaf Plantijn deze Los
XL libros d'el compendio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos
de España uit, die hij liet drukken bij J. Withagen en Th. Lindanus (PP 1238). Over zijn
wederwaardigheden, en vooral zijn problemen met de Antwerpse drukkers, doet Garibay
uitgebreid verslag in zijn ‘Memorias’ (gepubliceerd als deel VII van Memorial Histórico
Español, Madrid 1854; vertaalde fragmenten in E. GOSSART, ‘Le chroniqueur Garibay chez
Plantin’, Le Bibliophile Belge, 11, 1876, p. 281-287).
Zie PP 577-591. Na de dood van Plantijn gaf Jan Moretus tussen 1592 en 1605 nog eens vijf
werken van hem uit (zie MPM, ‘Annales Plantiniennes, 1590-1626’).
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competente correctoren en de produktie-capaciteit van een voor die tijd ongekend
aantal van gemiddeld tien persen.15
De jaren dat Arias Montano en Plantijn, twee open en tolerante geesten, dagelijks
met elkaar omgingen - samen gingen zij in opdracht van Filip ook op zoek naar
manuscripten en kostbare werken voor de nieuwe bibliotheek van het klooster van
El Escorial16 - vormden de basis voor een leve lange hechte vriendschap, zoals die
tot uiting komt in een uitvoerige correspondentie.17 Arias Montano werd, evenals
Zayas, een invloedrijk pleitbezorger van Plantijns belangen in Spanje. Als middelpunt
van een groep geleerden in Sevilla zou hij een belangrijke schakel vormen in het
intellectuele verkeer met geleerden in de Nederlanden. Bovendien werd hij een van
grootste particuliere klanten van de firma, die hem naast boeken ook prenten, kaarten,
globes en zelfs bloemzaden zond.18
Maakte de financiële steun van Filips II voor de Biblia Polyglotta het Plantijn
mogelijk een internationale reputatie op te bouwen, een opdracht van dezelfde vorst
(die hem inmiddels in 1570, overigens zeer tegen diens zin, had benoemd tot
prototypographus van de Nederlanden, belast met het toezicht op de vakbekwaamheid
en de rechtzinnigheid in het geloof van de drukkers en boekverkopers)19 luidde een
periode in van koortsacht bedrijvigheid en expansie en zou de basis vormen voor de
grote bloei van

15

16

17

18

19

VOET, GC, I, p. 60-65, en FEDERICO PEREZ CASTRO & L. VOET, La Biblia Políglota Amberes,
Madrid 1973. Voor de rol van Arias Montano zie ook B. REKERS, Benito A Montano,
1527-1598. Studie over een groep spiritualistische humanisten in Spanje de Nederlanden,
op grond van hun briefwisseling, Diss. Amsterdam, Groningen 1961 (Engelse versie, Benito
Arias Montano (1527-1598), London-Leiden 1972; Spaanse versie, Madrid 1973), alsmede
PH. THEUNISSEN, ‘Arias Montano et la Polyglotte d'Anve Les Lettres Romanes, 19, 1965, p.
231-246.
R. BEER, ‘Niederlândische Bücherwerbungen des Benito Arias Montano für den korial im
Auftrage König Philipp II. von Spanien’, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des
allerhöchsten Kaiserhauses, 25, 1905, p. I-XI.
Met betrekking tot de stelling van Rekers, dat Arias Montano lid werd van de rondom Plantijn
gevormde sekte van de ‘Familia Caritatis’ zie BASIL HALL, ‘A Sixteenth-Century Miscellany’,
Journal of Ecclesiastical History, 26, 1975, p. 318-321, en ALASTAIR HAMILTON, The Family
of Love, Cambridge 1981, p. 76-82 en 94-96.
REKERS, op. cit., passim; voor leveringen van kaarten zie JAN DENUCE, Oud-Nederlandsche
kaartmakers in betrekking met Plantijn, 2 dl., Antwerpen 1912, passim; voor een zending
van prenten aan Arias Montano in 1585 zie A.J.J. DELEN, ‘Christoffel Plantin als
prentenhandelaar’, in Oude Vlaamsche Graphiek. Verzamelde Opstellen, Turnhout 1943, p.
145-148.
VOET, GC, I, p. 69-72.
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firma in de 17e en de vroege 18e eeuw. Op 1 februari 1571 kreeg Plantijn, die nog
midden in de werkzaamheden voor de Biblia Polyglotta zat, van de koning de eerste
van een aantal grote orders voor het drukken van de nieuwe, door het concilie van
Trente en de pausen voorgeschreven teksten van het brevier, het missaal en andere
liturgische werken. Hiervan werd weer een speciaal voor de Spaanse en
Spaansamerikaanse Kerk geldende versie ingevoerd, die werd aangeduid als Nuevo
Rezado. De grote hoeveelheden exemplaren van deze nieuwe teksten die vooral in
het begin nodig waren om de katholieke geestelijkheid in Europa te voorzien, deden
uiteraard een hevige strijd ontbranden binnen de wereld van de drukkers om de nodige
privileges en monopolies van de geestelijke en wereldlijke autoriteiten te verkrijgen
en aldus de fel begeerde orders in de wacht te kunnen slepen. Uiteindelijk zouden
slechts enkele drukkers, die zich soms voor dit doel associeerden, van deze grote en
constante markt kunnen profiteren.20 Vakbekwaamheid - zo vereiste de combinatie
van zwarte en rode druk een speciale, zorgvuldige techniek - en produktie-capaciteit
waren doorslaggevende overwegingen bij het gunnen van de orders. Om die redenen
gaf Filips II er in het genoemde jaar 1571 dan ook de voorkeur aan om de Spaanse
markt voor het Nuevo Rezado door Plantijn te laten verzorgen, waarbij een ongunstige
factor als de grote afstand tussen Antwerpen en Spanje van ondergeschikt belang
was. Zo de koning bij het nemen van deze beslissing al niet zelf overtuigd was van
Plantijns kwaliteiten, dan liet hij zich in ieder geval leiden door de aanbevelingen
van zulke invloedrijke mannen als de Hertog van Alva en Gabriel de Zayas. En niet
het minst zal hij onder de indruk zijn geraakt van de uitgebreide en lovende rapporten
die Arias Montano vanuit Antwerpen over Plantijn uitbracht en waarin er tevens
uitdrukkelijk op werd gewezen dat er in Spanje zelf geen drukkers waren die aan de
vereiste voorwaarden voldeden.21

20

21

Plantijn had inmiddels het privilege verworven voor de Nederlanden. Hongarije en delen
van het Duitse Rijk (VOET, GC, I, p. 65-67).
Voor de repercussie in de Europese drukkerswereld zie onder andere DENIS PALLIER, ‘Les
impressions de la Contre-Réforme en France et l'apparition des grandes compagnies de
libraires parisiens’, Revue française d'histoire du livre, 30, 1981, p. 215-273.
VOET, GC, I, p. 67-69. De rapporten van Arias Montano vindt men in Colección de
documentos inéditos para la historia de España, 41, Madrid 1862, p. 127-418. Voor de
kwestie van het privilege en het monopolie van Plantijn zie JAIME MOLL, ‘Sobre el “privilegio”
a Cristóbal Plantin’, in Homenaje a Justo García Morales. Miscelánea de estudios con motivo
de su jubilación, Madrid 1987, p. 809-819.
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Hoewel aanvankelijk alleen Plantijn de orders kreeg, bleef hij niet de enige leverancier
voor de Spaanse markt. Vanaf 1573, het jaar dat Filips aan het klooster van de
Hiëronymieten van El Escorial het privilege verleer de voor de distributie van het
Nuevo Rezado, werd er ook een aantal klein orders geplaatst bij drukkers in het land
zelf en daarbuiten, in Venetië, Lyon en Parijs.22 Niettemin verzorgde de Antwerpse
drukker tot aan het eind van 1576 het overgrote deel van de markt in Spanje: in vijf
jaar tijd verzon hij circa 18.000 brevieren, 17.000 missalen, 9.000 getijdenboeken
en no eens 8.000 exemplaren van diverse andere categorieën, met een totale waarde
van ongeveer fl. 100.000.23 Deze wellicht grootste opdracht voor één enkele drukker
uit de 16e eeuw bracht het bedrijf in intensief contact me Spanje, met name via een
zeer uitvoerige correspondentie over zaken va tekstuele, druktechnische, commerciële
en financiële aard. Dit laatste aspect werd overigens op den duur oorzaak van grote
problemen tussen Plantijn en Filips II, die steeds minder stipt zijn
betalingsverplichtingen na kwam.
Grote problemen ontstonden ook in november 1576, na de ‘Spaanse Furie’, die
het maatschappelijke leven in Antwerpen totaal ontwrichtte en waarvan ook Plantijn
veel te lijden had; inkwartiering van Spaanse soldaten, schade door diefstal en brand
alsmede een afkoopsom om verdere plundering te voorkomen kostten hem fl. 10.000,
die hij gedeeltelijk moest lenen. In de daaropvolgende jaren zou het verkeer met
Spanje niet alleen bemoeilijkt worden door de algemene politieke en militaire
ontwikkelinge in de Nederlanden maar ook door de positie die Plantijn, soms
noodgedwongen, hierbij innam. Zo gaven onder andere zijn contacten met de
Staten-Generaal en Willem van Oranje, en vooral zijn verblijf, in de jare 1583-1585,
in het calvinistische Leiden aanleiding tot het kweken van een vijandige stemming
in bepaalde, invloedrijke kringen in Spanje. Verontwaardiging over Plantijns
vermeende religieuze dwalingen vermengde zich met het ‘jalousie de métier’ bij
drukkers in dit land, die aasden op de grote orders voor het Nuevo Rezado. Het gevolg
van dit alles was dat het aantal orders voor Plantijn drastisch werd gereduceerd.24
Eerst na de dood van Plantijn deden de Spaanse autoriteiten en de monniken van El
Escorial weer een beroep op de Antwerpse firma, die in de 17e en de vroege 18e
eeuw een

22
23
24

MOLL, art. cit., p. 817-818.
VOET, GC, I, p. 80-81.
Id., p. 85-113. Voor de orders aan Spaanse drukkers zie MOLL, art. cit., p. 818.
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ware monopolie-positie veroverde op de Spaanse markt voor liturgische edities.25
De duizenden exemplaren van het Nuevo Rezado die over grote delen van Spanje
werden gedistribueerd,26 alsmede de Biblia Regia, waarvan een behoorlijk aantal in
dit land werd afgezet, zij het in veel beperktere kring, verspreidden daar Plantijns
naam. Dat Plantijn in Spanje een begrip werd en zich een grotere faam verwierf, was
evenwel niet in de laatste plaats te danken aan de vele andere edities van de Antwerpse
firma die hun weg vonden in de brede kringen van de geleerden, de
beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde leken. Een voorlopige inventarisatie van
de gegevens, zoals verzendlijsten van de firma, inventarissen van bibliotheken en
boekenbezit uit die jaren en getuigenissen van tijdgenoten, laat zien dat de volgende
categorieën bijzonder in trek waren: de diverse edities van de Biblia Latina, edities
van de Kerkvaders en van de Klassieken, medische en botanische traktaten, alsmede
werken van auteurs als Ortelius en Lipsius.
Op welke wijze, via wat voor soort transacties, bereikten al deze Plantijnse werken
Spanje? De eerste, belangrijke schakel vormde uiteraard de boekwinkel van de firma.
In het kielzog van de hierboven genoemde Spaanse klanten voor boekbanden uit het
begin van de loopbaan van Plantijn zou een groot aantal landgenoten tijdens een
verblijf in Antwerpen in diens winkel boeken blijven kopen, die daarna naar Spanje
werden meegenomen. Onder deze klanten bevond zich een grote groep militairen en
geestelijken van het Spaanse garnizoen in de stad, die in sommige perioden vrijwel
dagelijks de winkel bevolkten. Dit blijkt uit de lange reeks ‘Journalen’ van de firma,
waarin onder andere de aankopen door particulieren werden aangetekend. Deze
‘Journalen’ vormen een ideale bron voor de registratie van wat twee bekende
vertegenwoordigers van de Franse school van de Histoire du livre, Chartier en Roche,
betitelen als ‘le geste concret et individuel de

25

26

Over dit nog nauwelijks onderzochte facet van de firma zie VOET, GC, I, p. 213-215, 225
en 233-234, alsmede CHRISTIAN PELIGRY, ‘La Oficina Plantiniana, el Monasterio de El
Escorial y los libros litúrgicos en España durante el siglo XVII’, Cuadernos Bibliográficos,
37, 1978, p. 63-80. Voor het einde van de monopolie-positie van de firma in de 18e eeuw
zie DIANA M. THOMAS, The Royal Company of Printers and Booksellers of Spain: 1763-1794,
New York 1984, p. 38-53.
In het Reino de Aragón (zie n. 1) betrok men de liturgische werken voor een deel niet via El
Escorial, maar rechtstreeks uit Frankrijk (MOLL, art. cit., p. 818.)
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l'achat du livre27’. Systematisch onderzoek van de ‘Journalen’ zal dan ook inzicht
verschaffen in het koop- en leesgedrag van deze Spaanse clientèle.
In deze bijdrage zal de aandacht zich richten op de export van Plantijn naar Spanje.
Hierbij zal in het bijzonder worden ingegaan op de relaties die hij onderhield met de
‘reguliere’ boekhandel in dit land.
De Officina Plantiniana verzond tot en met het jaar 1589 in totaal voor een bedrag
van ongeveer fl. 172.000 naar Spanje; dit is een voorlopige raming, hoofdzakelijk
gebaseerd op de gegevens uit de ‘Grootboeken’.28 Circa 70% van dit bedrag, namelijk
fl. 120.000, had betrekking op de verzending van het Nuevo Rezado. Met de orders
voor deze liturgische werke zou, zoals is gezegd, alleen al in de periode 1571-1576
een som van fl. 100.000 zijn gemoeid. Deze werken werden afgeleverd aan
vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, Filips II, Spaanse autoriteiten en de
monniken van El Escorial. Voor deze omvangrijke transacties schakelde men bijna
altijd grote kooplieden uit Antwerpen en Spanje in die handelscontracten met elkaar
hadden. Via hen werden ook de betalingen verricht.
Het resterende bedrag van fl. 52.000, het derde deel van de totale omzet van Plantijn
op de Spaanse markt, had betrekking op transacties met particulieren en
boekverkopers; in dit bedrag zijn overigens niet alleen leveringen van eigen edities
begrepen, maar ook die van collega's, en van zulke uiteenlopende produkten als
landkaarten, prenten, boeksloten, globes en tapijten. Ook bij deze transacties vormden
Antwerpse kooplieden, zoals Plantijns vriend en financier Luis Pérez, de belangrijkste
schakel. Via hen werd voor een bedrag van fl. 36.500 geleverd aan een grote groep
particuliere klanten, zoals de genoemde Benito Arias Montano. Een relatief lage som
van fl. 9.500 was voorts gemoeid met zendingen aan de professionele boekhandel.
Een hoofdstuk apart vormt tenslotte de boekverkoper Jan Poelman, zoon van de
Antwerpse humanist Theodoor Poelman en winkelbediende bij Plantijn, die zich in
1579 in de universiteits-stad Salamanca had geves-
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ROGER CHARTIER & DANIEL ROCHE, ‘L'histoire quantitative du livre’, Revue française
d'histoire du livre, 14, 1977, p. 477-501; citaat op p. 490.
Dit cijfer krijgt uiteraard eerst zijn relevantie, als het vergeleken kan worden met dat van de
afzet op andere markten. VOET heeft de afzet van de firma in het jaar 1566, waarin overigens
Spanje ontbreekt, geanalyseerd: zie ‘Production and Sales Figures the Plantin Press in 1566’,
in Studia Bibliographica in Honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966, p.
418-436.
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tigd en tot 1591 optrad als compagnon van achtereenvolgens de genoemde Luis
Pérez, diens schoonzoon Martín Pérez de Varrón en Jan Moretus. Aan hem zou voor
een waarde van fl. 6.000 boeken worden geleverd.29
Op een totale omzet van fl. 172.000 vormt het bedrag van fl. 9.500, dat omging
in directe transacties met de boekhandel in Spanje, een bescheiden percentage. In
het verkeer tussen de firma en dit land hebben boekverkopers dan ook een
ondergeschikte rol vervuld, in tegenstelling tot kooplieden, die het belangrijkste
distributie-kanaal hebben gevormd. Voet heeft er in dit verband op gewezen dat
Plantijn zich zeer terughoudend opstelde in zijn contacten met de boekhandel in
Spanje. Alleen onder strikte voorwaarden, zoals contante betaling, was hij bereid
zaken te doen. Voor de leveringen gaf hij de voorkeur aan financieel sterke
kooplieden, die dan wel de meeste winst opstreken, maat die hem veel sneller
betaalden en ook de grote risico's van de verre en soms moeilijke transporten konden
dragen.30
De zakelijke contacten met boekverkopers in Spanje bleven overigens een
eenrichtingsverkeer. Blijkbaar was het niet aantrekkelijk om Spaanse boeken te
importeren: ze waren te duur of van een mindere kwaliteit. Hierdoor leenden ze zich
minder voor de ruilhandel, de zogenaamde troc, die in het toenmalige boekenverkeer
vrij algemeen gebruikelijk was. Wellicht verklaart dit voor een deel de gereserveerde
houding van Plantijn tegenover zijn collega's in Spanje.31
Hoe bescheiden van omvang de transacties met deze boekverkopers ook mogen
zijn geweest, het onderzoek hiernaar brengt een deel in kaart van wat de ‘geografie’
zou kunnen worden genoemd van de relaties van Plantijn met de Europese boekhandel,
van de wegen waarlangs zijn edities zich hebben verspreid. Inzicht in de aard, de
omvang en de verscheidenheid van deze internationale distributie wordt verkregen
naarmate de gedetailleerde gegevens worden geanalyseerd die het overvloedige
archiefmateriaal verschaft over de leveringen aan boekverkopers. Het is immers de
boekverkoper, ‘a cultural agent, the middleman... between supply and demand at
their key point of contact’,32 die de concrete vraag van een relatief vrij over-
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De boekhandel van Poelman wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Hij vormt het
onderwerp van de dissertatie die de auteur van deze bijdrage op dit moment voorbereidt.
VOET, GC, II, p. 400.
Zie voor deze ruilhandel VOET, GC, II, p. 419.
ROBERT DARNTON, ‘What is the History of Books’, in KENNETH E. CARPENTER (ed.), Books
and Society in History, New York-London 1982, p. 3-26; citaat op p. 18.
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zichtelijke klantenkring kent en op basis daarvan zijn bestellingen doet.33
Als aanzet tot de nadere analyse van de bestellingen die de Spaanse boekhandel
bij Plantijn plaatste en van de afzet van diens edities op de markt in dit land wordt
hierna een algemeen overzicht gegeven van de contacten die hij heeft gehad met
individuele boekverkopers.
Het eerste contact dateert uit de beginperiode van Plantijns activiteiten als drukker
en boekverkoper. In 1558 of 1559 kocht hij in Parijs van Felipe de Junta een niet
nader gespecificeerd aantal boeken ter waarde van fl. 25 hij verplichtte zich hierbij
om voor dit bedrag Antwerpse edities te leveren.34 Felipe de Junta, de Spaanse
boekverkoper met wie hij een van de zeldzame transacties op basis van ruil afsloot,
was de zoon van Juan de Junta, die zich omstreeks 1526 als drukker in Burgos had
gevestigd. Diens bedrijf, met een filiaal in Salamanca, werd een van de belangrijkste
van Spanje in de eerste helft van de 16e eeuw. De familie Junta (verspaansing van
Giunta of Giunti) stamde uit Florence, vanwaaruit zij zich naar Venetië, I on en
enkele Spaanse steden vertakte. De Junta's vormden derhalve in die tijd een ware
‘multinational’ van drukkers en boekverkopers.35 Later zou Plantijn geconfronteerd
worden met leden van de Venetiaanse en de Madrileense tak, doordat zij na 1576
een groot deel van de orders voor het Nue Rezado van hem overnamen.36
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Voor de afzetgebieden van Plantijn in het algemeen zie VOET, GC, II, p. 392-407. Deelstudies
op dit gebied zijn: COLIN CLAIR, ‘Christopher Plantin's Trade-Connexions with England and
Scotland’, The Library, Fifth Series, 14, 1959, p. 28-45, R. LAUWAE ‘De handelsbedrijvigheid
van de Officina Plantiniana op de Büchermessen te Frankfurt am Main inde XVIe eeuw’,
GP, 50, 1972, p. 124-179, en 51, 1973, p. 70-105, MARC LEFEVRE, ‘Libraires belges en
relations commerciales avec Christophe Plantin et Jean Moretus’, GP, 41, 1963, p. 1-47,
C.J.A. VAN DEN OORD, Twee eeuwen Bosch' boekbedrijf. 1450-1650, Tilburg 1984 (uitvoerige
analyse van de aard en de omvang van de bestellingen van boekverkopers uit Den Bosch bij
de Antwerpse firma op p. 219-269 en 410-476), en DENIS PALLIER, ‘La Firme Plantinienne
et le marché français pendant La Ligue: voyages du libraire Théodore Rinsart en France
(1591-1596)’, in F. DE NAVE (red.), Lit Amicorum Leon Voet, Antwerpen 1985, p. 117-135.
MPM, Archief, 116, fol. 1r.
Een algemeen overzicht over de Giunti-dynastie, met uitvoerige bibliograf geeft LEANDRO
PERINI in ‘Editoria e Società’, in Firenze e la Toscana dei Medici nell' Europa del
Cinquecento, catalogus in 4 dl., Firenze 1980, dl. 4, p. 270-308; voor de activiteiten van de
Spaanse tak zie ook CRISTOBAL PEREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña, 3 dl., Madrid
1891-1907, I, p. XXIX-XXXV, LUISA CUESTA GUTIERREZ, ‘Los tipógrafos extranje en la
imprenta burgalesa’, Gutenberg Jahrbuch, 27, 1952, p. 67-74, en EADEM, La imprenta en
Salamanca, Salamanca 1960, p. 27-30.
MOLL, art. cit., p. 818. Zie ook Corr. Pl., VIII-IX, no. 1263 (brief van Plantijn aan Arias
Montano van juni 1587).
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Dat Plantijn en Felipe de Junta aan het einde van de jaren vijftig elkaar in Parijs
ontmoetten, kan niet ongewoon worden genoemd. Deze stad was vanaf het begin
een van de belangrijkste markten voor Plantijn, waar hij dikwijls verbleef.37 Ook
boekverkopers uit Spanje onderhielden in die jaren regelmatig contacten met Parijs;
velen van hen kon men daar dan ook aantreffen.38
De volgende ontmoeting met een vertegenwoordiger van de Spaanse boekhandel
had een vijftal jaren later plaats, in 1564, en wel in Antwerpen zelf. Hier bevond zich
op dat moment Mathias Gast, een Antwerpenaar van geboorte, die omstreeks 1540
naar Spanje was getrokken. Hij trad in dienst van de genoemde Juan de Junta in
Burgos - hij trouwde met diens dochter Lucrecia, zodat hij een zwager werd van
Felipe de Junta - en na enige tijd de leiding over het bedrijf te hebben gehad vestigde
hij zich in Salamanca, waar hij tot 1578 werkzaam bleef. Als drukker zou hij, met
de Antwerpse traditie achter zich, edities op de markt brengen die qua typografische
kwaliteit tot de beste van het toenmalige Spanje behoorden; als boekverkoper en
importeur vervulde hij een centrale rol in het netwerk van de boekhandel in
Noord-Spanje.39 Hoewel Gast een grote klant had kunnen worden - zo was hij in
1567 geïnteresseerd in de afname van niet minder dan 400 exemplaren van een door
Plantijn geplande uitgave van de Summa van Thomas
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JACQUES GUIGNARD, ‘A propos des éditions françaises de Plantin’, GP, 34, 1956, p. 193-237;
zie p. 196-197.
ANNIE PARENT, Les métiers du livre à Paris au XVIe siècle (1535-1560), Genève 1974, p.
156-157.
CUESTA GUTIERREZ, La imprenta en Salamanca, op. cit., p. 30-32; ANNE ROUZET,
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites
géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop 1975, p. 68. Leven en werk van Gast
verdienen nader onderzoek. Een grote hoeveelheid gepubliceerde documenten en een nog
groter aantal ongepubliceerde archiefstukken in Burgos, Valladolid, Salamanca en Madrid
maken zulks mogelijk. Zo zouden ook de veelvuldige contacten die hij bleef onderhouden
met zijn collega's uit zijn geboortestad licht kunnen werpen op de drukgeschiedenis van de
anonieme pseudo-autobiografie Lazarillo de Tormes, een probleem dat velen reeds lang bezig
houdt. Dit werkje verscheen in 1554 gelijktijdig in Antwerpen bij Maarten Nutius, in Burgos
bij Juan de Junta, en in Alcalá de Henares bij Atanasio Salcedo. Gast, die op dat moment in
afwezigheid van Juan de Junta de leiding had over het bedrijf in Burgos, en Nutius kenden
elkaar, en wellicht zeer goed; het jaar daarvoor, in 1553, had Nutius enkele tractaten van de
Spaanse humanist Luis Vives gedrukt, op kosten van Gast (Opuscula aliquot uerè Christiana...
Matthiae Gastii impensis, excudebat Martinus Nutius. 1553; exemplaar Biblioteca Nacional,
Madrid, sign. R. 27208).
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van Aquino40 - bleven zijn orders aan Plantijn beperkt: deze verkocht hem tussen
1564 en 1574 boeken voor het relatief lage bedrag van fl. 302.41 Wel bleven de twee,
hoewel niet regelmatig, met elkaar op een vriendschappelijke toon corresponderen,
en in 1576 beval Plantijn Gast bij Zayas aan als de enige man in Spanje die capabel
zou zijn om de leiding op zich te nemen van een door Filips II geplande koninklijke
drukkerij in Madrid.42
In 1568, het jaar waarin Plantijn kon beginnen aan de grote onderneming van de
Biblia Polyglotta, kwam hij in contact met drie andere belangrijke boekverkopers:
Gaspar de Portonariis uit Salamanca, Pierre Landry e Benito Boyer uit Medina del
Campo. Deze drie waren leden van familie van drukker- boekverkopers uit Lyon,
de stad die een dominerende rol vervulde op de Spaanse markt. Vanuit Lyon werden
er op grote schaal boeke geïmporteerd, waarbij de jaarbeurs-stad Medina del Campo
tot aan het einde van de 16e eeuw als centrum van distributie fungeerde. Hier vestigde
zich dan ook in de loop van de eeuw vele Lyonezen als zelfstandig boekverkoper of
als vertegenwoordiger van de firma's uit hun stad.43
Gaspar de Portonariis, die evenals de bovengenoemd Juan en Felipe de Junta
stamde uit een over Italië, Frankrijk en Spanje vertakte dynastie, werkte beurtelings
in Lyon, Salamanca en Medina del Campo.44 In juni 1568 zocht hij Plantijn in
Antwerpen op, zoals eerder Mathias Gast had gedaan, en deed een grote bestelling.
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat er goede zaken konden worden gedaan; in 1569
schreef Portonariis vanuit Salamanca een brief, waarin hij Plantijn verzocht een
catalogus van diens edities te zenden die hij ten behoeve van zijn geleerde
klantenkring in de winkel zou kunnen ophangen.45 Intussen waren echter de nodige
probleme
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Brief van Plantijn aan Gast, 22 juni 1567 (Corr. Pl., I, no. 44).
MPM, Archief, 17, fol. 133, 39, fol. 130v, en 40, fol. 114.
Corr. Pl., V, no. 709 (brief van 31 maart 1576).
Voor de rol van Lyon zie H.-J. MARTIN, in R. CHARTIER (e.a.), Nouvelles études lyonnaises,
Genève 1969, p. IX-XI, en CHRISTIAN PELIGRY, ‘Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol
au XVIe et XVIIe siècles’, in Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime,
Paris 1981, p. 85-93; voor de rol van Medina del Campo zie CRISTOBAL PER PASTOR, La
imprenta en Medina del Campo, Madrid 1895.
H.L. BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraire relieurs
et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle. Publiées et continuées par J. BAUDRIER, 13
dl., Lyon 1895-1921 (herdruk Paris 1964-1965), V, p. 377-486 (voor Gaspar de Portonariis,
p. 386-392); CUESTA GUTIERREZ, La imprenta en Salamanca, op. cit., p. 3 39.
Corr. Pl., II, no. 179.
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gerezen. Portonariis had tegen de afspraak in werken van Plantijn verkocht aan enkele
concurrenten en hij had bovendien nog steeds niet betaald. Plantijn was hier zeer
verontwaardigd over.46 Desondanks bleef hij hem tot einde 1571 boeken leveren,
voor een bedrag van fl. 1925. In 1572 werd de rekening afgesloten.47 Plantijn zou
geen goede herinneringen aan hem bewaren. Toen in 1574 en 1575 delen van de
oplage van de Apologia libri de reditibus ecclesiasticis van de theoloog Martín de
Azpilcueta naar Spanje moesten worden verzonden, drukte hij de betrokkene op het
hart ervoor te zorgen dat de boeken niet in handen kwamen van Gaspar de
Portonariis.48
De tweede representant van de Lyonese ‘kolonie’ in Spanje aan wie Plantijn in
1568 boeken verkocht was Pierre Landry. Deze was een compagnon van Charles
Pesnot, zijn oom, die de leiding had over een van de grootste firma's in de Rhône-stad.
Van 1565 tot 1585 behartigde Landry in Medina del Campo de belangen van Pesnot.
Hierna keerde hij naar Lyon terug.49 In opdracht van Pesnot verzond Plantijn hem in
1568 boeken ter waarde van fl. 587; vele jaren later, in 1581 en 1582, zou Landry
nog enkele zendingen ontvangen voor een totaal-bedrag van fl. 1192.50 Daarna bleef
de Antwerpse firma zaken doen met Pesnot en Landry, ditmaal op de Büchermesse
in Frankfurt. Er werden toen tot in de jaren negentig vooral met Landry, die zich
weer in Lyon had gevestigd, grote transacties afgesloten.51
Tenslotte kwam Plantijn in 1568 in contact met Benoît (Benito) Boyer, collega en
zakenrelatie van Portonariis en Landry. Ook Boyer stamde uit een Lyonese familie
van drukkers en boekverkopers. Omstreeks 1560 had hij zich in Medina del Campo
gevestigd. Hij trouwde met een Spaanse en bleef tot aan zijn dood, in 1592, in Spanje.
Hij wist zijn boekhandel uit te laten groeien tot wellicht de grootste in het land. Zijn
bedrijf nam een centrale positie in, zowel in het import-verkeer als in het binnenlandse
circuit van boekverkopers in Salamanca, Medina del Campo, Toledo, Madrid en
Sevil-
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Id. II, no. 132 (brief van Plantijn van 7 september 1569). Zie ook VOET, GC, II, p. 450.
MPM, Archief, 17, fol. 53.
Brief van 20 april 1575 (Corr. Pl., IV, no. 621). Voor de editie van de Apologia van Azpilcueta
zie PP 615.
BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise, op. cit., V, p. 294-308; PEREZ PASTOR, La imprenta en
Medina del Campo, op. cit., p. 497-498 en passim.
MPM, Archief, 17, fol. 59, en 19, fol. 130.
LAUWAERT, ‘De handelsbedrijvigheid van de Officina Plantiniana op de Büchermessen...’,
art. cit., respectievelijk p. 141-142 en 167, en p. 87.
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la. Als zeer kapitaalkrachtig man bekostigde hij een groot aantal uitgaven van Spaanse
auteurs.52 Waren de transacties van Plantijn met de niet onbeduidende Portonariis en
Landry van relatief geringe omvang, dit gold nog sterkere mate voor zijn contacten
met Boyer, een potentieel grote afnemer. De handel tussen de twee bleef zeer beperkt.
In 1568 kocht Plant van hem in Parijs voor een bedrag van fl. 181, en leverde hem
op zijn beurt voor fl. 53. In 1571 zond Plantijn hem nog een keer een partij met een
waarde van fl. 176.53 Wel was Boyer een van de boekverkopers via wie Plantijn
drukken naar Zuid-Amerika, Indias, gingen. Zo verzond hij in 1584 via Sevilla 40
kisten met boeken naar een collega in de stad México. Onder de boeken bevond zich
een aantal exemplaren van de diverse Bijbel-uitgaven van de Antwerpse firma.54
Terwijl vanaf 1568 het aantal leveranties aan particulieren in Spanje toenam alleen al in het jaar 1571 tot een bedrag van circa fl. 4500 - bleven nieuwe contacten
met boekverkopers uit. Eerst in 1573 diende zich een nieuwe klant uit hun gelederen
aan. Ditmaal was het niet een in Spanje gevestigde buitenlander, maar een Spanjaard,
Blas de Robles, die in Madrid een bloeiende boekhandel dreef en vele uitgaven
bekostigde, waaronder 1585 de herdersroman van Miguel de Cervantes, La Galatea.
Filips II had hem benoemd tot comisario del rey; als zodanig had hij de opdracht
gekregen om in samenwerking met de monniken van El Escorial de binnenland
distributie van het Nuevo Rezado te regelen.55 Op deze wijze werd hij een van de vele
betrokkenen die met Plantijn correspondeerden over allerlei kwesties inzake de
produktie en de verzending van de liturgische werken. 1573 vroeg Robles aan Plantijn
onder welke voorwaarden deze hem boek kon leveren. Plantijn schreef hem dat hij
zeer graag zaken met hem wil doen. Hij kon hem echter niet zo lange termijn krediet
geven als Antwerpse collega's; wel was hij bereid om een korting van 10% of 12%
te verlenen
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PEREZ PASTOR, La imprenta en Medina del Campo, op. cit., p. 495-496 en passim
MPM, Archief, 17, fol. 34.
FRANCISCO FERNANDEZ DEL CASTILLO, Libros y libreros en el siglo XVI, México 19822, p.
263-281.
PEREZ PASTOR, Bibliografía madrileña, op. cit., I, p. XLIII-XLIV, en IDEM, ‘Impresores y
libreros de Madrid. Documentos referentes a ellos’, Memorias de La Real Academia Española,
4, 1926, p. 191-412, waar een grote hoeveelheid documenten is bijeen bracht over de contacten
van Robles met Spaanse boekverkopers met betrekking tot liturgische werken.
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de meest courante uitgaven.56 Robles had ook om levering van boeksloten verzocht.
Hiervan zond Plantijn hem in 1573 een partij ter waarde van fl. 39; in 1575 werden
er 2.000 geleverd voor een bedrag van fl. 218. Het jaar daarop ontving Robles nog
eens voor een som van fl. 291 sloten en kalfshuiden.57 Boeken zou Plantijn hem de
eerste jaren niet toezenden. Blijkbaar betrok Robles ze inmiddels van andere
Antwerpenaren, zoals Philip Nutius, aan wie hij via Plantijn brieven zond.58 In mei
1577 herhaalde Plantijn zijn aanbod uit 1573, en op dat moment was hij bereid om
voor een termijn van één jaar krediet te geven.59 Toch zouden eerst in 1583 twee
balen met boeken naar Robles worden verzonden, met een waarde van fl. 480. De
betaling hiervan liet echter vele jaren op zich wachten. In 1589 beklaagde Jan Moretus
zich hierover. Een jaar later, in 1590, stond nog altijd een bedrag van fl. 80 op de
rekening van Blas de Robles open.60
In 1573 kwam Plantijn eveneens in contact met de in Toledo gevestigde Genuese
boekverkoper Pietro Bocangelino (Pedro Bocángel) en diens compagnon Hortensio
Magnacavalli.61 Deze relatie kon tot stand komen door toedoen van de Brugse hellenist
Bonaventura de Smet, alias Vulcanius, een van de geleerden uit de Nederlanden die
in Spanje werkzaam waren.62 Deze had Bocangelino, die zijn boeken gewoonlijk uit
Lyon en Venetië betrok, van de kwaliteiten van Plantijn weten te overtuigen.
Bocangelino zond een
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Brief van 15 september 1573 (Corr. Pl., IV, no. 496).
MPM, Archief, 18, fol. 6, en 19, fol. 173. Robles kocht ook boeken van Jan Poelman (zie n.
29); in diens lijst van debiteuren uit 1581 staat Robles geboekt voor een bedrag van 20 reales
de plata (ibid., 116, fol. 509r).
Zie Corr. Pl., V, no. 706 en 713 (brieven uit 1576).
Brief van begin mei 1577, enkele maanden na de ‘Spaanse Furie’ van november 1576; Plantijn
gaat uitvoerig in op deze rampzalige gebeurtenis (Corr. Pl., V, no. 759).
Brief aan Pierre Pantin, kapelaan van Filips II, geschreven tussen januari en maart 1589
(Corr. Pl., VIII-IX, no. 1434). Voor het openstaande bedrag zie MPM, Archief, 126, fol. 1.
Bocangelino, grootvader van de bekende 17e-eeuwse dichter Gabriel Bocángel, was in de
eerste plaats een handelaar in zijde en wol; zie J. SANCHEZ ROMERALO ‘Ascendencia genovesa
de Gabriel Bocángel’, in G. BELLINI (ed.), Actas del Séptimo Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas (Venecia, 1980) 2 dl., Roma 1984, II, p. 929-936.
Vulcanius werkte van 1559 tot 1570 als secretaris en bibliothecaris van Francisco de Mendoza,
aartsbisschop van Burgos, en van diens broer Ferdinando, aartsdeken van Toledo (zie H. DE
VRIES DE HEEKELINGEN, Correspondance de Bonaventura Vulcanius, Den Haag 1923, p.
5).
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lijst met desiderata naar Antwerpen en maakte tegelijkertijd een bedrag van 400
ducados over als voorschot. Tussen 1573 en 1575 ontving hij enkele balen met boeken
tot een totaal-bedrag van fl. 447.63
Medina del Campo, de stad van de jaarbeurzen en centrum van boekhandel, en
Salamanca, de universiteits-stad (met onder andere het ‘filiaal’ van Jan Poelman,
vanaf 1579) waren de twee plaatsen waar Plantijn de meeste afnemers had in de
kringen van de boekverkopers. Met de boekhandel in de hoofdstad Madrid, waar hij
zeer veel particuliere klanten had, en met die in Toledo, het geestelijke centrum van
het land, bleven de relaties uiterst beperkt. Dit geldt eveneens voor de havenstad
Sevilla, die met haar monopolie voor de export naar Indias een centrum van
boekenverkeer was. Terwijl zich daar rondom Plantijns oude vriend Benito Arias
Montano een uitgebreide particuliere klantenkring had gevormd, werden er slechts
met één boekverkoper zaken gedaan. Dit was Antonio Vives, of Vivas, aan wie in
1578 en 1581 enkele partijen boeken werden geleverd voor een bedrag van fl. 590.
Deze transacties werden afgewikkeld via de enkele malen genoemde Luis Pérez, die
meestal ook optrad als tussenpersoon bij de contacten van Plantijn met zijn particuliere
klanten in Sevilla.64
Na 1580, tenslotte, werden twee boekverkopers van Antwerpse afkomst de
belangrijkste en meest regelmatige afnemers van Plantijn: de reeds genoemde Jan
Poelman in Salamanca, wiens boekhandel hier buiten beschouwing blijft,65 en Paul
van Assche in Medina del Campo. Deze laatste, in Spanje bekend als Pablo Ascanio,
was omstreeks 1575 in dienst van Michel Sonnius, boekhandelaar in Parijs en een
van de belangrijkste zakenrelaties van Plantijn. Tegen 1580 vestigde Van Assche
zich in Medina del Campo, werkte enige tijd in Valladolid en wist zich een behoorlijke
positie op te bouwen in de boekenwereld van deze steden.66 Van 1582 tot 1588 leverde
Plantijn hem voor het niet geringe bedrag van fl. 3631, waarmee hij als boekverkoper
de grootste afnemer van de Antwerpse firma in Spanje werd,

63
64
65
66

MPM, Archief 18, fol. 138, en 19, fol. 85. Zie ook M. VAN DURME, Supplément à la
correspondance de Christophe Plantin, Antwerpen 1955, p. 132-139, 266-267 en 272-276.
MPM, Archief, 18, fol. 296 en 348.
Zie n. 29.
PEREZ PASTOR, La imprenta en Medina del Campo, op. cit., p. 498 en passim; M. ALCOCER
Y MARTINEZ, Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-1800, Valladolid
1926, passim. Voor Van Assche als ‘serviteur de M. Sonnius’ zie MPM, Archief 55, fol.
102v en 153r.
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na Jan Poelman, die voor fl. 6.000 boeken ontving. De relatie verliep blijkbaar zonder
problemen; Plantijn gaf hem kortingen van 20% en 30% op de eigen edities, zoals
hij gewoon was te doen bij grote en kredietwaardige afnemers.67 Van Assche kon
dan ook Plantijnse drukken zo goedkoop op de Spaanse markt brengen dat Jan
Poelman, die een korting kreeg van 15%, zich in 1587 beklaagde over de concurrentie
van zijn collega in het niet ver van Salamanca gelegen Medina del Campo.68
Samenvattend nu kan men vaststellen dat de relaties van Plantijn met de boekhandel
in Spanje zich hebben beperkt tot een achttal boekverkopers. Het waren bovendien
onregelmatige contacten, die meestal niet van lange duur waren. Maar echt grote
problemen deden zich niet voor, met uitzondering van de betalings-perikelen van
Portonariis en Robles. Ze behoorden dan ook bijna allen tot de groep belangrijke
boekverkopers binnen Spanje. Enkelen hadden een grote drukkerij, zoals Gast;
anderen, zoals Boyer, Landry, Robles en Van Assche, waren zo kapitaalkrachtig dat
ze regelmatig als uitgever konden optreden. Bovendien vormden ze belangrijke
schakels in het import-verkeer, vooral vanuit Lyon, en in het binnenlandse
boeken-circuit.69
Allen waren voorts werkzaam in steden van het Reino de Castilla. Plantijn blijkt,
voorzover kon worden nagegaan, geen zaken te hebben gedaan met
vertegenwoordigers van de boekhandel in het Reino de Aragón, in steden als
Barcelona, Valencia en Zaragoza. De verklaring hiervoor moet grotendeels gezocht
worden in het feit dat het Antwerpse commerciële en financiële verkeer met Spanje
zich hoofdzakelijk op Kastilië richtte, het centrum van het Spaanse Rijk. Antwerpse
kooplieden, van wie velen van Kastiliaanse afkomst waren, bouwden dan ook hechte
en vertrouwde relaties op in steden als Burgos, Medina del Campo, Madrid en Sevilla.
Om die reden waren zij voor Plantijn geschikte tussenpersonen voor de handel met
dat deel van Spanje. Dat het ontbreken van transacties met de boekhandel in het
Reino de Aragón voor een deel ook verklaard zou kunnen worden door een specifieke
structuur van de markt, lijkt vooralsnog niet aantoonbaar
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MPM, Archief, 19, fol. 164. Voor de kortingen die Plantijn gaf zie VOET, GC, II, p. 441-443.
Brief aan Jan Moretus van 17 oktober 1587 (MPM, Archief, 91, fol. 267r).
Een deel van dit binnenlandse netwerk is bestudeerd door CHR. PELIGRY in ‘Un libraire
madrilène du Siècle d'Or. François Lopez le Jeune (1545-1608)’, Mélanges de la Casa de
Velázquez, 12, 1976, p. 219-250 (zie p. 248-250).
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Omdat echter geen enkele boekverkoper uit dit deel van het land Plantijn heeft
benaderd, moet worden aangenomen dat de edities van de Antwerpse drukker langs
een andere weg die markt bereikten, en wel via Lyon. Op de rol die deze stad gespeeld
kan hebben bij de distributie van werken van Plantijn in Spanje heeft Voet gewezen.70
Kwamen via deze stad zijn edities het Reino de Aragón binnen, ook in Kastilië moeten
er veel langs deze weg zijn ingevoerd. Het feit immers dat grote boekverkopers en
importeurs als Boyer, Portonariis en Landry relatief weinig van Plantijn zelf hebben
gekocht, lijkt er op te duiden dat zij de in Spanje zeer gewilde werken voor een deel
via Lyon betrokken, waarmee Plantijn veel zaken deed. En wellicht was dat voor
hen soms voordeliger, bijvoorbeeld vanwege een gunstige wisselkoers of een
aantrekkelijk systeem van kortingen binnen het Lyonese familie-circuit.
Ondanks de relatief geringe omzet van fl. 9.500 over veertig jaren mag het niet
uitgesloten worden geacht dat Plantijn, na collega's in Lyon, Venetië en, mischien,
Parijs en Bordeaux, de meeste directe contacten heeft gehad met de boekhandel in
Spanje. Van de aard en de omvang van zijn transacties met de boekverkopers in dit
land zal pas een werkelijk beeld kunnen worden gevormd, als de gedetailleerde
notities over de inhoud van de zendingen geanalyseerd zijn.
Katholieke Universiteit te Nijmegen
Spaans en Ibero-Amerikaans Instituut
Postbus 9103
NL-6500 HD Nijmegen
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VOET, GC, II, p. 249 en 401.
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Summary
In many respects Spain played an important part in the forty-year career of Plantin.
Thus the edition of the Biblia Polyglotta, through which the Antwerp printer achieved
an international reputation, was made possible by extensive financial support from
Philip II. The voluminous orders placed by this same king for liturgical books between
1571 and 1576 meant a very flourishing period for the firm. They were to lay the
foundation for the firm's monopoly position for the Spanish market in the 17th and
18th centuries. Moreover, Plantin printed the works of quite a number of important
Spanish authors.
Further he built up an extensive clientele, partly consisting of the many visitors
who came to Antwerp to buy his editions in his own shop. For the export to customers
in Spain itself Plantin made use of Antwerp merchants and, to a far lesser degree, of
Spanish booksellers. It is the contacts that were maintained by Plantin with the latter
which are in particular dealt with in this article. It is meant as a contribution to the
study of the ‘geography’ of the distribution of Plantin editions over the various
European markets at the time.
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Het boekbedrijf te Antwerpen in 1584-1585 J. van Roey
Dit artikel heeft niet de bedoeling een overzicht te geven van het boekbedrijf in zijn
geheel in de voor de Scheldestad zo zwaarwichtige jaren 1584-1585, m.a.w. de
eindfase van de periode waarin de dreiging van de strijdmacht van Alexander Farnese
steeds zwaarder begon te wegen op de metropool, eindigend met het meer dan een
jaar durende beleg en met de capitulatie van 17 augustus 1585, waardoor de grootste
stad in de Nederlanden de partij van de opstand moest verlaten, en waardoor de
scheiding van de Nederlanden als het ware werd bezegeld.
Wat ik wél wil brengen is een overzicht van de mensen die bedrijvig waren in de
boekenwereld van die jaren. Het vormt een deel van de gegevens die verzameld en
verwerkt werden voor een proefschrift dat aan de Rijksuniversiteit te Gent werd
verdedigd in november 1963.1 En ook deze omschrijving is nog te ruim, want in dit
materiaal komen niet alle personen die werkzaam waren rond het boek aan bod. Een
groot aantal is mij ongetwijfeld ontsnapt: in de lijst die achteraan als bijlage wordt
gegeven komen 113 individuen voor (108 mannen en 5 vrouwen), terwijl we pertinent
weten dat bij Christoffel Plantin alleen al een zestigtal mensen werkzaam waren2 en
Plantin was wel de grootste maar niet de enige boekdrukker. Het overzicht dat hier
geboden wordt is dus verre van volledig, maar kan enkel en alleen trachten een
impressie te geven.
Om die indruk te verlevendigen worden niet alleen de boekenmakers, de drukkers,
in dit overzicht betrokken, maar tevens de boekverkopers (waarbij

1

Onuitgegeven. Een samenvatting is echter te vinden in mijn ‘De correlatie tussen het
sociale-beroepsmilieu en de godsdienstkeuze te Antwerpen op het einde der XVIe eeuw’, in
Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België. Middeleeuwen en Moderne Tijden,
Leuven 1968, p. 239-258.

2

Stadsarchief Antwerpen, Privilegekamer nr. 664, Requestboek 1584, fo 274 vo-275 ro.
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onmiddellijk moet worden gezegd dat beide branches zeer dikwijls door mekaar
lopen). Bovendien worden een reeks andere beroepen opgenomen die rond het boek
werken. Ook meen ik er goed aan te doen tevens een aantal grafici in het overzicht
op te nemen: de verwantschap met het boekbedrijf ligt, meen ik, voor de hand. In
enkele gevallen komen combinaties van bedrijvigheid voor, die niet zo onmiddellijk
als logisch zullen worden ervaren. Dat sommige van deze lieden ook als tavernier,
of tapper verschijnen, wijst hoogstwaarschijnlijk op het feit, dat de echtgenote, bij
wijze van bijverdienste, de dorstige burger laafde met een glas wijn of een pot bier;
maar wat te denken van een boekdrukker, die ook baljuw van Zwijndrecht en Burcht
is, twee plaatsen die niet, zoals Antwerpen, in Brabant lagen, maar in het tenslotte,
in die tijd toch, vreemde graafschap Vlaanderen. Toch is de man, Christiaen Houweel,
daar in Vlaanderen, met die openbare functie tóch op zijn plaats, want hij is geboren
te Eeklo, óók in Vlaanderen
Hoe ligt nu de verhouding in aantallen tussen het boekbedrijf en andere
beroepsgroepen? Het belang van boekdrukkunst en uitgeverij in het Antwerpen van
de 16e eeuw is welbekend,3 belang dan vooral voor de verspreiding van humanistische
en, meer nog, van reformatorische ideeën. Toch vormen degenen die in de
boekenbranche actief waren maar een zeer kleine fractie, nl. 1% van het aantal lieden
waarvan we de beroepsbedrijvigheid konden vinden,4 waardoor het boekbedrijf op
nagenoeg dezelfde hoogte komt als juridische en medische beroepen, en, een heel
andere kant uit, de zogenaamde oerproductie(land- en tuinbouw, visserij), resp. op
1,2%, 1% en weer 1,2% te evalueren.
Een tweede punt is de vraag of de beoefenaars van het boek- en grafisch bedrijf
over het hele grondgebied van de stad verspreid wonen, ofwel geconcentreerd.
Kenners van Antwerpse toestanden weten dat werkers in het boekbedrijf inderdaad
grotendeels geconcentreerd leven in de buurt van de huidige Kammenstraat, de
Vrijdagmarkt, met uitlopers naar de kathedraal

3

4

Zie hiervoor L. VOET, ‘De typografische bedrijvigheid te Antwerpen in de 16e eeuw’, in
Antwerpen in de XVIde eeuw, Antwerpen 1975, speciaal de statistieken op p. 235-236; voor
de verspreiding van protestantse ideeën, zie J. ANDRIESSEN, ‘Het geestelijke en godsdienstige
klimaat in Antwerpen in de XVIde eeuw’, ibidem, p. 209 en noot 35. Eveneens F. DE NAVE,
‘Hervorming en Boekdrukkunst. Antwerpen als typogtafisch centrum in de 16de eeuw’, in
Protestantse Drukken en Prenten uit de Hervormingstijd te Antwerpen, Antwerpen 1985, p.
9-11.
J. VAN ROEY, op. cit., p. 242.
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toe.5 Dat wil echter niet zeggen dat er elders in de stad geen boekbedrijven zouden
voorkomen: een typisch voorbeeld vormen zo twee boekbinders woonachtig in de
Borzestraat, die waarschijnlijk werkten voor de vele ronde Beurs woonachtige
notarissen, voor het binden van protocollen, en trouwens voor het bindwerk aan
koopmansboeken e.d.m. De Beurs is inderdaad de plaats waar kooplieden regelmatig,
om niet te zeggen dagelijks bijeenkwamen. Wil men dit cliënteel bereiken dan moet
men zijn werk plaats in die buurt vestigen. Het is trouwens opvallend dat deze twee
boek binders niet tot de armsten in hun beroep horen, wat wel een aanwijzing lijkt
te zijn voor een goed lopend bedrijf.
Bij het aanraken van die punt zou ik een volgend facet van dit onderzoek naar
voren willen brengen. Het is nl. mogelijk gebleken voor deze tijdspanne 1584-1585
bronnenmateriaal aan te wenden dat inzicht kan verschaffen in de sociale gradatie
van de Antwerpse bevolking, en dat aan de hand van een belasting, die van mei 1584
tot juli 1585 werd geheven, speciaal om de stad tijdens het beleg door Alexander
Farnese te voorzien van financiël middelen. Vanaf het begin van de heffing werden
uitdrukkelijk de armen, de ‘arme ghemeynte’ vrijgesteld van betaling. Verder werd
eenieder naar zijn vermogen aangeslagen, zodat men een hele reeks van taxaties
aantreft, gaande van 166 gl. 13 st. 4 penningen per maand tot een halve gulden. Het
beeld wordt wellicht duidelijker als met het te betalen bedrag voor ze maanden
berekent: dan komen de hoogst aangeslagenen op 1000 gulden per half jaar en de
laagste op 3 gl. voor dezelfde periode. Tussen beide uitersten ligt een hele gamma
van taxaties, die het mogelijk maken de betalers in deze ‘maendelycxe quotisatie’,
én de niet-betalers in te delen in bezits- en dus grosso-modo sociale klassen, die ik
zou willen aangeven als volgt:
1o De allerrijksten, van 166 gl. 13 st. 4 p. tot 150 gl. per maand.
2o De gefortuneerden van 100 gl. tot 30 gl. maandelijks. Er zijn geen aanslagen
tussen 150 gl. en 100 gl. wat dus een hele sprong betekent. 30 gl. is de laagste
aanslag die per maand moet worden betaald door de laagst aan geslagen
aalmoezenier (hoofd van de armenzorg in de stad). Het is een algemeen bekend
feit dat voor dit ambt slechts lieden in aanmerking kwamen die desgevallend
met eigen middelen de armenkas konden bijspringen.
o De welgestelden, van 25 gl. tot 2 gl. 10 st. maandelijks.
3

5

Eigenlijk Cammerstraat, in modern Nederlands Brouwerijstraat. De huidige Antwerpse
Drukkerijstraat (tussen Nationalestraat en Vrijdagmarkt), geopend in 1880 geef aan dat men
zich toen wel bewust was van de ligging van het oude boekbedrijf.
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4o De lager-getaxeerden (aanslagen van minder dan 2 gl. 10 st. per maand), die in
de derde maandelijkse quotisatie, lopend van mei tot juli 1585, werden vrijgesteld
van betaling, m.i. een zeer sterke aanwijzing hoe deze lieden, in de uiterst
moeilijke omstandigheden van het beleg, op de rand van de armoede leefden.
o De niet-aangeslagenen, de ‘arme ghemeynte’, veruit de grootste groep.6
5
Waar kunnen we nu in deze sociale classificatie de beoefenaars van het boekbedrijf
onderbrengen. Met de wetenschap dat wij in deze materie voor de belangrijkste
boekenman, Plantin, over geen gegevens beschikken, moeten we tot de vaststelling
komen dat het boekbedrijf niet tot de hoogste toppen voerde. Het hoogst getaxeerde
personnage uit onze lijst moet 20 gl. per maand betalen, en dat is dan nog geen
boekdrukker of -verkoper, maar de perkamentverkoper Jan Hemishem, aan de
Cammerpoortbrug. Na hem volgt de bekende Arnoult Berckman, of Birckman, met
10 gl. per maand. Dan komen er 5 getaxeerden van 7 gl. 10 st. per maand, waaronder
Jan Moerentorff of Moretus, en de weduwe Noots of Nuyts of Nutius. Met één aanslag
à 5 gl., twee van 4 gl. en tenslotte 10 van 2 gl. 10 st. hebben we al diegenen uit het
boek- en grafisch bedrijf die als min of meer welstellend mogen worden beschouwd,
wat betekent dat maar 20 mensen op de in totaal 113 die we telden als niet-arm
kunnen worden beschouwd. Dan komen er 9 aanslagen van 1 gl. 10 st. en 12 van 1
gulden, die in de derde quotisatie niet meer moeten meebetalen en dus kunnen worden
gezien als een overgang naar de 72 mensen, die niet genoeg bezitten om in deze
belasting te kunnen meebetalen. Schitterend zag het er voor deze bedrijfstak niet uit,
waarbij evenwel steeds moet worden gedacht aan de wel bijzonder penibele
oorlogsomstandigheden in deze periode.
Tenslotte is er ook een religieus facet aan dit onderzoek. Dankzij te Antwerpen
bewaard gebleven documentatie is het mogelijk voor een aantal mensen de
godsdienstige overtuiging te vinden.7 Er moet echter onmiddellijk worden gezegd
dat voor vrouwen hier quasi geen gegevens voorhanden zijn,8 omdat de documentatie
in kwestie in verband staat met de, na de capitulatie van 17 augustus 1585, opnieuw
op te richten gewapende gilden en

6
7
8

J. VAN ROEY, op. cit., p. 243-250. Voor de berekening over 6 maanden, p. 243, noot 7.
R. BOUMANS ‘De getalsterkte van Katholieken en Protestanten te Antwerpen in 1585’,
Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis, 30, 1952, p. 751-797.
Tenzij zeer toevallig. Zo zou men bv. op goede gronden kunnen veronderstellen dat de in
bijlage opgenomen Catharina Cordier, weduwe van Hans Liefrinck wel luthers zal geweest
zijn, net als haat bij haar inwonende zoon Hans jr. Bewijs hiervoor is echte niet te vinden.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

423
burgerwacht, en uiteraard komen vrouwen in dit verband niet voor.
Wat kan dan worden vastgesteld? Op de 108 mannen die in het onderzoek
betrokken werden weten we over 46 niets, hetzij omdat ze in de documenten die
hiervoor werden vermeld doodeenvoudig niet voorkomen (wat bv. zijn oorzaak kan
vinden in te hoge leeftijd van de betrokkenen, of, omdat zij uit de stad vertrokken
zijn), hetzij omdat zij hun overtuiging te goed onder stoelen en banken hebben
gestoken. Van de 62 overigen zijn er 30 katholiek, 23 calvinist, 8 luthers en 1
doopsgezind. Al met al dus een licht overwicht van de nieuwe overtuigingen, en
vanuit dit resultaat gezien volgen de mannen uit de boekenwereld en het grafisch
bedrijf min of meer de algemene tendens, die luidt dat de verhouding tussen
katholieken en protestanten ongeveer in evenwicht was, met een licht overwicht voor
de eersten. Wel moet hier steeds met het hoge aantal onbekenden terdege rekening
worden gehouden. Als we nu de verhoudingen bekijken bij de welgestelde beoefenaars
van het boekbedrijf en grafici, dan stellen we vast dat op de 19 mannen die in deze
categorie kunnen worden ondergebracht, van 7 het geloof niet bekend is, er 7
katholiek, 4 calvinist en 1 luthers zijn, wat een licht overwicht voor de roomsen
betekent en dat is dan weer strijdig me de algemene vaststelling uit mijn totaal
onderzoek, die luidt dat de protestantse strekkingen juist in deze welgestelde klasse
de overhand moeten hebben.9
Wat betreft de lager getaxeerden, d.w.z. zij die minder dan 2 gl. 10 st. per maand
moeten betalen, en dus m de derde quotisatie worden vrijgesteld, die geven een heel
ander beeld te zien. Op een totaal van 19 mannen is van 9 het geloof onbekend, en
van de overige 10 zijn er 3 katholiek, 6 calvinist en 1 luthers. Met inachtname van
wéér het hoge aantal van degenen waarover we niets weten, is er dus ditmaal een
duidelijke meerderheid van protestanten. Opnieuw is deze verhouding in tegenstelling
tot mijn algemene besluit dat de katholieken sterker worden naarmate men de sociale
ladder afdaalt.
En tenslotte, wat diegenen betreft, die behoren tot de ‘arme ghemeynte’, moeten
we constateren dat er op de 69 mannen in deze groep er 29 niet

9

J. VAN ROEY, op. cit., p. 253-254.
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te identificeren zijn naar godsdienstige overtuiging (met onder hen Christoffel Plantin,
die in deze periode te Leiden woont, en die bovendien als lidmaat van het ‘Huis der
Liefde’ toch niet helemaal als orthodox katholiek kan worden beschouwd), 20 zijn
katholiek, 13 calvinist, 6 lutheraan, en tenslotte 1 doopsgezind. Weer in tegenstelling
tot mijn algemeen besluit zouden de roomsen hier veel sterker moeten zijn.
Conclusie na al deze beschouwingen: de kleine groep mensen die actief zijn in
het boekbedrijf en de grafische kunsten behoort niet tot de rijkste in de Scheldestad
(steeds Plantin buiten beschouwing gelaten). Integendeel, meer dan de helft van de
lieden in deze branche behoort tot de zo-goed-als-bezitlozen: 72 op een totaal van
113, terwijl 21 mensen die wél iets bezitten zo goed als op de rand van de armoe
leven (waarbij natuurlijk de benarde omstandigheden, gevolgen van het beleg door
Alexander Farnese, in rekening moeten worden gebracht). Er zijn maar 20 mensen
in deze tak van bedrijf die kunnen worden beschouwd als min of meer welgesteld.
Gaat men de godsdienstige overtuiging na - waarbij de 5 vrouwen buiten beschouwing
moeten blijven - dan treft het hoge aantal niet te identificeren gevallen: 46 van de
108. De 62 overigen kunnen worden opgedeeld in 30 katholieken, 23 calvinisten, 8
lutheranen en 1 doopsgezinde. Het valt op dat, in tegenstelling met wat ik kon
vaststellen i.v.m. de totale (mannelijke) bevolking, nl. dat de aanhang van de
katholieken groeit naarmate men de sociale ladder afdaalt, dus gaat van bezittenden
naar armen, het boek- en grafisch bedrijf een bijna omgekeerd beeld vertoont.
Als bijlage laat ik een lijst10 volgen van de mensen werkzaam in het boekbedrijf
en als grafici, met opgave van woonplaats, beroep, aanslag in

10

De gegevens inzake woonst en beroep komen uit Stadsarchief Antwerpen nr. 4833, voor wat
de eerste zeven wijken betreft. Voor de wijken 8 tot en met 11 (in wijken 12 en 13 intra-muros
komen geen boekenmensen of grafici voor, evenmin als in wijken 14 en 15 extra-muros)
werden belastingcohieren uit de Rekenkamer gebruikt, wat ook geldt voor de aanslagen in
de ‘maendelycxe quotisatie’. Voor de opgave van de religieuze overtuiging werd gebruik
gemaakt van fonds Gilden en Ambachten nr. 4830, zuiveringslijst van de burgerwacht en/of
van ibidem 4617, zuiveringslijsten van de zes gewapende gilden. De gebruikte afkortingen
zijn: G & A (Gilden en Ambachten), R (Rekenkamer), T (Tresorij), V (Vierschaar), Cbk
(Certificatieboek), N (Notariaat), SB (Schepenbrieven) en tenslotte voor gedrukte werken L
(De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde... ed. PH.
ROMBOUTS en TH. VAN LERIUS, Antwerpen 1872, dl. I) en A.R. (ANNE ROUZET, Dictionnaire
des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe siècles, Nieuwkoop 1975).
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de maandelijkse quotisatie, vermelding van religieuze gezindheid, en tenslotte,
desgevallend, de plaats waar zij geciteerd worden in het werk van Anne Rouzet.

Bijlage
G & A nr. 4833
Fo 9 vo

NICOLAES SOOLMANS, boekbinder
(boekverkoper, R. 2213, 82 vo) woont als
eigenaar in de ‘Gulden Leeu’,
Lijnwaadmarkt, getaxeerd op 1 gl. 10 st.
per maand. A.R., 205-206.

Fo 10 vo

HENRICK HENRYCXSS.,
boekverkoper, woont als eigenaar in het
‘Gulden Cruys’, Lijnwaadmarkt,
getaxeerd op 1 gl. 10 st. per maand.
Calvinist G & A nr. 4830, 26 ro. A.R., 91.

Fo 10 vo

JERONIMUS VERDUSSEN,
boekverkoper, woont als huurder in de
‘Sonne ende Maen alias de Thien
Geboden’, Lijnwaadmarkt, getaxeerd op
1 gl. per maand. De eigenaar van het huis
is Adam (sic!) Coninx, boekverkoper in
de Cammerstraat. A.R., 233-234.

Fo 10 vo

PEETER VAN HOORNE (boekverkoper,
SB 383, 249 ro), bewoont als eigenaar een
winkel en het huis ‘Heyligen Geest alias
Schilt van Horne’, Lijnwaadmarkt. A.R.,
97-98.

Fo 11 vo

MATHYS DE RICHE (Matheeus Ros,
R. 2333, 95 vo), boekverkoper, woont als
huurder in de ‘Gulden Sampson’, onder
de toren van de O.-L.-Vrouwekerk, aan
de kerkdeur. Geen religie bekend. G & A
nr. 4830, 26 ro A.R., 189.

Fo 36 vo

HENDRICK PYMANS, tafelboekmaker
van Maastricht, woont als eigenaar in de
‘Groenen Schilt’, Oude Koornmarkt,
getaxeerd op 2 gl. 10 st per maand. Geen
religie bekend. G & A nr. 4830, 2 vo.
A.R., 17.
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Fo 42 ro

NICOLAES MOLINS, boekverkoper,
woont als huurder in de ‘Mol’, onder de
O.-L.-Vrouwekerk. Calvinist. G & A
4830, 4 vo. A.R., 152.

Fo 43 ro

MATTHEEUS MESENS, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Gulden Bybel’,
onder de O.-L.-Vrouwekerk. A.R., 147.

Fo 70 ro

JAN HEMISHEM, perkamentverkoper
(lijmverkoper, T. 1096), woont als
eigenaar aan de Cammerpoortbrug,
getaxeerd op 20 gl. per maand. Katholiek.
G & A 4617, rol van de Jonge Handboog.

Fo 70 ro

PEETER VAN TONGEREN,
boekverkoper, woont als huurder in de
‘Gulden Mortier’, Cammerpoortbrug,
getaxeerd op 1 gl. per maand. Calvinist.
G & A 4830, 37 ro. A.R., 222-223.

Fo 70 ro

ADRIAEN HUYBRECHTS,
figuursnijder, woont als huurder in
‘O.-L.-Vrouw van Troost’,
Cammerpoortbrug. A.R., 100-101.

Fo 70 vo

JAN BELAERT, boekverkoper, woont
als eigenaar in de ‘Gulden Arent’,
Cammerpoortbrug, getaxeerd op 7 gl. 10
st. per maand. Katholiek. G & A 4617,
rol van de Jonge Handboog. A.R., 8-10.

Fo 70 vo

ARNOULT 's CONINCX, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Swarten Arent’,
Cammerpoortbrug, getaxeerd op 2 gl. 10
st. per maand. Hij is getrouwd met
Maria-Magdalena Steltius, zuster van de
volgende. Lutheraan. G & A 4830, 37 ro
en ibidem 4617, rol van de Jonge
Voetboog. A.R., 43-44.

Fo 70 vo

GILLIS STELTIUS, boekverkoper,
woont als huurder in het huis van
voorgaande, getaxeerd op 2 gl. 10 st. per
maand. Katholiek. G & A 4830, 37ro.
A.R., 208.

Fo 71 ro

DANIEL VERVLIET, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Schilt van
Arthois’, Pandstraat, getaxeerd op 1 gl.
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per maand. Katholiek G & A 4617, rol
van de Jonge Voetboog. A.R., 235-236.
Fo 71 vo

ELISABETH BERCKMANS, weduwe
Geert Smits, boekverkoopster, woont als
huurder in de ‘Gulde Roose’, Pandstraat.
A.R., 204, 217.

Fo 71 vo

JAN PYMANS, boekverkoper
(boekbinder, R 2287, 6 ro, en V 1404, 4
maart 1583), woont als huurder in het
‘Cruys’, Pandstraat. Godsdienstige
overtuiging onbekend. G & A 4830, 37
vo. Niet vermeld bij A.R. maar wel sub
Hendrik Pymans hiervoor.

Fo 72 ro

HERMAN DE BOCK, drukker, woont
als huurder in de Kerkhofstraat (nu
Schoenmarkt), ten huize van Jan Joris,
peltier. Calvinist. G & A 4830, 39 ro. A.R.,
31 en ook als leerling bij Lyndanus.

Fo 74 ro

VINCENT VAN CASTER,
boekslotmaker, woont als huurder in de
Kerkhofstraat (Schoenmarkt) in het
‘Vierde Gebot’. Katholiek. G & A 4830,
39 vo

Fo 76 ro

AERT GENS (volgens G & A 4830, 40
vo GORTS), drukker, woont als huurder
in de St.-Bernardsstraat (nu Geefsstraat).
Lutheraan. G & A 4830, 40 vo. A.R., 69:
hier vermeld als Arnould Geerts.

Fo 78 vo

JACQUES ARNOUTS, drukker, woont
als huurder in het ‘Verkeerbert’ in de
Naeldwyckstraat (nu
Schrijnwerkersstraat).

Fo 85 ro

HENRICK VAN SCHYN, graveerder,
woont als huurder in ‘St.-Jacobswapen’,
Kathelynevest. Calvinist. G & A 4830,
50 ro.
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Fo 86 vo

GEERT DE JODE, figuursnijder, woont
als eigenaar in de ‘Gouden Gulden’,
Kathelynevest. Getaxeerd op 4 gl. per
maand. Calvinist. G & A 4830, 52 vo.
A.R., 105-106.

Fo 87 vo

GUILLAUME COSTERS, boekverkoper,
woont als huurder in ‘Asar’,
Israëlietenstraat. Katholiek. G & A 4830,
53 ro. A.R., 48.

Fo 93 vo

HANS COESMANS, boekverkoper,
woont als huurder in de ‘Fortuyne’ op het
Kerkhof (Groenplaats). Getaxeerd op 1
gl. per maand. Katholiek. G & A 4830,
59 ro. A.R., 43.

Fo 94 ro

HANS WAYENBERCH (misschien Hans
van VAENBERGHE, A.R., 226),
boekverkoper, heeft 2 winkels in huur op
de Groenplaats. Katholiek. G & A 4830,
236 vo.

Fo 103 vo

JASPAR TROYENENS, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Tennen Pot’,
Catteveste. Getaxeerd op 1 gl. 10 st. A.R.,
226.

Fo 119 ro

CHRISTOFFEL GUYOT, letterzetter,
woont als huurder in de ‘Yseren
Cordewagen’, Hoogstraat.

Fo 130 ro

HUBRECHT HUBRECHTS, boekbinder,
woont als huurder in de ‘Cluysenaer’,
H.-Geeststraat. Calvinist. G & A 4830,
76 ro.

Fo 130 vo

ANDRIES BAICX, drukker, woont als
concierge in de ‘H. Geest’,
H.-Geeststraat. Katholiek. G & A 4830,
77 ro. A.R., 3.

Fo 134 ro

CHRISTOFFEL PLANTIN, drukker,
eigenaar huizen aan de Vrijdagmarkt
(‘Gulden Passer’) en in de H.-Geeststraat
(‘Zilveren Passer’ e.a.). Verblijft te
Leiden. A.R., 177-179.

Fo 134 ro

FRANCHOIS VAN RAVELINGEN,
drukker, woont als huurder in de ‘Gulden
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Passer’, Vrijdagmarkt, getaxeerd op 2 gl.
10 st. per maand. Bij zijn naam in G & A
4830, 75 ro is geen religieuze overtuiging
ingevuld. A.R., 183-184.
Fo 137 vo

CORNELIS VAN DEN KIEL, correcteur
bij Plantin, woont als huurder in de
‘Cardinaelshoet’ (R 2239, 75 vo) in de
Ridderstraat (‘... ende is van Duffel
comen over drye jaeren...’ R2239, 75 vo.
Katholiek. G & A 4830, 88 vo.

Fo 137 vo

HUBERT COOSMANS, drukker woont
als huurder naast de voorgaande. (cfr.
Hans Coesmans, hiervoor, fo 93 vo).

Fo 139 ro

HENRICK VAN COOS, boekbinder,
woont als huurder in een gang aan de
Boeksteeg. Calvinist. G & A 4830, 88 vo.

Fo 165 ro

Wwe PEETER DE MOOR,
boekverkoopster, woont als huurder in
een huis bij de Werf (aan de Schelde).
A.R., 154 betr. Peeter de Moor. De eigen
naam van de vrouw is niet gekend.

Fo 274 vo

HENRICK SMISMAN, drukker (geboren
poorter van Antwerpen, T 1098), woont
als huurder aan de IJzeren Waag.
Calvinist. G & A 4830, 181 ro.

Fo 277 ro

JAN MICHIELSS., boekbinder, woont
als huurder in het Zwaardstraatje, bij de
IJzeren Waag.

Fo 279 ro

JAN DE MILLO, letterzetter, woont als
huurder in de ‘Yserman’ aan de IJzeren
Waag. Katholiek. G & A 4830, 348 ro.

Fo 280 ro

REYNIER DE LA MOTTE, boekbinder,
woont als huurder aan de IJzeren Waag.
Geen religieuze overtuiging gekend. G
& A 4830, 182 vo.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

428

Fo 286 vo

JOOS CLAESSENS, drukker, tapper,
woont als eigenaar in de ‘Wygaert’ (ook
‘Sagemanneken’, R 2323, 18 ro) in het
Kopstraatje, getaxeerd op 1 gl. per
maand. Calvinist. G & A 4830, 184 vo.

Fo 286 vo

ROMEYN VAN BRUGGE, drukker,
woont als huurder in het Kopstraatje,
naast de voorgaande. Katholiek. G & A
4830, 331 ro.

Fo 288 ro

HANS MEYERS, drukker, woont als
huurder in het Kopstraatje. Calvinist. G
& A 4830, 190 ro.

Fo 294 vo

ARNOUT NICOLAY, figuursnijder
(kunstdrukker, T 1098), woont als
huurder in de ‘Schiltpadde’,
Lombardvest. Is oud en gebrekkig.
Doopsgezind. G & A 4830, 189 ro.

Fo 295 ro

ABRAHAM DE BRUYNE, plaatsnijder,
woont als huurder in de ‘Blauw Lelie’,
Lombardvest.

Fo 295 ro

BAPTISTA VRINTS, figuursnijder,
woont als eigenaar in de Lombardvest,
getaxeerd op 2 gl. 10 st. A.R., 241.

Fo 296 vo

ANTHONY VAN LEEST, (drukker, R
2291, 34 ro), eigenaar ‘Gulden Handt’,
Lombardvest. Afwezig in Holland,
getaxeerd op 2 gl. 10 st. Katholiek. G &
A 4830, 189 vo. A.R., 121.

Fo 296 ro

HANS SADELER, plaatsnijder, woont
als huurder in de ‘Wolsack’,
Lombardvest, getaxeerd op 1 gl. 10 st..

Fo 297 ro

HANS VAN GHELE, (boekdrukker, R
2323, 33 ro), woont als eigenaar in de
‘Witten Hazewint’, Lombardvest,
getaxeerd op 5 gl. per maand. Katholiek.
G & A 4617, rol van de Oude Voetboog.
A.R., 72-73.

Fo 297 vo

GUILLAUME VAN PARYS, munter en
boekverkoper, woont als eigenaar in de
‘Gulden Pellicaen’, Lombardvest,
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getaxeerd op 7 gl. 10 st. per maand. A.R.,
167-168.
Fo 297 vo

LAURENS DE CECILIE, (boekbinder,
R 2291, 36 ro; drukker, T 1098), woont
als eigenaar naast de voorgaande,
Lombardvest, getaxeerd op 1 gl. 10 st.
per maand. Geen religieuze overtuiging
ingevuld. G & A 4830, 190 ro.

Fo 298 vo

SERVAES VAN DEN BLOKE,
figuursnijder, woont als huurder in de
‘Nagelback’, Lombardvest. Getaxeerd op
1 gl. per maand. Lutheraan. G & A 4830,
190 ro.

Fo 299 ro

CATHERINE CORDIER, weduwe Hans
Lieffrinck, kunstverkoopster, woont als
eigenares in het ‘Gulden Torcxhooft’,
Lombardvest, getaxeerd op 1 gl. 10 st.
per maand. A.R., 125-126.

Fo 299 ro

HANS LIEFFRINCK, (figuursnijder en
kunstverkoper, L, I, 341), woont bij zijn
moeder. Lutheraan. G & A 4830, 190 vo.
A.R., 125-126.

Fo 302 ro

HANS VAN LUYCK, kunstverkoper,
woont als huurder in ‘Schildershertte’,
Lombardvest. Lutheraan. G & A 4830,
191 vo.

Fo 302 ro

HANS VAN CAMPENHOUT,
beeldsnijder (‘antycksnyder’, R 2323, 38
ro, figuursnijder, T 1098), woont als
huurder in het ‘Schaelledeckersysere’,
Lombardvest, getaxeerd op 1 gl. per
maand. Bij A.R., 33 wordt een homoniem
te Mechelen vermeld.

Fo 304 vo

PHILIPS LE GALLE, drukker, woont als
eigenaar in het ‘Gulden Hert’,
Lombardvest, getaxeerd op 2 gl. 10 st..
A.R., 67-68.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

429

Fo 313 vo

LIOEN FLORENS, drukker, woont als
huurder in een huis in de
Berbelenstove-gang, Korte Gasthuisstraat.
Katholiek. G & A 4830, 203 ro

Fo 316 ro

JAN VAN DER VEKEN, figuursnijder,
woont als huurder in de ‘Coninck
drinckt’, Everdijstraat. Lutheraan. G & A
4830, 283 vo.

Fo 320 vo

HANS DE COSTER, drukker, woont als
huurder in de Everdijstraat. Katholiek. G
& A 4830, 197 ro.

Fo 332 vo

GUILLAUME USEWYN, (boekkramer,
Cbk 40, 176 vo; makelaar, N 1486, 169
ro) woont als huurder in de
Kammenstraat.

Fo 342 vo

JHERONIMUS JANSS., boekbinder,
woont als huurder op een kamer in de
Kammenstraat.

Fo 350 vo

PEETER VALESIUS, boekverkoper,
woont als huurder in de ‘Rooden Leeuw’,
Reynderstraat, getaxeerd op 1 gl. 10 st.
per maand. A.R., 173-174 (Phalesius).

Fo 351 ro

JAN VAN WITHAEGEN, boekverkoper,
woont als huurder in het ‘Moelenyser’,
Reynderstraat. Katholiek. G & A 4830,
38 ro.

Fo 351 vo

LENAERT VERSCHUEREN,
boekbinder, woont als huurder in de
‘Venusberch’, in de Bergstraat.
Katholiek. G & A 4830, 210 ro.

Fo 352 ro

JOOS DE HAEN, boekbinder, woont als
huurder in ‘Rattenberch’, in de
Bergstraat. Katholiek. G & A 4830, 209
vo.

Fo 352 vo

NICLAES..., boekdrukker, woont als
huurder in een kamer achter in een gang
in de Bergstraat.

Fo 352 vo

JORIS BERGHER, drukinktmaker
(huikmaker, R 2323, 100 ro), woont als
eigenaar in een huis in de Bergstraat,
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getaxeerd op 1 gl. per maand. Calvinist.
G & A 4830, 209 vo.
Fo 354 ro

JAN CLAES, boekdrukker, woont als
huurder in ‘Leeuwenberch’ in de
Bergstraat, getaxeerd op 1 gl. per maand.
Geen religie aangeduid in G & A 4830,
209 ro.

Fo 354 ro

JAN MOERENTORFF, boekverkoper,
woont als huurder in de Korte
Kammenstraat, in de ‘Passer’, eigendom
van Plantin, die in Holland woont,
getaxeerd op 7 gl. 10 st. Geen religie
aangeduid in G & A 4830, 209 ro. A.R.,
155-156.

Fo 354 vo

RAPHAEL INGELSMAN, letterzetter,
woont als huurder op een kamer in de
Valkstraat, in een huis van Plantin.

Fo 354 vo

GUILLAUME RIVIÈRE, drukker, woont
als huurder in de ‘Maecht van
Antwerpen’, Valkstraat. Katholiek. G &
A 4830, 208 ro. A.R., 189-190.

Fo 356 vo

ARNOULT BERCKMANS,
boekverkoper (Oosterling, R 2291, 112
vo), eigenaar ‘Witte Hinne’, Korte
Kammenstraat, getaxeerd op 10 gl. per
maand. A.R., 16-19 (Birckman).

Fo 357 ro

HANS VAN DEN BERGHE,
boekbinder, woont in een achterhuis van
de ‘Witte Hinne’ voornoemd. Katholiek.
G & A 4830, 210 vo.

Fo 357 vo

JAN VAN WAESBERGHE,
boekverkoper, woont als eigenaar in de
‘Schilt van Vlaenderen’, Korte
Kammenstraat, getaxeerd op 4 gl. per
maand. Calvinist. G & A 4830, 210 vo.
A.R., 243-244.

Fo 357 vo

HENRICK WOUTERS, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Gulden Zonne’,
Korte Kammenstraat, getaxeerd op 1 gl.
10 st. per maand. Katholiek. G & A 4830,
208 ro. A.R., 250.
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Fo 357 vo

PEETER BELLERUS, boekverkoper,
woont als eigenaar in de ‘Schilt van
Bourgoignen’, Korte Kammenstraat,
getaxeerd op 7 gl. 10 st. per maand.
Katholiek. G & A 4617, rol van de Jonge
Voetboog. A.R., 11-12.

Fo 358 ro

ANTHONIS THIELENS, boekverkoper,
woont als huurder in de ‘Gulden Struys’,
Korte Kammenstraat, getaxeerd op 1 gl.
per maand. A.R., 220.

Fo 358 ro

LUCAS BEELAERTS, boekverkoper,
woont als huurder in de ‘Verghulden
Anckere’, Korte Kammenstraat,
getaxeerd op 2 gl. 10 st. Katholiek. G &
A 4617, rol van de Jonge Voetboog.

Fo 358 vo

HERMAN DE GRUYTERE, lettergieter,
woont als huurder achter de ‘Witten
Hont’, Korte Kammenstraat, Geen
overtuiging aangegeven. G & A 4830,
209 ro. A.R., 3, vermeld onder Andreas
Bacx.

Fo 359 ro

MARIE BORREWATER, weduwe Noots
(weduwe Nuyts, R 2323, 107 vo),
boekverkoopster, woont als eigenares in
de ‘Twee Oyevaerts’, Korte
Kammenstraat, getaxeerd op 7 gl. 10 st.
A.R., 162-163.

Fo 369 vo

MARTEN GIELLIS, (Merten den
drucker, G & A 4830, 229 vo),
‘vergheerder’ bij Plantin, woont als
huurder in de Korte Vliersteeg. Katholiek.
G & A 4830, 229 vo.

Fo 374 vo

FRANCHOIS MERTENS, drukker,
woont als huurder in de
Augustijnenstraat. Katholiek. G & A
4830, 222 ro. A.R., 146.

Fo 375 ro

FRANCHOIS VAN DEN BOSSCHE,
(letterzetter, N. 1172, 266 ro), woont als
huurder in de Korte Ridderstraat.
Calvinist. G & A 4830, 244 vo.

Fo 376 vo

REYNIER AERTSSENS, drukker, woont
als huurder in de Zwanengang, Korte
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Ridderstraat. Lutheraan. G & A 4830, 245
vo.
Fo 380 vo

HANS DEROGHE, (drukker, R 2235, 21
ro), woont als huurder bij St.-Andrieskerk.
Katholiek. G & A 4830, 246 vo.

Fo 382 vo

CHRISTIAEN HOUWEEL,
(boekverkoper, geboren te Eeklo, SB 342,
155 ro; baljuw van Burcht en Zwijndrecht,
Cbk 44, 412 ro) woont als huurder in de
Kerkhofstraat bij St.-Andrieskerk.
Calvinist. G & A 4830, 239 vo.

Fo 393 ro

ADRIAEN VAN DE VELDE,
(letterzetter, R 2209, 54 ro), woont als
huurder in de Moirkensgang, Lange
Ridderstraat. Calvinist. G & A 4830, 242
vo.

Fo 399 ro

NICOLAS SPOOR, (drukker, R 2355, 68
ro; tavernier, R 2293, 66 ro) woont als
huurder in het ‘Moriaenshoofd’,
Beukelaarstraat. Katholiek. G & A 4830,
234 ro. A.R., 207.

Fo 399 ro

HANS VAN WYNSBERGHEN,
(boekbinder, R 2355, 68 vo), woont als
huurder in een gang in de Beukelaarstraat.
Katholiek. G & A 4830, 234 ro.

Fo 399 vo

MARCK MARTENS, drukker, woont in
dezelfde gang als de voorgaande.
Lutheraan. G & A 4830, 234 ro. A.R.,
139-140 vermeldt een Marck Martens te
Brussel.

Fo 400 vo

OLIVIER VAN DEN EYNDE,
(correcteur drukkerij, N 1174, 29), woont
als huurder in de Bellemansgang in de
Beukelaarstraat.

Fo 402 vo

PEETER NUYTS, drukker, woont als
eigenaar in ‘St.-Crispyn’ in de
Steenbergstraat. Calvinist. G & A 4830,
235 vo.

Fo 402 vo

FRANCHOYS GIOT, (lettergieter, SB
352, 296 ro; koopman, V. 1405, 29 januari
1587), woont als eigenaar in de
Steenbergstraat, getaxeerd op 2 gl.
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10 st. per maand. Calvinist. G & A 4830,
235 vo en ibidem 4617, rol van de Oude
Handboog.
Fo 420 ro

Mr JAN HELSVIER, boekdrukker
(schoolmeester, R 2225, 140 ro), woont
als huurder in de St.-Rochusstraat.
Calvinist. G & A 4830, 222 vo. A.R.,
61-62 vermeldt hem onder Lodewijk
Elzevier.

Fo 421 ro

GHEERT VAN DOESBORCH,
(letterzetter, Cbk 48 [1587], 517 vo, 27
jaar oud), woont als huurder aan de Blijde
Hoek. Calvinist. G & A 4830, 306 vo.
A.R., 56-57 vermeldt een Jan van
Doesborch, actief van 1501-1540.

R nr. 2226
Fo 67 ro

HANS VAN DE VENNE,
(boekverkoper, R. 2225, 13 ro), woont als
huurder bij de St.-Joriskerk. Geen
overtuiging bekend. G & A 4830, 291 vo.

Fo 84 ro

JOOS EMBRECHTS, (boekdrukker
geboren te Leerbeke, SB 360, 115 ro),
woont als huurder in het ‘Clootken’,
St.-Janstraat. Geen overtuiging bekend.
G & A 4830, 267 vo. A.R., 62.

Fo 122 ro

PEETER VINCK, (boekbinder, Cbk 37
[1576] 312 vo, 34 jaar oud), woont als
huurder in de Grote Geleyersgang,
Schoytestraat.

Fo 151 ro

DANIEL VAN CONINCXBERGEN,
(drukker bij Plantin cfr. R. de Roover,
‘The business organisation of the Plantin
press in the setting of sixteenth century
Antwerp’, GP, 34, 1956, p. 115), woont
als huurder in de Pollepelengang in de
Boeksteeg.
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R nr. 2227
Fo 35 ro

JAN DE SAYELEER, (plaatsnijder, L I,
247) woont als eigenaar in de
Schuttershofstraat, getaxeerd op 1 gl. 10
st.

Fo 35 ro

RAPHAEL SATTELER, (plaatsnijder,
Cbk 47, 166 vo) woont in bij de
voorgaande.

Fo 35 vo

GILLIS DE SAYELE, (kunstdrukker,
Cbk 47 [1586], 186 ro, ± 40 jaar oud),
woont als huurder in de
Schuttershofstraat.

Fo 128 vo

Weduwe VINCENT TORNAYE,
(boekbinder, R 2306, 129 vo), woont als
huurder in de Sleutelstraat.

Fo 142 ro

HANS PLUYM, boekbinder, woont als
huurder in een gang in de Kammenstraat.

Fo 169 vo

GILLIS VAN DEN RADE,
(boekdrukker, Cbk 36, 139 vo), woont als
huurder in de ‘Gulden Rinck’,
Vleminckveld, getaxeerd op 1 gl. per
maand. Geen overtuiging bekend. G & A
4830, 389 ro. A.R., 182-183.

Fo 171 vo

HANS VANDER EYCKEN, drukker,
woont als huurder in een gang in het
Vleminckveld. Katholiek. G & A 4830,
281 ro. A.R., 62 vermeldt een Adriaen
vander Eycken, actief tussen 1513-1542.
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R nr. 2320
Fo 3 ro

HANS VAN EVERBROECK,
lettergieter, woont als huurder in de
Mazengang aan de Meir.

Fo 173 ro

ANTHONI SPIERINCX, (drukker, N
3640, 15 vo), woont als huurder in een
gang in de Bontemantelstraat. A.R., 206
vermeldt hem als kaartspelmaker.

R nr. 2321
Fo 21 vo

GUILLAUME PLACQUET,
(boekbinder, R 2201, 47 vo), woont als
huurder in de Borzestraat, getaxeerd op
2 gl. 10 st. per maand. Calvinist. G & A
4830, 380 vo en ibidem 4617 rol vande
Schermers. A.R., 177.

Fo 23 vo

SYMON DE CLERCK, boekbinder,
woont als huurder in de Borzestraat,
getaxeerd op 1 gl. per maand. Calvinist.
G & A 4830, 381 vo. A.R., 37 vermeldt
hem sub Hendrik de Clerck.

Fo 75 vo

CLEMENT RAES, (drukker, T 1098),
woont als huurder in de Jan van
Lierstraat. Katholiek. G & A 4830, 375
ro.

Fo 158 ro

CAREL COESSET, (boekverkoper,
geboren te Chambéry, poorter van
Antwerpen, 10 februari 1558) woont als
huurder in de St.-Annastraat. Katholiek
(treedt tientallen malen op als
doopgetuige bij reconciliaties, na 1585,
cfr. Doopregisters Antwerpen, passim).

Ere-stadsarchivaris
Jan de Voslei 31/9
B-2020 Antwerpen
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Summary
In this paper the author tries to give a survey of the book and graphic arts, or at least
of the people working in these branches, in the years 1584-1585, which means the
period when Antwerp was besieged by the army of Alexander Farnese, duke of
Parma, governor-general of the Netherlands for his uncle, Philip II, king of Spain.
The author found in his documentation 113 individuals working in the book-trade
and the graphic arts (108 men and 5 women). For the greatest part they live in the
neighbourhood of the Vrijdagmarkt (Museum Plantin-Moretus).
As the possibility exists the author tries to give an idea of the place of these people
on the social scale. It appears that only a small fraction, 20 of the 113 individuals,
can be regarded as living in more or less easy circumstances. The rest live on the
verge of or in total poverty.
As to the religious attitude of these people there are indications that catholics and
protestants ate of nearly equal strength, as it is the case for the total population of
Antwerp in this period, with, however, this remark: we know that, in general, the
lower we descend on the social scale the stronger becomes the catholic fraction. The
book-trade and the graphic arts seem to give an opposite picture: catholics seem te
be stronger in the upper-reaches, and protestants in the lower ones.
In an annex the author gives a list of all 113 individuals with details about adresses,
social indications and religious attitudes.
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Joannes Fredericus Lumnius en zijn Evangelica strena (1568)
J. Andriessen s.j.
Joannes Fredericus Lumnius is geen onbekende in het Antwerpse verleden1 en
evenmin in de vroomheidsgeschiedenis.2 Hij werd als Jan Frederickx in 1533 te
Lummen (Limburg) geboren, ging voor zijn humanistisch en religieuze opleiding in
de leer bij Nicolaus Eschius, de ijverige en erudiete pastoor van het begijnhof te
Diest, werd ca. 1559 priester gewijd en was vanaf 1562 tot zijn dood op 24 februari
1602 de toegewijde en geliefde pastoor van het Antwerpse begijnhof. In de jaren
1579-1585 verbleef hij als balling te Leuven en te Luik. De bibliografen vermelden
van hem een tiental publikaties, voor het merendeel devote traktaten in het Latijn of
in het Nederlands. Van die publikaties werden er vijf door Christoffel Plantin gedrukt
of uitgegeven.3 Eén daarvan verschilt totaal van de andere vier door omvang en
inhoud, nl. de Evangelica Strena ad omnem studiosam iuventutem, praesertim
Diesthensis gymnasii missa (1568), een Latijns gedichten bundeltje van amper 39
bladzijden.4
Dédié par Lumnius à J.A. Balenus, son condisciple à l'école d'Eschius,
devenu directeur du gymnase de Diest, l'ouvrage met en poèmes les
chapitres 1-10 et 24-28 de l'évangile selon Matthieu; y sont intercalées
des exhortations en prose à l'adresse de la jeunesse.5

1
2

3
4
5

Zie F. PRIMS, Geschiedenis van Antwerpen, VIII Met Spanje (1555-1715), 3de boek: De
geestelijke orde, Antwerpen 1943, p. 188-192.
Zie L.J.M. PHILIPPEN, De begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis, inrichting, Antwerpen
1918, p. 2, 144, 150, 355; L. MOEREELS, ‘Lumnius (Van Lummen, de Lumnis; Jean-Frédéric)’,
in Dictionnaire de spiritualité, 9, Parijs 1976, col. 1188-1191 (met bibliografische
verwijzingen naar oudere literatuur).
Vermeld en beschreven in PP, p. 1462-1467, nrs. 1609-1613.
Zie PP, p. 1463-1464, nr. 1610.
L. MOEREELS, o.c., col. 1189.
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Deze omschrijving van de inhoud beantwoordt echter niet helemaal aan de
werkelijkheid. Van bibliografisch standpunt uit is dan ook een rechtzetting nodig
om eventuele misvattingen in de toekomst te voorkomen. Daarom deze korte
mededeling.
In de opdracht van zijn boekje aan Joannes Andreas Balenus op 27 december 1567
(p. 3-4) zegt Lumnius dat hem onlangs de tekst van de Latijnse grammatica onder
ogen kwam, die bij het onderricht te Diest werd gebruikt en die door Albertus
Herlemannus voor publikatie bij Plantin persklaar was gemaakt.6 Dat bracht hem op
de gedachte dat hij zelf misschien ook, ofschoon door zware zorgen in beslag
genomen, iets zou kunnen presteren ten bate van die Diestse jeugd, waarmee hij zich
door dierbare herinneringen verbonden wist. Voor een tiental jaren (dus ca. 1557)
had hij van de hoofdstukken 1-10 en 24-28 uit het Mattheusevangelie een dichterlijke
bewerking gemaakt. Zijn pastorale verplichtingen hadden hem nadien geen tijd meer
gelaten voor een verdere voltooiing, en bovendien was zijn jeugdwerk, deels uit
eigen onachtzaamheid, deels ten gevolge van de in 1566 losgebroken vernielingsfurie,
verloren gegaan, op één zwaar gehavend blad na, dat hem toevallig was bewaard
gebleven. Daarin had hij nu de inspiratie gevonden om opnieuw het Mattheusevangelie
in Latijnse verzen om te dichten. In feite heeft hij zich echter beperkt tot die
hoofdstukken ‘quae tenellis puerorum ingeniis magis convenire videbantur’, nl. de
eerste vier en de laatste drie hoofdstukken. De bundel van 1568 bevat dus niet, zoals
de boven aangehaalde beschrijving ten onrechte aangeeft, een dichterlijke bewerking
van vijftien, maar slechts van zeven hoofdstukken (1-4 en 26-28). En alleen bij elk
van de eerste vier vindt men een in kleiner letter bijgevoegde prozatekst, die zich
vooral tot de leraars richt om hen erop attent te maken welke lessen daaruit kunnen
worden opgediept voor de godsdienstige vorming van de hun toevertrouwde jeugd.7
Ook in zijn latere levensjaren heeft de herinnering aan zijn poëtisch jeugdwerk
Lumnius blijkbaar op zeker ogenblik nogmaals geïnspireerd. In zijn tweede
dichtbundel, die in 1600 verschijnt,8 ontmoet men op p. 31-62 opnieuw de
Mattheusomdichting, maar ditmaal ‘octo capita complectens’:

6
7

8

Het gaat om PP, nr. 1310, p. 1102-1103.
Ook PP, p. 1463-1464 vermeldt, met verwijzing naar de opdracht, de omstandigheden die
tot het opstellen van de dichtbundel hebben geleid, maar uit zijn besluit: ‘So finally he decided
to rewrite them’ zou men kunnen verstaan dat het boekje de 15 hoofdstukken bevat.
Elegia de piaculis Adamiticis, hoc est, de culpa primi parentis, et de gratia nostri Salvatoris...
Item... De vita, doctrina, et passione Christi, Heroicum Carmen: et aliud Elegiacum, De
renovatione interioris hominis, een boekje van 72 bladzijden, verschenen te Antwerpen bij
Daniël Vervliet (BT 6262).
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de zeven hoofdstukken van 1568 hebben er inderdaad met hoofdstuk 24 een
uitbreiding gekregen.9 De bundel bevat verder, zoals de titel aangeeft, een breed
uitgemeten elegia (met 50 strofen van zeven disticha) over Adams zondeval en Jezus'
verlossingsgenade (p. 5-30)10 en een gedicht over de vernieuwing van de inwendige
mens (p. 63-72).11
Een oordeel over de letterkundige waarde van Lumnius' poëtische produktie laat
ik graag aan meer bevoegden, maar met zijn twee (bescheiden) bundeltjes van 1568
en 1600 behoort hij in elk geval tot onze Neolatijnse dichters van de 16de eeuw.12
Prinsstraat 17
B-2000 Antwerpen

9
10

11

12

Zonder de prozateksten van 1568.
Deze elegia moet reeds vóór 1596 opgesteld zijn, want ze werd, blijkens de titel van de
opdracht (p. 3-4), aan de Antwerpse bisschop Laevinus Torrentius nog tijdens zijn leven
opgedragen. Torrentius overleed op 26 april 1595.
Wat dit thema betreft, vergelijke men met de titel van Lumnius' in 1589 bij Plantin verschenen
boek: Van een gereformeert Christelijck leven te leyden... Inde welcke principalijck gheleert
wort hoe een mensche Godts beelt, kennisse ende liefde in sijnen gheest vernieuwen... sal.
Zie PP, p. 1466.
Zijn naam ontbreekt nog in de lijst bij A. GERLO & H.D.L. VERVLIET, Bibliographie de
l'humanisme des Anciens Pays-Bas, Brussel 1972. Volledigheidshalve zij tenslotte ook
gewezen op een kort gedicht van Lumnius: ‘extemporalis et brevis de praesenti calamitate
elegia’, als appendix bij zijn in 1567 verschenen werk De extremo Dei iudicio et Indorum
vocatione libri II, p. (270)-(271). Zie PP, p. 1462.
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Resume
Lumnius, curé du béguinage anversois dans la seconde moitié du 16me siècle, a
publié plusieurs ouvrages qui lui assurent une place dans l'histoire de la spiritualité.
Mais on connait de lui aussi deux petits recueils de poèmes religieux. Quant au
premier, publié chez Plantin en 1568, les quelques lignes précédentes en précisent
le contenu exact.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

443

Kiliaan als lexicograaf in de Officina Plantiniana
Frans Claes s.j.
Cornelis van Kiel is een van de best bekende auteurs die lange jaren in de Officina
Plantiniana werkzaam was en als corrector bij Plantijn en zijn opvolger Jan Moretus
Nederlandse woordenboeken samenstelde. Voor die woordenboeken steunde Kiliaan
voor een groot deel op werken die in de Officina Plantiniana uitgegeven werden of
die in de bibliotheek ervan voorhanden waren.

1. Lexicografische opdrachten die Kiliaan van Plantijn kreeg
Volgens het grafschrift dat Sweertius aan de nagedachtenis van Kiliaan wijdde, was
deze 50 jaar corrector geweest in de Plantijnse drukkerij. Van de eerste vermelding
als personeelslid in de rekeningen, op 5 februari 1558 (heel waarschijnlijk was hij
er al eerder), tot zijn overlijden op 15 april 1607 verlopen inderdaad ongeveer 50
jaar. Al heeft recent onderzoek aangetoond dat er in Kiliaans werkzaamheden bij
Plantijn een onderbreking is geweest, wellicht van 1574 tot 1582, toch heeft hij
ongetwijfeld het grootste deel van zijn leven in de drukkerij doorgebracht, waar hij
ook de inspiratie en de bronnen voor zijn lexicografisch werk heeft gevonden (Van
den Branden 1978, p. 23).
Vermoedelijk had Kiliaan voor het einde van 1561 al twee lexicografisch
opdrachten voor Plantijn vervuld.
De eerste opdracht die hij van zijn werkgever kreeg, was wellicht de bewerking
van het Promptuariolum Latinae Linguae, een Latijns-Frans en Frans-Latijns
woordenboek, dat het jaartal 1562 draagt, maar al begin oktober 1561 verschenen
was. Dit woordenboek is weinig oorspronkelijk, het alleen maar een met ca. 12%
nieuwe woorden aangevulde uitgave van twee
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woordenboeken van Robert Estienne, het Latijns-Franse Dictionariolum puerorum
Latinogallicum (Parijs 1542) en het Frans-Latijnse Les Mots Francois (Parijs 1544)
(Claes, 1973a; 1983, p. 52-53).
Kiliaan is vrijwel zeker de bewerker van het eveneens door Plantijn anoniem
uitgegeven Dictionarium Tetraglotton, dat evenals het Promptuariolum het jaartal
1562 draagt, maar al in december 1561 gedrukt was (PP, p. 808). Dit woordenboek
bestaat uit de slechts licht bewerkte Latijnse, Griekse en Franse tekst van een
woordenboek van Guillaume Morel, Verborum Latinorum cum Graecis Gallicisque
conjunctorum Commentarij (Parijs 1558), aangevuld met een Nederlandse tekst die
voor een groot deel uit het Frans van Morel vertaald is (Claes, 1970, p. 123-124;
1983, p. 54-56).
Van november 1563 tot september 1564 werkte Kiliaan voor Plantijn aan een
vertaling van het Dictionarium Latino-Gallicum (Parijs 1538) van Robert Estienne
in het Nederlands en stelde zo een Latijns-Frans-Nederlands woordenboek samen,
dat echter nooit uitgegeven werd (Claes, 1983, p. 55).
Een andere lexicografische opdracht kan nog de vertaling van de ‘grammaire’ van
Brechtanus in het Nederlands zijn, die Kiliaan op 8 december 1563 voltooid had.
Hiermee kan immers de Etymologia van Joannes Custos Brechtanus bedoeld zijn,
waarvan Plantijn in 1568 een uitgave bezorgde met hier en daar ook Nederlandse
vertalingen. Het is een zakelijk ingedeeld schoolwoordenboekje, waarvan tevoren
al enige uitgaven verschenen waren (Claes, 1983, p. 63; Bostoen, 1979, p. 52).
Deze eerste opdrachten vervulde Kiliaan in opdracht van Plantijn, hoofdzakelijk
als vertaalwerk en blijkbaar zonder veel persoonlijke ambitie.

2. Lexicografisch werk naar Kiliaans eigen inzicht
Weliswaar zegt Kiliaan in zijn inleiding op het Dictionarium Teutonico-Latinum
(1574) dat Plantijn hem heeft aangespoord om dit woordenboek samen te stellen.
Toch voegt hij er onmiddellijk aan toe dat hij dit gedaan heeft naar zijn eigen inzicht
en volgens een nieuwe methode. Deze methode bestaat erin dat hij zowel de vreemde
als de eigen woorden, in het Nederlands gebruikelijk, opneemt, en wel zo beknopt
mogelijk, zonder echter onduidelijk te worden. Veel belang hecht hij ook aan
etymologische taalvergelijking van de Nederlandse trefwoorden met Duitse en Franse
woorden
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die hij in zijn bronnen vond. Blijkbaar gaf hij uit persoonlijke belangstelling dit
wetenschappelijke cachet aan zijn woordenboek (Claes, 1983, p. 60-63).
In zijn latere veel uitvoeriger uitgaven, het Dictionarium Teutonico-Latinum (1588)
en het Etymologicum Teutonicae Linguae (1599), werkte Kiliaan deze etymologische
methode verder uit. Daartoe gebruikte hij niet enkel anderstalige woordenboeken,
maar ook een heel aantal niet-lexicografische werken, vooral humanistische werken
met taalkundige, historische, aardrijkskundige, botanische en andere verklaringen,
niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse, Italiaanse, Friese, Engelse,
Zwitserse, Franse, Spaanse en Latijnse geleerden. Al die bronnen heeft hij verwerkt
en ter verklaring van de Nederlandse taal gebruikt, zodat hij een voor zijn tijd uniek
wetenschappelijk woordenboek tot stand heeft gebracht, dat de grondslag vormt van
de hedendaagse Nederlandse lexicografie (Claes, 1969).
Na 1599 vulde Kiliaan het Etymologicum nog aan door een groot aantal
aantekeningen en verbeteringen aan te brengen in een werkexemplaar ervan. Dit
werkexemplaar werd na Kiliaans dood door Balthasar Moretus, Plantijns kleinzoon
en tweede opvolger, aan een Antwerps kapucijn, pater Anselmus, toevertrouwd om
het na te zien, te vervolledigen en persklaar te maken. In 1616 stuurde deze het terug
naar zijn opdrachtgever. Nu berust het in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
(393 F 10). Enige jaren geleden hebben we een uitgave van die aanvullingen en
verbeteringen bezorgd onder de titel De Vierde Kiliaan (Claes, 1981a).
Er is nog een ander handschriftelijk woordenboek van Kiliaan bewaard gebleven,
nl. de volledige Nederlandse tekst van een nieuw Tetraglotton. Dit viertalige
woordenboek bracht hij tot stand door op witte bladen Nederlandse woorden toe te
voegen aan het Latijns-Grieks-Franse Promptuarium Latinae Linguae (1591), een
latere uitgave van het bovenvermelde Promptuariolum (1562). Dit aangevulde
exemplaar werd door Balthasar Moretus eveneens aan pater Anselmus toevertrouwd
en door deze laatste in 1616 teruggestuurd. Het berust nu in het Plantijnmuseum
(MPMB M 368). We hopen er, zo mogelijk, ook een uitgave van te bezorgen (Claes
1981b).
Evenals de verschillende uitgaven van zijn woordenboek, met een groot aantal
bronvermeldingen, tonen de bewaarde werkexemplaren, met talloze kanttekeningen,
hoe Kiliaan zijn tekst voortdurend uit allerlei bronnen bleef aanvullen en verbeteren.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

446

3. Bronnen voorhanden in de bibliotheek van de Officina Plantiniana
Van een aantal bronnen die Kiliaan voor zijn woordenboek gebruikte, weten we dat
ze vroeger in de bibliotheek van de Officina Plantiniana voorhanden waren.
De boekhouding van Plantijn vermeldt in de jaren 1558-1564 verschillende
woordenboeken die hij kocht of verkocht. Zo kocht hij op 14 september 1559 ‘2
Dictionarius puerorum par Rob. Steph. 1559’ en ‘2 petit dictionaires francoislatin’
(MPMA XXXV, f. 95). Het gaat hier over het Dictionariolum puerorum
Latinogallicum en Les Mots Francois van Estienne, die ik boven al vermeld heb als
de voornaamste bronnen van het Promptuariolum Latinae Linguae. Les Mots Francois
was ook een van de voornaamste bronnen van Kiliaans Dictionarium van 1574 (Claes,
1970, p. 293-295).
Dezelfde boekhouding vermeldt op 27 januari 1560 ‘1 Dictionarius lat. gall. Rob.
Steph. fo’ (MPMA XXXV, f. 108). Dit is het uitvoerige Dictionarium Latino-Gallicum
van Estienne, dat Kiliaan in 1563-1564 voor Plantijn vertaalde, zoals ik boven al heb
gezegd. Misschien wordt dit woordenboek in de boekhouding ook al op 20 december
1558 vermeld onder de vage benaming ‘1 Dictionaire latin francois’ (Ibid., f. 60vo).
Zeker hoorde het tot de beginkern van Plantijns bibliotheek in 1563 (MPMA XXXVI,
f. 22).
Op 21 november 1564 vinden we in de boekhouding ‘1 Diction. francs latin relié
a clouans fo Du Puis’ (MPMA XXXIX; f. 186vo), in 1570 in een catalogus een
‘Dictionarium Latinogallicum’ (MPMA 799, f. 189vo) en in 1592 in de catalogus
van de Plantijnse bibliotheek een ‘Dictionarium Gallicolatinum Paris Jac. de Puys
1564’ (MPMB M 12, f. 13vo). Dit is het Dictionaire Francoislatin van Robert
Estienne, bewerkt door Jean Thierry en in 1564 uitgegeven door Jacques du Puis.
Plantijns exemplaar van deze uitgave bevindt zich nu nog in het Plantijnmuseum:
voorin staat er met de hand geschreven ‘Hic liber est Christophori Plantini’ (dit boek
is van Christoffel Plantijn) (MPMB B 834). In dit exemplaar zijn enige Nederlandse
kanttekeningen gemaakt, waarvoor ik evenwel geen overeenkomst met de tekst van
Kiliaans woordenboek heb kunnen vinden. Toch heeft Kiliaan het woordenboek van
Thierry herhaaldelijk als bron gebruikt, nl. voor zijn Dictionarium van 1574 (Claes,
1970, p. 291), voor zijn Etymologicum van 1599 (Storme, 1914) en voor zijn
aanvullingen op dit Etymologicum (Claes, 1981a, p. 23-24).
In de catalogus van de bibliotheek van Plantijn in 1592 wordt een ‘Dic-
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tionarium germanicolatinum κεφαλ ν’ (d.i. zonder hoofd, zonder inleiding) vermeld
(MPMB M 12, f. 14vo). Heel waarschijnlijk is dit het exemplaar van Die Teütsch
Spraach (Zurich 1561), een Duits-Latijns woordenboek van Josua Maaler, dat G. de
Smet enige tijd geleden zonder titelpagina in het Plantijnmuseum ontdekt heeft
(MPMB B 1797; De Smet, 1966, p. 84). In dit exemplaar heeft Kiliaan allerlei
kanttekeningen gemaakt, vooral Nederlandse woorden opgeschreven, waarvan hij
er sommige in zijn Dictionarium van 1574, andere in dat van 1588, nog andere in
zijn Etymologicum van 1599 heeft opgenomen. Andere kanttekeningen tenslotte
heeft hij niet in zijn woordenboek opgenomen (Claes, 1969, kol. 200; 1970, p.
299-301). Anderzijds nam hij woorden van Maaler over waarbij hij geen
kanttekeningen gemaakt had (Claes, 1970, p. 295-299; 1983, p. 25-26).
Dezelfde catalogus vermeldt ook nog een ‘Dictionarium latinè, graecè, gallicè G.
Morelij opere, Paris. G. Morelius 1558’ ‘(MPMB M 12, f. 14vo), het drietalige
woordenboek van Morel dat als basis heeft gediend voor het Dictionarium
Tetraglotton, zoals ik boven al heb gezegd.
In de boekhouding van Plantijn, in de catalogi van 1563, 1570, 1592 en ca. 1650
komen nog verschillende andere woordenboeken voor die Kiliaan als bron gebruikt
heeft: het Dictionarium Latinogermanicum en Germanicolatinum van Petrus
Dasypodius, het Latijns-Frans-Duitse Dictionariolum (1548) en het Latijns-Duitse
Dictionariolum puerorum van Joannes Frisius, de Latinae Linguae Thesaurus van
Robert Estienne, het Dictionarium Triglotton van Joannes Servilius, uitgegeven door
Steelsius, de Pappa van Murmellius, het Dictionarium (Venetië 1558 en Basel 1562)
van Calepinus en het Dictionariolum (Gent 1544) van Paludanus (Claes, 1970, p.
45-50).
In de genoemde catalogi vinden we Kiliaans werkexemplaar van Het Naembouck
(Gent 1562) van Joost Lambrecht echter niet terug. In dit werkexemplaar, dat nu op
het Plantijnmuseum berust (MPMB R 28.12), heeft Kiliaan heel wat aanvullingen
opgeschreven, aantekeningen gemaakt, merktekens aangebracht en woorden
onderstreept, waarvan hij de meeste in zijn Etymologicum (Verdeyen, 1945, p.
XXII-XXV) of in zijn aanvullingen erop (Claes, 1981a, p. 18-20) heeft opgenomen.
Kiliaan had dit Naembouck ook al gebruikt voor zijn Dictionarium van 1574 (Claes,
1970, p. 318-319).
Wellicht heeft Kiliaan ook nog een handschriftelijke, nu in het Plantijnmuseum
berustende woordenlijst als bron gebruikt. Mogelijke ontleningen aan deze
Latijns-Nederlands-Franse woordenlijst, met de titel Expositiones Vocabulorum
tribus ydeomatibus (MPMH O.B. 1.17), heb ik gevonden in
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het Etymologicum, in aanvullingen van Kiliaan bij een exemplaar van het
Dictionarium Tetraglotton (MPMB R 24.15) en van het bovenvermelde Promptuarium
van 1591. Heel duidelijk is de overeenkomst echter nergens (Claes, 1976, p. 97;
1981b, p. 12-13).

4. In de Officina Plantiniana uitgegeven bronnen
Onder de bronnen van Kiliaan, die in de Officina Plantiniana uitgegeven werden
(meestal te Antwerpen, anders vermeld ik de naam Leiden), zijn er enige
woordenboeken, zoals de Nomenclator omnium rerum (1567) van Hadrianus Junius
(Kluyver, 1884, p. 17-27; De Smet, 1957 en 1958; Claes, 1981a, p. 27-28) en de
Thesaurus Theutonicae Linguae (1573) (Claes, 1981a, p. 22-23). Van dit laatste
woordenboek bezit het Plantijnmuseum (MPMB R 8.14) overigens nog een exemplaar
met kanttekeningen, meestal van Kiliaan, waarvan hij er enige in zijn Dictionarium
van 1588 heeft opgenomen en de meeste in zijn Etymologicum van 1599 (Claes,
1969, kol. 203). Aan deze lexicografische bronnen kan ik uit mijn nog niet
gepubliceerde aantekeningen nog toevoegen de Selectissimae Latini Sermonis Phrases
(1586) van Christophorus Vladeraccus, een werkje met in het Nederlands en het
Frans vertaalde Latijnse zegswijzen en wendingen van Cicero.
Opvallend is echter vooral het grote aantal niet-lexicografische werken dat Kiliaan
voor zijn Dictionarium van 1588 en zijn Etymologicum van 1599 geraadpleegd en
geëxcerpeerd heeft. Vooral hierdoor was hij op lexicografisch gebied zijn tijd ver
vooruit. Een groot aantal van deze geëxcerpeerde werken werd in de Officina
Plantiniana uitgegeven, zodat we wel kunnen zeggen dat hij ze leerde kennen bij
gelegenheid van zijn werk in die Officina.
Onder de bronnen waaruit Kiliaan taalkundige verklaringen haalde, vermeld ik
eerst twee werken van de Antwerpse geneesheer Joannes Goropius Becanus, de
Origines Antwerpianae (1569) en de Opera hactenus in lucem non edita (1580). Uit
deze werken nam Kiliaan heel wat etymologische verklaringen en ook persoons- en
plaatsnamen over (Claes, 1981a, p. 37-38).
Een ander auteur van wie Kiliaan verschillende werken raadpleegde voor
etymologische en andere verklaringen, alsook voor persoons- en plaatsna-
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men, is Justus Lipsius. Van de goede verhouding van Kiliaan met Lipsius getuigt
overigens het lofdicht van deze laatste, vooraan in het Etymologicum opgenomen (f.
5ro). Van Lipsius gebruikte Kiliaan zeker de volgende werken: Admiranda, sive de
Magnitudine Romana Libri quatuor (1598), De Amphiteatro liber (1598), een uitgave
van de werken van Tacitus met commentaar en aantekeningen van Lipsius (1585),
de Poliorceticôn sive de machinis, tormentis, telis, libri quinque (1596) en De recta
pronunciatione Latinae linguae dialogus (1599). Vooral allerlei verklaringen van
woorden en namen nam Kiliaan uit deze werken van Lipsius over (Claes, 1976, p
103-104; 1981a, p. 51-56).
Taalkundige verklaringen haalde Kiliaan ook uit een werk van Jornandes of
Jordanes, bisschop van Ravenna, over de Goten. Dit werk werd onder de titel De
Getarum, sive Gothorum origine & rebus gestis in 1597 in de Plantijnse drukkerij
te Leiden uitgegeven samen met een commentaar erop van de Brugse humanist
Bonaventura Vulcanius, In Iornandem variae lectiones aliquot. Van dezelfde auteur
gebruikte Kiliaan ook nog een werk over het Gotisch, dat hetzelfde jaar in dezelfde
drukkerij het licht zag, De Literis & Lingua Getarum, siue Gothorum (Claes, 1981a,
p. 47-48).
Een andere bron van Kiliaan voor Oudgermaanse woorden was een Oudhoogduitse
parafrase van het Hooglied door abt Willeram uit de elfde eeuw, onder de titel In
Canticum Canticorum Paraphrasis gemina (Leiden 1598) uitgegeven door de
Hollandse rechtsgeleerde Paulus Merula (De Smet, 1960, p. 149). Kiliaan gebruikte
ook een woordenlijst op het Oudhoogduitse evangelie van Otfrid (negende eeuw),
die Merula in hetzelfde werk had opgenomen (Claes, 1976, p. 104-105; 1981a, p.
62).
De enige tot nu toe gevonden volledig in het Nederlands gestelde bronnen van
Kiliaan zijn de vier deeltjes van het Trivium van de Amsterdamse rederijkerskamer
In liefd bloeyend, de Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst (1584), Kort
begrip der redenkaveling (1585), Ruygh-bewerp vande redenkaveling (1585) en
Rederijck-kunst (1587), alle in Leiden uitgegeven. Uit deze grammatische werkjes
heeft Kiliaan heel wat termen en enige verklaringen overgenomen (Dibbets, 1981;
Claes, 1981a, p. 61-62).
Taalkundige verklaringen haalde Kiliaan ook uit de Latijnse Emblemata (Leiden
1591) van Andreas Alciatus, uit de historische werken Historia de Gentibus
Septentrionalibus (1558) van de Zweedse bisschop Olaus Magnus (Claes, 1981a, p.
71-72), Batavia (Leiden 1588) van Hadrianus Junius (De Smet, 1954 en 1956a), en
Flandria Commentariorum Lib. III descripta (1596) van Jacobus Marchantius
(Verdeyen, 1945, p. LII) en uit de humanis-
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tische werken Hercules prodicius (1587) en Annales magistratuum (1599) van
Stephanus Pighius (Claes, 1981a, p. 58). Hieraan kan ik nu nog toevoegen het
apologetische werk Moscovia (1587) van de Italiaanse jezuïet Antonius Possevino
en het historische werk van de Lombardische geschiedschrijver Paulus Diaconus uit
de achtste eeuw, De gestis Langobardorum Libri VI (Leiden 1595).
Plantnamen nam Kiliaan over uit boeken met namen van planten in verschillende
talen: de Latijnse Stirpium Historiae (1583) van Rembert Dodoens (Claes, 1985, p.
122), het Kruydtboeck (1581) van Matthias Lobelius en de Exoticorum libri decem
(Leiden 1605) van Carolus Clusius (Claes, 1981a, p. 56 en 67). Voor de correctie
van het Kruydtboeck van Lobelius ontving Kiliaan op 9 september 1580 overigens
twaalf gulden van Plantijn (MPMA XIV, f. 51, d.i. eig. II 9). Verder bezit de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel nog een exemplaar (II 35.584 A L.P.) van de
Icones Stirpium (1591) van Lobelius, een Latijnse bewerking van het vermelde
Kruydtboeck, met op de titelpagina de met de hand geschreven aanduiding ‘Corn.
Kil. Duffl.’ In dit exemplaar heeft Kiliaan naast vele Latijnse plantnamen de
Nederlandse benamingen geschreven (Claes, 1969, kol. 200). Directe overeenkomst
van deze kanttekeningen met de namen in Kiliaans woordenboek heb ik echter niet
kunnen vinden.
Aardrijkskundige namen nam Kiliaan weliswaar ook uit verschillende hierboven
genoemde werken occasioneel over, maar met de Nomenclator omnium rerum (1567)
van Hadrianus Junius, een zakelijk ingedeeld woordenboek met o.a. ook een
aardrijkskundig hoofdstuk, was de bekende Thesaurus geographicus (1596) van
Abraham Ortelius hiervoor zijn voornaamste bron. Waarschijnlijk was dit laatste
werk wel de eigenlijke basis, de legger, voor Kiliaans lijst van plaatsnamen achteraan
in zijn Etymologicum van 1599 (Claes, 1973b, p. 3-10; 1981a, p. 57). Kiliaan was
trouwens bevriend met Ortelius. In 1596 droeg hij hem een gedicht op in zijn Album
amicorum en in 1598 schreef hij een grafschrift voor hem (Van den Branden, 1978,
p. 52 en 22).
Verschillende verwijzingen van Kiliaan naar Latijnse dichters kunnen slaan op
uitgaven uit de Plantijnse drukkerij: de Opera (1566-1567) van Ovidius, de Opera
(1575) van Vergilius en de Latinae Comoediae (Leiden 1589) van Plautus. Van de
vermelde uitgave van Ovidius bezit het Plantijnmuseum overigens nog een exemplaar
met op het schutblad de naam ‘C. Kiel’ (Claes, 1981a, p. 72 en 74). Hieraan kan ik
nog toevoegen de Opera (1565) van Terentius. We weten echter niet welk werk er
bedoeld wordt met
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‘les poetes’, waarvoor Plantijn op 14 januari 1564 aan Kiliaan een bepaalde som per
zetvorm beloofde (Van den Branden, 1978, p. 38).
Verwijzingen van Kiliaan naar andere oude Latijnse schrijvers kunnen slaan op
de De proprietate sermonis (1565) van Nonius Marcellus, de Opera (Leiden 1588)
van Apuleius en de Opera (1605) van Seneca, en naar oudchristelijke Latijnse
schrijvers in de Divinarum institutionum libri VII (1570) van Lactantius, de Opera
(1576) van Augustinus en de Opera (1584) van Tertullianus (Claes, 1981a, p. 65 en
71-73). Hieraan kan ik nog toevoegen de XII. Caesares (1574) van Suetonius, De
officiis (1580) van Cicero en De re militari (1592) van Vegetius.
Kiliaan werkte voor het Latijn en het Grieks mee aan de uitgave van de Biblia
Polyglotta, die van 1568 tot 1572 onder leiding van Benedictus Arias Montanus bij
Plantijn verscheen (Voet, 1969, I, p. 63-64). Het zesde deel van deze bijbeluitgave
bevatte ook een Grieks-Latijns woordenboek, dat Kiliaan voor zijn woordenboek
raadpleegde (De Smet, 1956b; Claes, 1981a, p. 74-75). Kiliaan haalde ook nog
verklaringen uit de Biblia Sacra (1574), uit de Commentaria in Isaiae Prophetae
Sermones (1599) van de genoemde Arias Montanus (Claes, 1981a, p. 65-66) en uit
de Notationes in totam Scripturam Sacram (1598) van de Spaanse jezuïet Emanuel
Sà.

5. Besluit
Onder de werken die Kiliaan als bron voor zijn woordenboek gebruikte, zijn er heel
wat die in de Officina Plantiniana uitgegeven of in de bibliotheek ervan voorhanden
waren. Weliswaar heeft hij daarnaast nog een aantal andere bronnen geraadpleegd,
waarvan we niet weten of ze in die Officina voorhanden waren. In mijn inleiding op
de Vierde Kiliaan (Claes, 1981a) noem ik 75 bronnen die hij voor zijn aanvullingen
en verbeteringen op het Etymologicum gebruikt heeft. Daarvan zijn er 31 in de
Officina Plantiniana gedrukt, terwijl 6 andere er zeker voorhanden waren en 38 niet,
voor zover we weten, dus ongeveer de helft.
Als bronnen heeft Kiliaan een zeer uiteenlopende waaier van werken gebruikt,
waaruit hij allerlei taalkundige en encyclopedische verklaringen overnam en op het
Nederlands toepaste. Tot het maken van occasionele aantekeningen, ook uit
niet-lexicografische bronnen, werd hij ongetwijfeld
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gestimuleerd door zijn dagelijks werk in de Officina Plantiniana. Door dit werk leerde
hij een groot aantal boeken kennen, waaruit hij gegevens kon verwerken in zijn
Etymologicum, dat daardoor tot een unicum is geworden als wetenschappelijk
woordenboek in het Europa van de 16de eeuw.
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Zusammenfassung
Cornelis van Kiel oder Kiliaan war fast 50 Jahre lang als Korrektor in der Officina
Plantiniana tätig. Anfangs bearbeitete er als Lexikograph im Auftrag Plantins
lateinische Wörterbücher ins Niederländische. Nachher verfasste er ein
niederländisch-lateinisches Dictionarium (1574), das seine eigenen Interessen und
Auffassungen besser darstellt. Für die späteren, sehr erweiterten Ausgaben dieses
Wörterbuchs, das Dictionarium von 1588 und das Etymologicum von 1599 hat Kiliaan
nicht nur Wörterbücher als Quellen benutzt, sondern auch zahlreiche
nicht-lexikographische Werke zu Rate gezogen. Verschiedene dieser Werke konnte
er in der Officina Plantiniana, im Haus selbst wo er arbeitete, finden. Offensichtlich
gab seine tägliche Arbeit ihm fast dauernd Anlaß Notizen zur Erweiterung seines
Wörterbuchs zu machen, auch mit Benutzung nichtlexikographischer Quellen. Diesen
vielen Notizen ist es zu danken, daß Kiliaan ein für seine Zeit einzigartiges
wissenschaftliches Wörterbuch zustande gebracht hat.
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Vesaliana Plantiniana
De drukken van Valverde en Van Mauden en hun exemplaren in
Belgische collecties
Bijdrage tot een ‘Belgian Census’ van H. Cushings
Bibliografie van Vesalius
Elly Cockx-Indestege
Inleiding
De bekende Amerikaanse neurochirurg en verzamelaar van medische handschriften
en oude drukken, Harvey Cushing (1869-1939)1 beschrijft in zijn bibliografie van
Vesalius twee werken van diens hand, in eigen land verschenen.2 Het is bekend maar
niettemin opvallend dat al de andere geschriften van Vesalius het licht hebben gezien
in het buitenland. Deze verhouding Nederlanden-buitenland blijft goeddeels
ongewijzigd wat betreft de ‘Vesaliana’,3 het vrij groot aantal publikaties verschenen
in het zog van de Tabulae sex (1538), het De humani corporis fabrica (1543) en het
Epitome (1543).4 Cushing baseerde zijn bibliografie grotendeels op wat De Feyfer
in 1914 had gepubliceerd,5 nam dezes systematische indeling over en

1

2

3
4
5

Zie over hem en zijn verzameling E.H. THOMSON in Dictionary of Scientific Biography, 3,
New York 1971, p. 516-519 en The Harvey Cushing Collection of books and manuscripts,
New York 1943 (Publication No 1. Historical Library, Yale Medical Library).
H. CUSHING, A bio-bibliography of Andreas Vesalius, 2nd ed., Hamden Conn. & London
1962 (verder geciteerd als Cushing). De twee geschriften zijn de Paraphrases op Rhases
(Cushing, I.-1), Vesalius' allereerste boek, en de postuum verschenen Nederlandse vertaling
van het Epitome (Cushing, VI.B.-5).
Cf. CUSHING, ‘Apologia’.
Resp. Cushing, II.-1 [A], VI.A.-1 en VI.B.-1.
F.M.G. DE FEYFER, ‘Die Schriften des Andreas Vesalius’, Janus, 19, 1914, p. 435 507 (verder
geciteerd als De Feyfer).
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toetste concept en beschrijvingen aan de exemplaren die hijzelf bezat of hem op een
of andere wijze toegankelijk waren. Dat hij hierbij belangrijke collecties op het
Europese continent niet heeft gekend of bewerkt, kan hem niet als een euvel worden
aangerekend; bij zijn overlijden in 1939 was het manuscript onvoltooid, en gezien
de weinig gunstige omstandigheden (WO II), is het ook niet exhaustief verder bewerkt.
John F. Fulton heeft met het voorhanden zijnde materiaal de bibliografie afgerond
en in 1943 gepubliceerd.6
Tot deze ‘Vesaliana’ behoren twee werken die na Vesalius' dood in 1564 in ons
land van de pers zijn gekomen en waarvan het initiatief bij Christoffel Plantijn lag.
Het zijn Vivae imagines partium corporis humani van Joannes Valverde en
Bedieninghe der anatomien van David van Mauden. Van eerstgenoemd werk
publiceerde Plantijn drie edities (Cushing, VI.D.-43, 44 en 45). Hoewel Cushing
gezien heeft dat ze de volledige tekst van het Epitome bevatten, heeft hij die niet in
het desbetreffende hoofdstuk opgenomen.7 Wat Van Maudens Bedieninghe betreft,
is het bestaan ervan slechts vermeld voor zover een exemplaar bij Valverdes werk
bijgebonden zit. Het leek mij derhalve verantwoord Plantijns uitgaven van ‘Vesaliana’
voor het voetlicht te brengen onder de vorm van een bijdrage tot Cushings bibliografie,
uitgaande van de exemplaren in Belgische openbare collecties.
De beschrijving van de druk is beperkt tot het essentiële, met verwijzing naar
uitvoeriger beschrijvingen (met afbeeldingen) in de Bibliotheca Belgica, Cushing
en Voet en desgevallend andere literatuur.8 Meer aandacht is besteed aan het
exemplaar: band, herkomst (eigendomsmerken, aantekeningen, huidige bewaarplaats),
en toestand (ev. annotatie betreffende de collatie, onvolledigheid, beschadiging) met,
om af te ronden, een register

6

7

8

De in noot 2 vermelde tweede editie is met een aantal drukken aangevuld, maar is nog ver
van volledig. Lees hierover de ‘Preface’ van J. FULTON uit 1943 in CUSHING, p. vii-ix. Omdat er n.b. in Belgische verzamelingen heel wat Vesaliana aanwezig zijn, is bij mij het
plan gerijpt om een ‘Belgian Census’ - met opgave van de exemplaarkenmerken - te
publiceren. Dit artikel weze een eerste, heel bescheiden bijdrage daartoe.
Ook in andere gevallen is een onderdeel-editie van een tekst niet in acht genomen. Toch is
dit standpunt niet consequent volgehouden (de brief over de kinawortel is in 1566, 1599 en
1728 b.v. niet als zelfstandige druk verschenen; cf. Cushing, VII.-5, 6 en 7).
In een persoonsbibliografie is het meer nog dan elders van primair belang álle drukken van
een tekst te beschrijven, onder welke vorm die ook zijn verschenen. Dit is de reden waarom
hier de drie Plantijn-uitgaven van het Epitome elk afzonderlijk aan de orde komen.
Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Fondée par F. VAN DER HAEGHEN,
rééditée s.l. dir. de M.-TH. LENGER, Bruxelles 1964, 5 bdn. + Supplément. Index, 1970 +
Index général par JOSEPH DE REUCK, 1975 (verder geciteerd als BB); CUSHING, zie noot 2;
L. 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 bdn. (verder
geciteerd als PP).
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op de bibliotheken en op de bezitters. De beschrijvingen werden in de systematische
Cushing-nummering ondergebracht, zonder ze evenwel een definitief nummer toe
te kennen.9 Vooraf gaan enkele bijzonderheden betreffende beide auteurs en hun
werk.

Joannes Valverde
De bedoeling van de Spaanse ontleedkundige Juan Valverde (ca. 1520-ca. 1588)10
was uit de Fabrica een anatomisch platenalbum met toelichtingen samen te stellen
en van een samenvatting te voorzien. De oorspronkelijke editie verscheen in het
Spaans te Rome in 1556 (Cushing, VI.D.-32). Vesalius had er niets van afgeweten
en zodoende had Valverde plagiaat gepleegd. Precies tien jaar later wordt Valverde
op zijn beurt het slachtoffer van plagiaat; de ‘schuldige’ is Christoffel Plantijn!
Plantijn laat immers al de koperplaten (nogmaals) nasnijden, maar voor de tekst gaat
hij bij André Wechel te Parijs kijken die daar in 1564 een al eerder becommentarieerde
versie van het Epitome had gepubliceerd (Cushing, VI.C.-5).11 Dat de oor-

9

10
11

Dit zal slechts mogelijk zijn bij een nieuwe geheel herziene en vermeerderde editie van deze
bibliografie. Indachtig het frequent gebruik van Cushing-nummers in de literatuur, zal men
zich op dat ogenblik ook moeten bezinnen over de wijze waarop het systeem ondubbelzinning
kan uitgebreid worden, m.a.w. over het behoud al dan niet van de Cushing-nummering. Ten
voorlopige titel is hier de volgorde der edities met een griekse letter aangeduid.
F. GUERRA in Dictionary of Scientific Biography, 13, 1976, p. 568-569.
Het valt buiten het kader van deze bijdrage opnieuw in te gaan op de complexe geschiedenis
van de Valverde-edities; die kan men nalezen bij VAN DER HAEGHEN in de BB, V, p. 700
V-91; bij CUSHING, p. 146-153; bij L. ELAUT, ‘Het kommentaar van Jacques Grévin op
Vesalius’ tekst in de Plantin-uitgaven van het ‘Epitome’, GP, 40, 1962, p. 96-104; en ten
laatste in PP 2413. De Plantijnse Valverde stemt dus niet geheel overeen met de
oorspronkelijke Valverde; daarom is de Latijnse editie van Valverde uit 1589 (Cushing,
VI.D.-38) inderdaad de eerste (bekende) in die taal.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

458
spronkelijke tekst van Vesalius' Epitome in de Plantijnse drukken van Valverdes
Anatomie is opgenomen, wijst er trouwens ook op dat Plantijn niet alleen (de Italiaanse
versie van) Valverde heeft gebruikt maar ook de daarnet vermelde zogenaamde
Grévin-Geminus-uitgave van 1564 (Cushing, VI.C.-5), waar het oorspronkelijke
Epitome eveneens is afgedrukt. Alleen heeft Plantijn de Vesalius-tekst als één geheel
achteraan in zijn uitgave opgenomen, in tegenstelling tot Wechel die na elk kapittel
de commentaar van Jacques Grévin liet volgen. Van Wechel neemt Plantijn daarbij
ook Grévins ‘Partium corporis tum simplicium, tum compositarum, brevis elucidatio’
(12 kapitteltjes) en ‘Partium omnium corporis differentiae’ over.
In hetzelfde jaar dat de Vivae imagines partium corporis humani, zoals Valverdes
Anatomie door Plantijn gedoopt is, verscheen (Cushing, VI.D.-43),12 gaf de drukker
Maarten Evrard (of Everaert) opdracht voor een Nederlandse vertaling te zorgen.
Deze druk, die eveneens het oorspronkelijke Epitome en Grévins tekst bevat, ziet
het licht in 1568 (Cushing, VI.D.-44).13 Naar het zich laat aanzien heeft Plantijn in
1572 aan een nieuwe druk van de Latijnse tekst gedacht. Die verschijnt evenwel pas
in 1579,14 met datum in de colofon en het soms niet soms wel met de hand of d.m.v.
opdruk gewijzigde jaartal MDLXXII in MDLXXIX (Cushing, VI.D.-45) op het
titelblad.

David van Mauden
Over de geneesheer-chirurg David van Mauden is nú eigenlijk nog niet meer bekend
dan wat door de pioniers van de geschiedenis der geneeskunde

12
13

14

Over de verkoop van het boek, waarvan 600 exemplaren werden opgelegd, vindt men gegevens
bij VOET, GC, II, p. 523-525.
A.J.J. VAN DE VELDE heeft in zijn artikel ‘Het Epitome van Vesalius en zijn drie
Nederlandsche uitgaven’, verschenen in Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor geneeskunde van België, IX, nr. 1, Brussel 1947, p. 5-23, het bestaan van
twee verschillende Nederlandse vertalingen van het Epitome wel opgemerkt maar is er niet
verder op ingegaan. Te oordelen naar zijn beschrijvingen (Cushing, VI.B.-5 en VI.D.-44)
heeft Cushing zich hiervan geen rekenschap gegeven. Ook dit verdient nader onderzoek.
PP 2414.
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in ons land, met name Corneille Broeckx, Alexandre de Mets en vooral A.F.C. van
Schevensteen15 destijds is meegedeeld. Vermoedelijk omstreeks 1538-1539 geboren,
te Ronse of te Antwerpen, is hij, weerom vermoedelijk, in laatstgenoemde stad vóór
1612 overleden. Hij was er prelector of meester in de heelkunde van 1574 tot 1585,
en gezworen stadsgeneesheer van 1578 tot 1585. Broeckx' bewering16 dat David van
Mauden ene ‘Jean’ tot vader had, is door Van Schevensteen op goede gronden
weerlegd.17 En David zelf schrijft in zijn boek over de anatomie dat hij ‘al de
beenderen des mensche in een groote doose’ heeft liggen, door zijn vader zaliger
Meester Thomas van Mauden geprepareerd.18
De twee titels die Van Mauden in het lezersbericht in zijn Bedieninghe der
anatomien aankondigt, zijn voor zover mij bekend, nog niet aan het daglicht gekomen
- hebben het daglicht misschien nooit gezien. Wel zijn exemplaren van een bericht
over de komeet van 1577 en een pestboekje uit 1584 aan te wijzen;19 en in 1583 heeft
hij in de uitgave door Gelenus Gerardius van een tekst van Hippocrates, bij J. Bellerus
verschenen,20 een kort woord gericht tot Henricus Vool, ‘prudentissimus vir’.

15

16
17
18
19
20

C. BROECKX, ‘Documents pour servir à l'histoire de la bibliographie médicale belge avant
le XIXe siècle, Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, 4, 1847, p. 125-185 vnl.
p. 161; ID., ‘Notice sur David van Mauden, docteur en médecine professeur de chirurgie à
l'école de chirurgie d'Anvers’, Annales de la Société de médecine d'Anvers, 11, 1850, p.
433-451; ID., Galerie médicale anversoise, Anvers 1866, p. 64-67, n. 3; G. DEWALQUE, in
Biographie nationale, 14, Bruxelles 1897, kol. 86-87; A. DE METS, ‘La corporation des
chirurgiens-barbiers d'Anvers, depuis la fin du moyen-âge jusqu'à la Révolution française’,
in Liber memorialis du 1er Congrès de l'histoire de l'art de guérir, Anvers 1921, p. 213-214;
A.C.F. VAN SCHEVENSTEEN, ‘Bijdrage tot de biographie van David van Mauden, gezworen
medecijn en prelecteur der chirurgijnen der stad Antwerpen’, in Isidoor Teirlinck Album,
Leuven 1931, p. 71-78 (met correctie op Broeckx en Dewalque); ID., ‘Naamlijsten van
Antwerpsche geneesheren, chirurgijns, enz. opgemaakt uit de voornaamste fondsen van het
‘Stadsarchief’, Antwerpsch Archievenblad, 2e r., 7, 1932, p. 122-160. - Begin 17de eeuw
treedt een David van Mauden als vertaler van de jezuïet Franciscus Costerus op (cf. BB, I p.
873-874 C-527; P. BERGMANS in Biographie nationale, 14, Bruxelles 1897, kol. 87-88): het
betreft een naamgenoot van onze arts.
BROECKX, ‘Notice’, p. 7, n. 1.
VAN SCHEVENSTEEN, ‘Bijdrage’; hij onderzocht de poortersboeken, certificatieboeken en
rekwestboeken van het Antwerpse Stadsarchief.
D. VAN MAUDEN, Bedieninghe, p. 100.
Belgica Typographica 1541-1600. [Auctoribus] E. COCKX-INDESTEGE & G. GLORIEUX, I,
Nieuwkoop 1968, resp. nr. 4647, 4648 en 4650 (verder geciteerd als BT).
BT, II, 1978, nr. 5962.
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Opzet en doel van Van Mauden bestonden er in een handboek voor de ontleedkundige
in het Nederlands te publiceren dat praktische richtlijnen moest bevatten voor de
chirurgijns, aan wie Van Mauden les gaf, aangaande het anatomiseren en het
prepareren. Zijn uitgangspunt was Vesalius; Fallopius en Arantius heeft hij er slechts
bij betrokken in zo ver hun visie tegengesteld was aan die van de grootmeester, want
al is ‘Vesalius d'excellentste in d'anatomie’, toch zijn er een aantal zaken die hij niet
zó nauwkeurig heeft beschreven. Plantijns Nederlandse Valverde-uitgave heeft er
hem mede toe aangezet om zijn handboek te publiceren; duidelijkheidshalve gebruikt
hij dezelfde lettertekens als Vesalius en Valverde om naar de platen (in Valverde)
te verwijzen en geeft daartoe een concordantie van het griekse en het romeinse alfabet.
Op het lezersbericht laat hij twee bladzijden met Nederlandse vertaling van Latijnse
termen volgen. Het corpus van het werk is in vier ‘boeken’ verdeeld: 1. ontleding
van het abdomen; 2. van de thorax (hart en ademhalingsorganen); 3. van de hersenen,
de aders en de zenuwen; 4. van de spieren, pezen en gewrichtsbanden. In een appendix
worden instructies gegeven om de beenderen en het kraakbeen te prepareren. Een
register ‘vande principaelste dinghen’ rondt het werk af. Van Mauden oordeelde
evenwel zijn taak nog niet geheel als gekweten. In een aantal van de overgeleverde
exemplaren is een afzonderlijke katern van vier bladen, met een kruisje gesigneerd,
toegevoegd: hierop staan de correcties door Van Mauden opgegeven van ‘Sommighe
fauten in de duytsche Anatomieboecken (van C. Plantijn anno 1568 ghedruct)’ (1,5
blz.), de ‘Correctie van d'Epitome Vesalij’ (4 blz.), en van ‘de oversettinghe van den
voors. Grevin’, t.t.z. van de commentaar van Grévin op Vesalius' Epitome (1 blz.).
Uit het bovenstaande blijkt een nauwe relatie tussen beide drukken en uit de
beschrijvingen die hieronder volgen, blijkt dat de meeste exemplaren van de
Bedieninghe samengebonden zijn met de Nederlandse Valverde. Nu kan men terecht
de vraag stellen of de twee drukken dan wel zó nauw samenhoren, ja, of ze inderdaad
onafscheidelijk zijn - of niet. Vóór de samenhang pleiten de impliciete titelformulering
van de Bedieninghe (‘achtervolgende de figuren ende characteren oft letteren der
Anatomie Vesalij en Valuerde, van Plantino int Nederlants ghedruct’); de extra katern
met de corrigenda; ten slotte de omstandigheid dat een paar exemplaren van Valverde
en Van Mauden in contemporaine banden zitten.21 Echter, de twee

21

Dit laatste gegeven is minder relevant omdat geen onderzoek is gedaan naar exemplaren in
het buitenland.
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werken zijn op een geheel verschillend tijdstip gedrukt, resp. 1568 en 1583 - Van
Maudens werk is immers op de Nederlandse Valverde gesteund -, met elk een eigen
titelpagina en impressum, eigen paginering en eigen collatieformule. Hoe het alles
precies zijn gang is gegaan, weten we niet, maar het is heel goed mogelijk dat Plantijn
nog over een partij exemplaren van de Nederlandse Valverde beschikte en die, allicht
in overleg met Van Mauden, samen met het nieuwe boek van Van Mauden, als een
soort verbeterde druk, opnieuw heeft uitgegeven. Zo dit al de ware bedoeling is
geweest, kan het geheel toch niet als een bibliografische eenheid worden gezien:
elke expliciete (gemeenschappelijk titelblad) of materiële (collatieformule) aanduiding
hierover ontbreekt. David van Mauden heeft zijn Bedieninghe aan de stad Antwerpen
opgedragen, die hem hiervoor haar erkentelijkheid ook in speciën betuigt.22
Met dit werk behoort hij waarschijnlijk tot de reeks auteurs zoals T. Bartholinus,
A. Paré, A. Spigelius e.a. door John Fulton als ‘more remote from Vesalius’
beschouwd. Zij hebben niet zozeer overgenomen en geïmiteerd dan wel verder
gebouwd. Van Maudens boek had in Cushings bibliografie (nog) geen plaats gekregen,
hoewel het hem bekend was. De boven aangehaalde reden verklaart waarom dit niet
is gebeurd. Om naast de ‘modified versions of Vesalius' anatomical works’ (Cushing,
VI.D.) ook over de ‘more remote’ ([VI.E]) onderzoek te voeren, heeft het Cushing
aan levensjaren en betere tijdsomstandigheden ontbroken. Het komt aan de
bewerker(s) van een nieuwe editie van Cushings Vesalius-bibliografie toe hierover
een duidelijk standpunt in te nemen en het werkterrein af te bakenen.23 In afwachting
leek het mij niet voorbarig de aandacht van de (medische) bibliografen op David van
Maudens Bedieninghe te vestigen.

22
23

Cf. F. PRIMS in Verslagen en mededeelingen van de Kon. Vlaamsche Academie voor taalen letterkunde, 1931, p. 177, nr. 31.
Cf. n. 6, 7 en 9.
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Andreas Vesalius
1 Cushing VI.B.-[α]
Epitome. [Latijn]. Antwerpen, C. Plantijn, 1566. (afb. 1)
In: J. Valverde, Vivae imagines partium corporis humani, fol. [1-14], sig. a-c4
d2. (cf. nr. 4).
2 Cushing VI.B.-[β]
Epitome. [Nederlands]. Antwerpen, C. Plantijn, 1568.
In: J. Valverde, Anatomie oft levende beelden, p. 141-178, sig. RV4X3. (cf. nr.
5).
3 Cushing VI.B.-[γ]
Epitome. [Latijn]. Antwerpen, C. Plantijn, 1579.
In: J. Valverde, Vivae imagines partium corporis humani, p. 129-156, sig. P-R4
S2. (cf. nr. 6).

Joannes Valverde
4 Cushing VI.D.-43
Vivae imagines partium corporis humani. Antwerpen, C. Plantijn, 1566, 4o.

Literatuur
BB, V p. 700-702 V-91. De Feyfer, VI.C.33. André Vésale, rénovateur de l'anatomie
humaine, 1515-1564. Documents conservés en Belgique et exposés à la Bibliothèque
royale de Belgique à Bruxelles, Bruxelles, 1957, nr. 83. BT 4599. J. Machiels,
Catalogus van de boeken gedrukt vóór 1600 aanwezig op de Centrale Bibliotheek
van de Rijksuniversiteit Gent, Gent, 1979, nr. V-81. PP 2413.
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Exemplaren

Afb. 1 Koptitel van het Epitome 1566. - Kon. Bibl. Brussel III 59.192 C LP
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4.1 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, A 1358
4.1.a Band. - Moderne halfperkamenten band, blauwgrijs papier over kartonnen
borden.
4.1.b Herkomst. - Een niet genoemd bezitter heeft op een niet te bepalen tijdstip (maar
in ieder geval na de 16de eeuw) tal van correcties en verwijzingen in de tekst
aangebracht. Onderaan fol. A2 ro de droge stempel van het ‘Museum
Plantin-Moretus’ en de natte stempel met ‘Museum Plantin-Moretus Antv.
1878’; in dat jaar is het Plantijnse Huis nl. in handen van de stad overgegaan
en als museum ingericht; onderaan fol. f3 ro de droge en op de versozijde de
natte stempel.
4.1.c Toestand. - Het laatste blad, f4, blanco, ontbreekt. Het exemplaar is in vrij
slechte staat: het boekblok heeft afgesleten randen, vochtvlekken en hier en
daar scheuren, hersteld maar met tekstverlies.

4.2 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, III 59.192 clp
4.2.a Band. - Halfleren band, lichtbruin marmerpapier over kartonnen borden;
titelschild en goudstempeling op de (beschadigde) rug; gesprenkelde sneden;
19de eeuw.
4.2.b Herkomst. - Twee aantekeningen (17de e.?) in verschillende handen op de
versozijde van fol. f3: ‘Christophori Mauricij Bononiensis’ en ‘Nunc vero
Physici Coleg. L[uce?] Pusinerij’. Op het titelblad ovale natte stempel met ‘Bibl.
Coll. SS. Pauli et Barnabae Mediolani’. Op het onderste rugveld een zwart
omkaderd ruitvormig etiket met, nog zichtbaar, de bovenste helft van een dubbele
lange s.
4.2.c Toestand. - Het laatste blad, f4, blanco, ontbreekt.

4.3. Gent, universiteitsbibliotheek, r acc. 8542
4.3.a Band. - Halfperkamenten band, veelkleurig kammarmer over kartonnen borden;
18de eeuw.
4.3.b Herkomst. - Gedrukt ex-libris geplakt op de versozijde van het titelblad, met
‘Sum ex libris Iohannis Matthaei Fuchsii’, in handschrift hernomen onder de
titel op de titelpagina: ‘Sum I.M. Fuchsii 1757’ en op de rectozijde van het
voorschutblad het devies ‘Iehova Mea Fiducia Recta. A.C.N. M.DCC LVIJ’.
Op het voordekblad,
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resp. voorschutblad twee plaatsingsnummers ‘L.II.53’ en ‘L.III.66’. Op het
achterdekblad in potlood ‘Acquis 3 mars Cat. Besold Erlangen 1882’. - De
Valverde die in Kat. 66 van Eduard Besold voorkomt (2778) is echter de editie
Venetië 1589 (Cushing, VI.D.-38); verkeerde annotatie na aankoop van het
exemplaar? Onderaan Tabula I, II en III van Liber I Latijnse tweeregelige citaten
en onder de tekst van figura VII. VIII tweemaal twee regels, met verwijzing
naar Martialis, Juvenalis en Claudianus. In diezelfde 19de-eeuwse hand een
paar andere aantekeningen m.b.t. de tekst.
4.3.c Toestand. - Het laatste blad, f4, blanco, ontbreekt. Van fol. P4 is de rechter
benedenhoek weggescheurd, met gedeeltelijk tekstverlies, en gerestaureerd met
partiële toevoeging van de tekst in een 19de eeuwse (?) hand; fol. A4 en B1
eveneens gerestaureerd.

5 Cushing VI.D.-44
Anatomie, oft Levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems. Antwerpen,
C. Plantijn, 1568, 4o (tekst), 2o (platen).

Literatuur
BB, V p. 707 V-103. De Feyfer, VI.C.35. A.J.J. van de Velde, ‘Zuiden
Noordnederlandsche bibliographie over natuur- en geneeskunde tot 1800, in Verslagen
en mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde,
1937, p. 279. André Vésale, rénovateur..., nr. 84. BT 4598. Machiels, V-82. PP 2416.

Exemplaren
5.1 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, A 1348
5.1.a Band. - Oude perkamenten band, kartonnen borden; rug en knepen aan kop en
staart licht beschadigd. Als tweede stuk: D. van Mauden (zie 7.1).
5.1.b Herkomst. - Onderaan op het titelblad de natte stempel van het Museum Plantin
(cf. 4.A.b); op fol *2 ro de droge, en onderaan fol. n4 ro de droge en de natte
stempel.
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5.1.c Toestand. - De 42 eenzijdig bedrukte buitentekstplaten zijn alle samen tussen
de liminaria en het corpus van de tekst in gebonden; ze bestaan uit elf niet
gesigneerde katernen van resp. 2, 6, 4 × 5, 2, 6,6 en 4 bladen. Zie ook de
aantekening onder 5.3.c betreffende het verbeterstrookje.

5.2 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, R 44.12
5.2.a Band. - Gespikkeld bruin leer over kartonnen borden; langs de rand een
blindgestempelde lijn maar aan de kneepzijde een dubbele; goudgestempelde
titel en bloem op de rug; 17de eeuw. Als tweede stuk: D. van Mauden (zie 7.1).
5.2.b Herkomst. - Voorin op het dekblad, in twee verschillende handen ‘Ex Bibliotheca
Balthasaris Moreti’, 17de e; op het derde rugveld sporen van een etiket met het
Plantijnse monogram PN in zwarte letters (afb. 2), 17de e.24 Onderaan op het
titelblad en op fol. n4 ro de droge stempel van het Museum Plantin (cf. 4.1.b).

Afb. 2 Etiket met het Plantijnse monogram PN, derde rugveld. - MPM, R 44. 12

24

In de Catalogus librorum bibliothecae Balthasaris Moreti (MPM, M29) staat enkel ‘Anatomie
van Vesalius met copere figuren 1568’, vermeld bij de Teutonici in folio. Deze catalogus
werd omstreeks 1650 door Balthasar II Moretus aangelegd (cf. VOET, GC, I, p. 342-343).
Toch kan de aantekening op het voordekblad al op Balthasar I (1574-1641) wijzen die als
eerste begonnen is de bibliotheek herin te richten en rijkelijk aan te vullen. Lees in dit verband
F. DE NAVE, Het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, I: De bibliotheek, Antwerpen 1985
(Publikaties van het Museum Plantin-Moretus en het Stedelijk Prentenkabinet), p. 7-9.
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5.2.c Toestand. - De platen zijn bij elk van de 7 ‘boeken’ ondergebracht; d.w.z. tussen
p. 16 en 17 (Bk I), tussen p. 56 en 57 (Bk II), tussen p. [80] en 81 (Bk III), tussen
p. [88] en 89 (Bk. IIII), tussen p. 104 en 105 (Bk. V), tussen p. [124] en 125
(Bk VI) en tussen p. [140] en 141 (Bk VII). Zie ook de aantekening onder 5.3.c
betreffende het verbeterstrookje.

5.3 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, R 7.9
5.3.a Band. - Bruin halfleren band, bruin en beige gestreept marmerpapier over
kartonnen borden; gesigneerd met etiket, gedeeltelijk geschonden, op het
voordekblad ‘J. MÖSSL[Y] / Relieu[r] / 35, Vieille Bour[se] / Anvers’. Jaak
Mössly was omstreeks 1904 als boekbinder te Antwerpen gevestigd (cf.
Tentoonstelling van het moderne boek. Catalogus, Antwerpen, Museum
Plantin-Moretus, 15 juli tot 15 october 1904, p. 195-196). Op de staart: stempel
van het Museum Plantin-Moretus.
5.3.b Herkomst. - Onderaan op p. 3, het eerste aanwezig, de natte en de droge stempel
van het Museum Plantin (cf. 4.1.b); op p. 186, het laatste aanwezig, de natte.
In een hand uit de tijd zijn in de tekst en op de platen correcties aangebracht;
de eerste hebben doorgaans betrekking op woordgebruik (b.v. cromte dat moet
vervangen worden door hollicheyt). In het Epitome komen veruit de meeste
verbeteringen voor (p. 145, 167 e.v., bv).
5.3.c Toestand. - Het voorwerk, *4, A1 & A8, Y4, Z1-6 ontbreken. De platen zijn na
elk van de 7 ‘Boeken’ ingebonden, zoals in 5.2.c.
Op p. 4, onderaan rechter kolom is een verbeterstrook met vierregelige tekst
opgeplakt:
z. D'eerste ghemeene gat
α. T'vierde beē vā d'opperste caecx been
2. Den deurganck oft wegh vant' marck vanden rugghe graet. (afb.
3).
In de twee andere exemplaren in het MPM is die strook eveneens opgeplakt (in
een licht verschillend zetsel);25 kennelijk heeft de zetter zich vergist. Uit ex. 5.4.
wordt het duidelijk dat de tekst die er oorspronkelijk stond, fout was; hij hoort
thuis in de eerste kolom van de volgende pagina. Een en ander zou er kunnen
op wijzen dat dit exemplaar misschien in handen van Van Mauden is geweest...
De

25

Caecxbeen staat aan elkaar en deurgāck heeft een abbreviatuur. Een correctie moet hier m.i.
niet in gezocht worden; misschien is het drukken van dit verbeterstrookje niet voor de hele
oplaag ineens gebeurd, maar in twee (of meer) tijden.
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Afb. 3 Verbeterstrookje in J. Valverde, Anatomie, 1568, p. 4. - Kon. Bibl. Brussel II 26.067 C 2 LP

aantekeningen betreffende het te donker afdrukken van de platen zouden er
kunnen op wijzen dat onderhavige afdrukken van de platen proeven zijn; toch
zijn ze in de 2 andere exemplaren hier niet verbeterd.

5.4 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, vh 7422 c 2 lp
5.4.a Band. - Goudgestempeld kalfsleer over kartonnen borden; op de platten een
omlijsting van een dubbele lijn waarbinnen een tweede dito kader met op de
hoeken buitenwaarts een bloemstempeltje (afb. 4a) en in het midden een
plaatstempel (78 × ca. 74) met het
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wapen van het markgraafschap Antwerpen;26 rug vernieuwd; roodbruin geverfde
sneden; sporen van twee paar snoeren; midden 17de eeuw. Als eerste stuk; D.
van Mauden (zie 7.1).

A

B
Afb. 4 Bloemstempeltje, a op Kon. Bibl. Brussel, VH 7422 C LP, b op ex. uit privé-verzameling

5.4.b Herkomst. - Op de versozijde van het voorschutblad een ex-libris van C. van
Hulthem. Deze band moet dus oorspronkelijk wel in het bezit van de stad
Antwerpen zijn geweest. Hoewel in dit exemplaar een ex-libris van Van Hulthem
staat, was dit niet zijn oorspronkelijk exemplaar; hij had nl. een onvolledig (zie
5.7) dat hij in de loop van de 19de eeuw, met dit heeft geruild (cf. een
aantekening in het exemplaar).

26

Toen in 1581 door de stad Antwerpen een nieuwe bibliotheek werd aangelegd - de vorige
was in 1576 met de Spaanse furie in de vlammen opgegaan - ging zij met Plantijn een
overeenkomst aan dat deze van elk werk dat hij zal drukken, een exemplaar aan de stad zal
afstaan. Omdat al spoedig bleek dat er exemplaren verdwenen en niet terug kwamen (een
soort permanente bruikleen!) werd in 1586 door de stad beslist dat Plantijn de boeken voortaan
‘behoorlijck ghebonden’ zal leveren - en niet zoals voorheen ongebonden. Verder krijgt de
stadspensionaris Engelbrecht Masius de opdracht van de stad er o.m. voor te zorgen ‘alle de
boecken ende exemplairen, ongebonden wesende, loffelijcken te doen binden ende der
stadtswapenen, in goude, op beyde de sijden van de selve gebonden boecken te doen drucken’
(Stadsarchief Antwerpen, Collegiale Actenboeken 1585-1588, fol. 55, geciteerd naar F.J.
VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Stadsbibliotheek van Antwerpen, Antwerpen 1908,
p. 53-54). Het hier afgedrukte plaatstempel heeft evenwel niet het eigenlijke stadswapen
maar het wapen van het markgraafschap. Het komt voor op boeken die door Balthasar II
Moretus (1615-1674) aan de stadsbibliotheek werden geschonken. Cf. JONGHE D'ARDOYE,
vicomte, J. HAVENITH & G. DANSAERT, Armorial belge du bibliophile, II [Bruxelles] 1930,
p. 483. Exposition de reliures. II Du XVIIe siècle à la fin du XIXe, Bruxelles 1931, nr. 159.
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5.4.c Toestand. - De platen zijn na elk van de 7 ‘boeken’ ondergebracht, zoals in
5.2.c, platen V en VI van Boek III zijn verkeerdelijk na de unieke plaat van
Boek IIII gebonden. Sporen van het verbeterstrookje (cf. 5.3.c).

5.5 Brussel, koninklijk bibliotheek Albert I, II 26.067 c 2 lp
5.5.a Band. - Zelfde als voorgaand nr. 5.4 (afb. 5); de platten zijn gehavend;
oorspronkelijke rug, met in de velden een leliestempeltje, aan kop en staart
beschadigd; sneden verguld. Als eerste stuk: D. van Mauden (zie 7.1).
5.5.b Herkomst. - Op de versozijde van het achterschutblad in een contemporaine
hand ‘roosenhouwer est possessor huius / post mortem

Afb. 5 Plaatstempel met het wapen van het markgraafschap Antwerpen, achterplat. - Kon. Bibl. Brussel,
II 26.067 C LP
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nescio eius' en nog enkele probationes pennae. Op het achterdekblad de inscriptie
‘M.D.K.57’ en een onleesbare aantekening.
5.5.c Toestand. - De platen zijn bij elk van de 7 ‘boeken’ ondergebracht. Het
verbeterstrookje (zoals in 5.3.c) is over een ander heen geplakt (zoals in 5.1.c
en 5.2.c?).

5.6 Gent, universiteitsbibliotheek, R Acc. 8209
5.6.a Band. - Zwart geworden, erg gesleten band over berderen; op platten een brede
omlijsting van blindgestempelde lijnen en rollen waarbinnen een tweede kader
van drie blindgestempelde lijnen; op de hoeken hiervan buitenwaarts een
bloemstempeltje en in het midden een ovale entrelacstempel in gouddruk (het
goud is grotendeels verdwenen); sporen van sloten; rug vernieuwd; laat 16de
eeuw.
5.6.b Herkomst. - Op de versozijde van het tweede voorschutblad (eigenlijk het eerste
blad van een aparte katern; zie verder), keurig geschreven in hoofdletters en
minuskels binnen een afgelijnd kader ‘Desen boeck behoort toe Meester
Wiinandt vander A barbier ende cirurgijn, woonende binnen der stadt van
Antwerpen’27 en onderaan ‘die hem vint eer hij verloren is: die sal steruen eer
hij sieck is: v biddende brenghten mij weder, ick sal v eenen ghoeden
drinckpenninck hebben’. Voorin een katern van zes bladen met gelinieerd kader;
de bll. [2] tot [6] recto zijn in de 16de eeuw nog beschreven met een Nederlandse
tekst die de vertaling is van Plantijns opdracht, in het Frans, aan Gerard
Grammay, heer van 's-Gravenwezel; bovenaan een aanroeping, in het Latijn,
tot de Hl. Drievuldigheid, Maria, Cosmas en Damianus, Lucas evangelist.
Ingeschoven een rekening op lichtblauw papier uit 1864 van de ‘Librairie
ancienne et moderne de Joseph Kockx, Rue aux Chiffons, N. 25, à Anvers’
geleverd aan Snellaert, uit zijn ‘Catalogue 63’ kavel 711 voor 6.00 fr. en 722
voor 8.00 fr., samen 14.00 fr. + 3.00 fr. voor ‘Catalogue 60’, hetzij 17.00 fr. Op
een tweede briefje handgeschreven rekening ‘Debet M. Snellaert aan C. Vyt,
boekverkooper rp - Veiling te Middelburg 8r.64’ met negen titels waaronder
Valverde niet voorkomt.

27

De naam Wynant van der A komt voor in de Certificatieboeken van het Antwerpse
Stadsarchief; zie A.C.F. VAN SCHEVENSTEEN, ‘Naamlijsten’..., p. 134.
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5.6.c Toestand. - Het exemplaar is hier en daar bezoedeld en vochtvlekkig. De platen
zijn bij elk van de zeven ‘boeken’ ondergebracht; de platen van Bk II, pl. I en
V van Bk. VI en pl. II van Bk. VII ontbreken.

5.7 Louvain-la-neuve, universite catholique de louvain, centre general de
documentation, res. b 9928.
5.7.a Band. - Kartonnen borden met bruin marmer papier overtrokken; sneden donker
geverfd, 19de eeuw. Als tweede stuk: D. van Mauden.
5.7.b Herkomst. - Op het titelblad in handschrift ‘Mathys Dyckman’. Onderaan ronde
natte stempel met ‘Fonds Bibliothèque royale Van Hulthem’ voor de helft een
andere dito stempel bedekkend, waarvan de tekst vervaagd is; op de rectozijde
van het voorschutblad in een moderne hand ‘Exemplaire de VH 7422 défectueux
et remplacé par un autre’; op het voordekblad een ex-libris, vermoedelijk van
Van Hulthem, verwijderd; op de staart klein rond etiket met het handgeschreven
nummer 7422 (Cf. 5.4.b). Op het voordekblad de ovale natte stempel met
‘Bibliotheca Universitatis Lovaniensis’. Bij de verdeling van de Leuvense
universiteitsbibliotheek in 1968 is het exemplaar naar Louvain-la-Neuve
verhuisd.
5.7.c Toestand. - De platen zijn globaal na Boek I ingebonden. Fol. B4, I1, K4, M3,
N6, T2-3 en platen I-II van Boek I ontbreken; pl. III van Bk. I is verkeerdelijk
na Boek V gebonden. Sporen van vocht; een (herstelde) scheur aan p. 15-16.
Sporen van het verbeterstrookje (cf. 5.3.c).

5.8 Prive verzameling, Brussel
5.8.a Band. - Zwartgeworden bruin leer over kartonnen borden; op de platten een
omlijsting bestaande uit een blindgestempelde tripellijn met aan de hoeken
buitenwaarts een bloemstempeltje in gouddruk zeer sterk gelijkend op, zo niet
hetzelfde, als op 5.4 (zie afb. 4); in het midden, eveneens goudgestempeld, een
ruitvormig motief met uitgespaarde ovaal; sporen van sluitveters; laat 16de
eeuw; recent gerestaureerd. Als tweede stuk: D. van Mauden (zie 7.6).
5.8.b Herkomst. - Op het voordekblad handgeschreven: ‘desen boeck
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oort [sic] toe aen Joannes Maude’; op de versozijde van het titelblad in
verschillende handen: ‘desen boeck behoort toe Mr. Loys van Sw(?)almen
chirurgijn tot Gendt woonende op de Torre... et brugghe, 1648’;28 ‘Desen boeck
behoort toe Joannes Maude anno 1721’ en ‘Desen boeck behoert toe aen Joseph
Franciscus van de [weggeschrapt] anno 1733’. Op het titelblad van D. van
Mauden, thans zeer sterk verbleekte aantekening ‘Meester Ramundus: dese
stadt ghesworen Chirurgin’ (ca. 1600?).
5.8.c Toestand. - De platen zijn bij elk van de 7 ‘boeken’ ondergebracht in 5.2.c;
platen V en VI van Boek III ontbreken. Het verbeterstrookje (cf. 5.3.c) zat in
1980 los tussen p. 4 en 5; op de foute tekst onderaan de tweede kolom op p. 4
zat een wit strookje heen geplakt waarop de begintekst van ‘De viifde tafel’.

6 Cushing VI.D.-45
Vivae imagines partium corporis humani. Antwerpen, C. Plantijn, 1579, 4o.

Literatuur
BB, V p. 702-703 V-92. De Feyfer, VI.C.34 André Vésale, rénovateur..., nr. 88. BT
4600. PP 2414 & 2415.

Exemplaren
6.1 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, A 2003
6.1.a Band. - Bruin leer over karton, op de platten twee opeenvolgende kaders van
tripellijnen in blindstempeling, de binnenste heeft een buitenwaarts
leliestempeltje in gouddruk; in het midden een dubbel omlijnde ovale
rankenstempel in gouddruk. De oude bandbekleding is bij de restauratie opnieuw
op de platten aangebracht terwijl de rug vernieuwd is.

28

Deze inscriptie was vóór de restauratie in 1980 nog leesbaar.
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6.1.b Herkomst. - Onderaan op de versozijde van het titelblad de natte stempel van
het Museum Plantin-Moretus, op fol. A2 ro onderaan de droge, onderaan fol.
V3 ro de droge en V3 vo de natte.
6.1.c Toestand. - Het drukjaar 1572 op het titelblad is ongewijzigd.

6.2 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, vb 4481 c lp
6.2.a Band. - Oude soepele perkamenten band; op de rug, dwars, in grote letters
‘Anathomia Vesalij’; sporen van sluitveters.
6.2.b Herkomst. - Bovenaan het titelblad in een 17de-eeuwse hand ‘Collegij
Soc(ieta)tis Jesu Hanno-Monten’, het jezuïetencollege te Bergen, Hg. (Mons).
6.2.c Toestand. - Het drukjaar 1579 op het titelblad is in opdruk.
Platen V en VI van Liber III ontbreken.

6.3 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, vh 7423 c lp
6.3.a Band. - Oude mosterdkleurige herteleren (?) band over kartonnen borden; op
de platten een kader van één lijn en in het midden een ovale entrelacstempel;
half verdwenen titel in het tweede rugveld; donker geverfde sneden.
6.3.b Herkomst. - Bovenaan het titelblad in een 18de-eeuwse (?) hand ‘Collat. G: R.’
Op het voordekblad een ex-libris van C. van Hulthem (hetzelfde als in 5.4). Op
de versozijde van het titelblad de natte stempel van ‘Bibliothèque royale Fonds
van Hulthem’.
6.3.c Toestand. - Het drukjaar 1572 is ongewijzigd.

David van Mauden
7 [Cushing VI.E.-α]
Bedieninghe der anatomien. Antwerpen, C. Plantijn, 1583, 4o. (afb. 6).
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Literatuur

Afb. 6 D. van Mauden, Bedieninghe, 1583. - Kon. Bibl. Brussel, II 26.067 C 1 LP
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Van de Velde, 1939, p. 842. BT 4649. PP 1655.

Exemplaren
7.1 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, A1348
7.1.a Als eerste stuk: Valverde (zie 5.1).
7.1.c Katern † met errata ontbreekt.

7.2 Antwerpen, museum Plantin-Moretus, r 44. 12
7.2.a Als eerste stuk: Valverde (zie 5.2).
7.2.c Katern † met errata ontbreekt.

7.3 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, vh 7422 c 1 lp
7.3.a Als tweede stuk: Valverde (zie 5.4).
7.3.c Katern † met de errata is achter Van Mauden ingebonden.

7.4 Brussel, koninklijke bibliotheek Albert I, II 26.067 c 1 lp
7.4.a Als tweede stuk: Valverde (zie 5.5).
7.4.c Katern † met de errata is achter Van Mauden ingebonden.

7.5 Louvain-la-Neuve, universite catholique de Louvain, centre general
de documentation, res. b 9928
7.5.a Als eerste stuk: Valverde (zie 5.7).
7.5.c Fol. i2 en de katern † met de errata ontbreken. Vochtvlekken en (niet herstelde)
scheur aan p. 95-96.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

7.6 Prive verzameling, Brussel
7.6.a Als eerste stuk: Valverde (zie 5.8).
7.6.c Katern † met de errata is achter Van Mauden ingebonden; het laatste blad,
blanco, ontbreekt.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

477

Register
Bibliotheken
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus
A 1348: 5.1, 7.1
A 1358: 4.1
A 2003: 6.1
R7.9: 5.3
R44.12: 5.2, 7.2
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I
VB 4481 C: 6.2
VH 7422 C: 5.4, 7.3
VH 7423 C: 6.3
II 26.067 C: 5.5, 7.4
III 59.192 C: 4.2
Brussel, Privé verzameling: 5.8, 7.6
Gent, Universiteitsbibliotheek
R Acc. 8209: 5.6
R Acc. 8542: 4.3
Louvain-la-Neuve, UCL, Centre général de documentation
Rés. B 9928: 5.7, 7.5

Bezitters en Boekbinders
Antwerpen, Markgraafschap 5.4, 5.5
Bergen, Hg., Jezuïeten 6.2
Besold, Eduard, boekhandelaar te Erlangen 4.3
Dyckman, Mathys 5.7
Fuchsius, Johannes Matthaeus 4.3
G.R. 6.3.
Joannes Franciscus vande...? 5.8
Kockx, Joseph, boekhandelaar te Antwerpen 5.6
Maude, Joannes 5.8
Mauricius Bononiensis, Christophorus 4.2

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

478
M.D.K. 57 5.5
Milaan, Coll. SS. Pauli & Barnabae 4.2
Mössly, Jaak, boekbinder te Antwerpen 5.3
Moretus, Balthasar 5.2
P[lanti]N 5.2
Pusinerius, Luca? 4.2
Ramundus, Mr. 5.8
Roosenhouwer 5.5
Snellaert, F.A. 5.6
Van der A, Wiinandt 5.6
Van Hulthem, C. 5.4, 5.7, 6.3
Van Sw(?)almen, Loys 5.8
Vyt, C., boekhandelaar te Gent 5.6

Koninklijke Bibliotheek Albert I
Keizerslaan 4
B-1000 Brussel

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

479

Summary
Christopher Plantin had published two books belonging to the ‘Vesaliana’, as Harvey
Cushing calls them in his Bibliography of Vesalius. The first book, Vivae imagines
by J. Valverde has been published in three editions (VI.D.-43-45). Cushing classifies
this work among the ‘modified versions of Vesalius' anatomical works’. In Vivae
imagines the text of Vesalius' Epitome is also included, but it was not recorded
bibliographically by Cushing.
The second monograph, Bedieninghe der anatomien written by the Antwerp
medical doctor David van Mauden is not described by Cushing and should be
classified in the ‘more remote works’ [VI.E], yet to be treated.
The present article is a first contribution to a Belgian census of Cushing's
Bibliography. In the near future, the author intends to publish this census in which
emphasis will be placed on the copy-specific features, as well as on the editions
unknown to or undescribed by Cushing.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

481

Originele tekeningen van Valverde Vesalius en Valverde
Jean Pierre Tricot
Herinneren wij eraan dat Andreas Vesalius geboren werd te Brussel op 31 december
1514. In 1538 verscheen ten gerieve van zijn studenten de Tabulae Anatomicae Sex,
en in 1543 werd te Bazel zijn later beroemd geworden traktaat De humani corporis
fabrica libri septem uitgegeven. Korte tijd nadien werd hij arts aan het hof van Keizer
Karel en van Filips II. In 1555 verscheen de tweede editie van de Fabrica. Vesalius
stierf in 1564 op het Griekse eiland Zante, op terugreis van een bedevaart naar het
Heilig Land, bedevaart die hij ondernam om tot nog toe onopgehelderde redenen(6).
Over Juan Valverde zijn weinig biografische gegevens bekend(4). Geboren te
Palencia in 1520 volgde hij zijn humaniora en filosofische studies aan de Universiteit
van Valladolid en begaf hij zich daarna naar Italië om zijn studies in de geneeskunde
te voltooien. Te Padua volgde hij anatomische demonstraties bij Vesalius en diens
leerling Realdo Colombo en dit tot in 1543. Hij werd assistent van laatstgenoemde
in 1544, jaar waarin hij zich naar Pisa begaf. In 1552 verscheen te Parijs zijn eerste
boek De animi et corporis sanitate tuenda libellus. Kort daarna werd hij lijfarts van
Kardinaal Alvarez de Toledo, groot-inquisiteur te Rome, waar hij vanaf 1550
geneeskunde onderrichtte in het Santo-Spirito Hospitaal. In 1556 verscheen te Rome
zijn voornaamste werk: Historia de la composición del cuerpo humano.
Van in den beginne werden de anatomieboeken van Vesalius door verschillende
auteurs geplagieerd en de grote anatoom zou hierover dikwijls
Voor de anatomische platen refereren wij naar de eerste Plantijnse uitgave in het
Latijn: J. Valverde, Vivae imagines partium corporis humani aereis formis expressae.
Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566. De Nederlandse citaten werden
genomen uit de eerste Nederlandse vertaling van het boek: J. Valverde, Anatomie,
oft levende beelden vande deelen des menschelicken lichaems: Met de verclaringhe
van dien, inde nederduytsche spraecke. T' Antwerpen, By Christoffel Plantijn, 1568.
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zijn beklag uiten(1). Eén ervan was Valverde. Valverde had namelijk de overgrote
meerderheid van de afbeeldingen uit de Fabrica gekopieerd, af en toe in een licht
gewijzigde vorm.
Aan beide auteurs komt echter een niet onbelangrijke verdienste toe. Vooreerst
aan Vesalius, echte grondlegger van de menselijke anatomie. Tot op dat ogenblik
was de anatomische kennis gebaseerd op bevindingen gemaakt bij de dissectie van
dieren. Vesalius was de eerste die een poging ondernam het menselijk lichaam
nauwkeurig te ontleden en te beschrijven.
Anderzijds kende het boek van Valverde een dermate grote bijval (14 uitgaven in
4 talen) dat het, meer nog dan het boek van Vesalius, tot de verspreiding van een
exactere anatomische kennis over heel Europa tijdens de Renaissance heeft
bijgedragen(4).
Vesalius liet de houtblokken door Van Calcar vervaardigen, terwijl Valverde zijn
kopergravures door Beccera liet maken. Dit Valverdiaanse plagiaat van de Vesaliaanse
tekeningen werd op zijn beurt geplagieerd door de gebroeders Huys, en dit in opdracht
van Christoffel Plantijn, die in 1566 te Antwerpen zijn anatomieboek uitgaf: Vivae
imagines partium corporis humani aeris formis expressae(3)(7). De etsen door de
gebroeders Huys vervaardigd zijn mooier en fijner dan die van Beccara. De menselijke
afbeeldingen komen slanker en eleganter voor.
Het is onze bedoeling hier enkele originele platen uit Plantijns Valverde te
bespreken. Hierbij kunnen wij vaststellen dat deze originaliteit in feite zeer beperkt
was.

1. De eerste myologische plaat (The ‘First Muscle Man’): Lib II Tab I
(afb. 1)
De eerste spierplaat van Valverde zou als origineel kunnen worden beschouwd. Er
bestaat immers een duidelijk verschil in houding van deze man met die door Vesalius
getekend.
Bij Valverde houdt een ontvilde man in zijn linker afhangende hand een dolk vast
en met de andere hand heft hij zijn eigen huid en onderhuidsweefsel op. Waar
Valverde zijn inspiratie voor deze figuur gehaald heeft is nog niet zeer duidelijk. Het
klassieke prototype waarbij het aangezicht gericht is naar de opgeheven arm, is de
beruchte Apollo van het Belvédère(5).
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Het motief van een man die enerzijds een dolk vasthoudt en anderzijds een ontvilde
mensenhuid grijpt vinden we gedeeltelijk terug bij Michelangelo in het portret van
de H. Bartholomeus in de Sixtijnse kapel(8). Nog veel beter echter op een tekening
uit 1536 van de monogrammist M.F. Apollo en Marsyas, wellicht op basis van een
andere tekening uit 1506 van Domenica Fiorentino(8).
Is er een groot verschil tussen de plaat van Vesalius en die van Valverde?
Laatstgenoemde drukt het aldus uit (p. 17 in de Nederlandse versie): ‘Maer den Leser
sal ghewaerschouwet wesen, dat dese Figure verschillet met de Figure van Vesalius,
en(de) dat in dese, de streken van de saselingen oft fibren des vleeschs, hoe dat
yeghelijck gheuoecht werden in haerlieder musclen, claerlijcker ghetoont werdt’.
Vesalius verklaarde zijn eerste spierplaat speciaal te hebben getekend ten behoeve
van de schilders en beeldhouwers. Valverde gaat er prat op duidelijker te zijn geweest
bij het tekenen van de spiervezelrichtingen en van de verschillende spierhechtingen.
Dit houdt mede verband met het kopergravureprocédé dat een fijner tracé mogelijk
maakt. De spieren worden bij Valverde beter gearceerd, maar soms wil hij té duidelijk
zijn: zo komt de kuitspierbuik in deze plaat overdreven uitgezet voor in vergelijking
met de andere spiergroepen van het onderste lidmaat.
Globaal gesproken is er dus buiten de manier van voorstellen weinig verschil
tussen de spiertekeningen van Vesalius en die van Valverde.

2. De zwangere vrouw: Lib III Tab VI (afb. 2)
Van strikt anatomisch standpunt uit gezien is deze originele plaat uit het boek van
Valverde weinig betekenisvol. Wij zien een ietwat plompe, melancholisch kijkende
vrouw met open buikholte met daarin zeer duidelijk te zien een knobbelige, zwangere
baarmoeder. De vrouwelijke en mannelijke naaktfiguren zijn ook terug te vinden in
het Epitome van Vesalius.
Het belang van deze plaat ligt evenwel veeleer op een meer socio-cultureel dan
op medisch of artistiek vlak. Hier wordt duidelijk het accent op de vruchtbaarheid
als symbool van de vrouwelijkheid gelegd. Dit in schril contrast met de eveneens
veel besproken Vesaliaanse en de nauwelijks hiervan afwijkende Valverdiaanse
afbeeldingen van de vrouwelijke genitalia: bij de-
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ze afbeeldingen denkt men eerder aan een reusachtige phallus dan aan een schede.
Dat de (minuscule) baarmoeder door Valverde op een andere manier dan bij Vesalius
doorgesneden werd om de baarmoederhalslijn beter aan te duiden doet weinig ter
zake. Het middeleeuwse, androcentrische, concept van al wat met geneeskunde te
maken heeft komt hier nog zeer duidelijk tot uiting.
De kleine, zittende foetus, getekend op de rechter onderzijde van het blad van de
zwangere ‘Venus’ (Lib III, tab VI, fig. XXXIII), is eveneens een originele tekening
van Valverde, die hiermede wenste aan te duiden dat volgens hem de foetus in de
schoot van zijn moeder de navelstreng steeds rond zijn hals droeg: ‘In dese laetste
Figure stae(n) open beyde de rocken ofte membranen, vande vrucht af ghetrocken,
de welcke de selue figure houdet, die sy hadde als sy daer binnen ghesloten was’ (p.
79 in de Nederlandse versie).

3. ‘Venae in gratiam chirurgorum’: Lib VI Tab I (afb. 3)
Het is algemeen bekend dat de tekening van het veneuze stelsel die Vesalius te Padua
in aanwezigheid van zijn leerlingen uitwerkte het beginpunt was voor de uitgave van
zijn eerste boek, de Tabulae anatomicae sex, te Venetië verschenen in 1538(1). De
illustraties van het vasculaire stelsel, zoals bijvoorbeeld de ‘Venarum et item
arteriarum omnium integra delineatio’ worden als dusdanig door Valverde
overgenomen (en niet in spiegelbeeld).
Nochtans heeft Valverde enige verdienste: ter attentie van de chirurgen tekent hij
een nieuwe plaat met een tekening van het oppervlakkig veneuze stelsel van een
man, in dorsaal en in ventraal zicht. De beste plaatsen om aderlatingen te verrichten
worden in de tekst beschreven. In die tijd veronderstelde men via dergelijke procédés
de slechte lichaamsvochten uit het lichaam te kunnen verdrijven. Valverde zou zelfs
spreken van de ‘Venae in gratiam chirurgorum’: ‘... so houden nochtans de
meestendeel van desen, in veel menschen bycans den seluen ganck, sonderlinghe de
ghene, welcker openinghe van noode is om bloet te laten: alle wekker namen ick tot
behoef vanden chirurgiens, hier heb willen verclaren’ (p. 105 in de Nederlandse
versie).
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Het is de enige plaat die in haar geheel niets met Vesalius te maken heeft. Het is in
feite in alle opzichten de enige volledige originele tekening van Valverde.

4. Andere vermeldenswaardige Valverdiaanse platen
Nog andere afbeeldingen van Valverde worden als origineel bestempeld. Het betreft
dan eerder zogeheten verbeteringen of aanvullingen, met enkele supplementaire
tekeningen, steeds in typisch Vesaliaanse stijl.
Een bijzondere vermelding verdienen de tekeningen van het opengeslagen hart
(Lib IIII, fig. VII tot X). Zij getuigen van het feit dat Valverde niet enkel over een
descriptief anatomisch, doch ook over een duidelijk fysiologisch inzicht beschikte.
Hij verbeterde de opvattingen van Galenus en Vesalius dat bloed doorheen een
opening van het harttussenschot van de rechternaar de linkerkamer zou vloeien en
gaf hierdoor een aanzet tot een juistere beschijving van de pulmonale bloedsomloop.
Het is dus overdreven te beweren dat William Harvey dit pas in 1628 in zijn boek
De motu cordis et sanguinis voor het eerst zou gedaan hebben(2): ‘Maer hier is
d'opsnijder te vermanen, dat ick in dese ende drie naest vervolghende figuren, met
Vesalius niet ouer een en come, om dat in die alle dinghen niet claer ghenoech voor
ooghen gheleyt en werden’ (p. 85 in de Nederlandse versie).
Vermelden wij tenslotte de tekeningen van de oogspieren (Lib XX, tab XV, Fig.
XX tot XXIII), de tekening van neus en larynxspieren (Lib II, tab XVI, Fig. I tot
XIII) en de overlangse tekening van blaas, prostaat, urethra en penis (Lib II, tab XVI,
Fig. XVIII).
Samengevat kunnen wij dus besluiten dat er in feite slechts één volledig originele
anatomische tekening van Valverde bestaat: die van het oppervlakkig veneuze stelsel.
Wel heeft Valverde bij het kopiëren van sommige andere tekeningen van Vesalius
zijn eigen stempel aangebracht, op artistiek, op socio-cultureel, dan wel op
fysiologisch vlak.
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Eindnoten:
(6) J.J. TRICOT-ROYER, André Vésale - à propos du Quatrième Centenaire de la ‘Fabrica’ Bruxelles
1943.
(4) F. GUERRA, ‘Valverde, Juan de’, in Dictionary of Scientific Biography, Ed. CH. COULSTON,
New York, XIII, 1976, p. 568-569.
(1) BB, V, p. 688-703.
(4) F. GUERRA, ‘Valverde, Juan de’, in Dictionary of Scientific Biography, Ed. CH. COULSTON,
New York, XIII, 1976, p. 568-569.
(3) H. CUSHING, A bio-bibliography of Andreas Vesalius, 2nd edition, Hamden (Conn.) London
1962.
(7) PP, p. 2327-2334.
(5) A.W. MEYER and SHELDON K. WIRT ‘The Amuscan illustrations’, Bull. Hist. Med., 14 1943,
p. 667-687.
(8) L.H. WELLS, ‘A note on the Valverde muscle-man’, Medical History, 3, 1959, p. 212-214.
(8) L.H. WELLS, ‘A note on the Valverde muscle-man’, Medical History, 3, 1959, p. 212-214.
(1) BB, V, p. 688-703.
(2) E.D. COPPOLA, ‘The discovery of the pulmonary circulation: a new approach’, Bulletin of the
History of Medicine, 31, 1957, p 44-77.
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Les editions Plantiniennes des tragiques grecs par G. Canterus
Monique Mund-Dopchie
La réputation d'un imprimeur-éditeur se fonde, entre autres critères, sur la qualité
des oeuvres qu'il lance sur le marché. A cet égard, Christophe Plantin fut bien inspiré
en s'intéressant aux travaux de Guillaume Canter (1542-1575), un humaniste de nos
provinces, qui voua sa trop brève existence à l'étude des textes sacrés et des auteurs
anciens. Malgré une carrière fort courte, celui-ci se fit, en effet, très justement
apprécier par ses contemporains et par la postérité. Formé par des maîtres renommés,
Cornelius Valerius van Auwater à Louvain, Turnèbe et Dorat à Paris, entré en relations
suivies avec les hommes marquants de son époque, tels Carlo Sigonio, Fulvio Orsini,
Marc-Antoine Muret et Joseph Scaliger, le jeune savant participa pleinement à la vie
intellectuelle du XVIe siècle. Après plusieurs séjours à l'étranger, il passa les dernières
années de sa vie à Louvain, où il s'établit en 1567 ou 1568, et il s'y consacra tout
entier à l'enseignement et à la recherche, épuisant par un labeur incessant une santé
qu'il avait fragile. Il mourut de maladie le 18 mai 1575: il n'avait pas 33 ans.1
Ce sont essentiellement les ouvrages appartenant à la période louvaniste que
l'officine de Plantin eut l'occasion de publier, succédant en cela à une autre maison
prestigieuse, celle de Jean Oporin à Bâle. Il s'agit pour une

1

La documentation dont cet article fait état a été rassemblée grâce à un crédit du Fonds National
de la Recherche Scientifique, auquel j'exprime ma reconnaissance.
En ce qui concerne la biographie de Guillaume Canter, on consultera principalement: H. DE
VOCHT, Cornelii Valerii ab Auwater Epistolae et Carmina, Louvain 1957, p. 53-58
(Humanistica Lovaniensia, 14). Cf. aussi J.A. GRUYS, The Early Printed Editions (1518-1664)
of Aeschylus. A Chapter in the History of Classical Scholarship, Nieuwkoop 1981, p. 113-119
(Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, 32); M. MUND-DOPCHIE, La survie d'Eschyle
à la Renaissance. Editions, traductions, commentaires et imitations, Louvain 1984, p. 239-261
(Fonds René Draguet. Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres, 1).
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part de rééditions: les deuxièmes éditions augmentées d'un fragment attribué à
Aristote, Pepli fragmentum (1571) et du traité De ratione emendandi Graecos auctores
syntagma (1571) et la troisième édition augmentée du receuil de Novae Lectiones
(1571). Mais on trouve également des productions nouvelles: Canter collabore aux
éditions des Epistolae familiares (1568, 1577) et du De officiis (1568) de Cicéron,
des Dionysiaca de Nonnos de Panopolis (1569), du traité Ethicae seu de moribus
philosophiae brevis et perspicua descriptio (1567, 1568, 1572, 1574, 1575, 1582),
ainsi qu'au ‘magnum opus’ de Plantin, la Bible polyglotte (Variarum in Graecis
Bibliis lectionum libellus, 1572). Enfin, on doit à sa seule compétence une édition
et un commentaire des poèmes de Properce (1569), une édition et une traduction des
Eclogae de Stobée (1575), sans compter les éditions d'Euripide (1571), de Sophocle
(1579) et d'Eschyle (1580), qui nous retiendront ici.2 Ces dernières forment, en effet,
un ensemble homogène et constituent un échantillon valable de la production de
l'humaniste.
Différents indices montrent que ces trois ouvrages furent conçus comme les volets
d'un triptyque et qu'ils étaient destinés à sortir de presse dans des délais rapprochés.
Leur organisation est identique: ils contiennent une lettre-préface rédigée en grec,
des prolégomènes latins exposant les buts poursuivis par Canter, le chapitre IV du
5e livre des Novae Lectiones, fixant la chronologie des événements décrits dans les
33 drames conservés, des épigrammes de l'Anthologie Palatine, qui célèbrent chacun
des Tragiques.3 De même, le texte grec est suivi de brèves notes et d'un recueil de
sentences empruntées au corpus et à Stobée. Par ailleurs, l'édition d'Euripide était
achevée le 18 décembre 1569 et celles de Sophocle et d'Eschyle, le 1er avril 1570,
comme en témoignent le privilège et l'imprimatur insérés respectivement dans le
volume d'Euripide et dans celui d'Eschyle:
Cautum est Regio Privilegio, ne quis alius praeter Christophorum Plantinum
librum hunc, cuius titulus est ‘Euripidis Tragoediae, industria Gulielmi
Canteri castigatae, et Notis illustratae, etc...’ intra sexennium imprimat,
aut alibi impressum in

2

3

En ce qui concerne la description de ces ouvrages, on consultera: L. VOET, The Plantin Press
(1555-1589), 6 vol., Amsterdam 1980-1983, passim. L'édition d'Eschyle est décrite au p. 7-8
du 1er volume, celle d'Euripide aux p. 886-887 du 2e vol., celle de Sophocle aux p. 2102-2103
du 5e vol.
Rectifions à cet égard une petite erreur contenue dans la description de l'édition d'Euripide,
vol. II, p. 886. Les épigrammes qui y figurent ne doivent rien à Junius, mais sont empruntées
à l'Anthologie Palatine (VII, 43, 44, 45, 46, 47); la première et peutêtre la seconde ont été
composées par un poète Ion.
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suas ditiones importet, venalemve habeat. Qui secus faxit, poena fisco
Regio exolvenda mulctabitur, ut latius in Regio diplomate expressum est.
Dato Bruxellae 18. Decemb. 1569. Signat. I. De Witte.4
Approbatio. Sophoclem et Aeschylum et notas in eosdem per Guilielmum
Canterum observatas perlegi, et nihil reprobandum deprehendi. Actum
Lovanii 1. Aprilis Anni 1570. Thomas Gozaeus a Bellomonte, Sacrae
Theologiae Professor et librorum visitator.5
Le texte d'Euripide fut cependant le seul à être publié du vivant de Canter. Les deux
autres volumes attendirent près de 10 ans pour sortir des presses de Plantin et on
ignore à ce jour les raisons de ce retard.6
L'apport de Canter en ce qui concerne les Tragiques athéniens se situe à deux niveaux,
comme l'humaniste s'en explique à maintes reprises dans ses différentes
lettres-préfaces et dans ses prolégomènes. D'une part, il a été premier à identifier
explicitement les mètres utilisés et à rétablir la structure des passages lyriques, que
les éditions antérieures ne permettaient pas de percevoir; d'autre part, il a corrigé de
nombreuses fautes du texte grec, que celles-ci aient été léguées par la tradition ou,
pire encore, introduites par des éditeurs ignorants ou distraits. Pour mener à bien
cette double tâche, le savant louvaniste s'est appuyé essentiellement sur les ressources
de son intelligence et sur sa vaste expérience de la langue et de la littérature grecques.

4

5

6

Euripidis tragoediae XIX. In quibus praeter infinita menda sublata, carminum omnium
ratio hactenus ignorata nunc primum proditur; opera Gulielmi Canteri Ultraiectini,
Anvers, Christophe Plantin, 1571, f. Gg8r:
Il a été stipulé par privilège royal que nul autre que Christophe Plantin ne pourra
imprimer endéans les six ans l'ouvrage qui voici, dont le titre est ‘Euripidis Tragoediae,
industria Gulielmi Canteri castigatae, et Notis illustratae etc.’ ou, s'il a été imprimé
ailleurs, ne pourra insérer celui-ci dans ses productions ou le vendre.
Celui qui aura agi autrement sera frappé d'une amende infligée par le fisc roy comme
cela a été exposé plus longuement dans le diplôme royal. Fait à Bruxelles, le décembre
1569. Signé: I. De Witte.
Aeschyli tragoediae VII. In quibus praeter infinita menda sublata, carminum omnium
ratio hactenus ignorata nunc primum proditur; opera Gulielmi Cantera Ultraiectini,
Anvers, Christophe Plantin, 1580, f. Z3r:
Approbation. J'ai lu Sophocle, Eschyle et les notes faites sur ceux-ci par Guillaur
Canter et n'y ai rien trouvé à redire. Fait à Louvain, le 1er avril 1570, Thomas de Goze,
de Beaumont, professeur en la sainte Théologie et inspecteur des livres.
Cf. à ce sujet J.A. GRUYS, The Early Printed Editions..., p. 116-117.
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Tout au plus reconnaît-il certaines dettes à l'égard de divers scoliastes, du commentaire
que Jean Brodeau consacre à plusieurs tragédies d'Euripide et qui est diffusé en 1562,
des listes de variantes relatives aux pièces de Sophocle et d'Euripide qu'Henri Estienne
publie en 1568 et de l'enseignement dispensé par Jean Dorat sur Sophocle et sur
Eschyle.7 Mais il devait sans doute bien davantage aux études de ses contemporains
et d'aucuns, tel Joseph Scaliger, lui ont reproché à bon droit de s'être servi, sans le
dire, de suggestions formulées par autrui.8 En revanche, il ne semble pas avoir eu
accès aux manuscrits et n'en évoque même pas la possibilité. Eschyle, Sophocle et
Euripide ne sont d'ailleurs pas nommés dans la lettre-préface de la 2e édition du De
ratione emendandi Graecos auctores syntagma, où le jeune

7

8

L'aide de Jean Brodeau est mentionnée à propos d'Euripide (Euripidis tragoediae XIX..., f.
*2v[= *3v]. Il s'agit de l'édition: Euripides Poeta Tragicorum princeps, in Latinum sermonem
conversus, adiecto e regione textu Graeco: cum annotationibus et praefationibus in omnes
eius Tragoedias: autore Gasparo Stiblino. Accesserunt Iacobi Micylli, De Euripidis vita, ex
diversis autoribus collecta: item, De Tragoedia et eius partibus προλεγ μενα quaedam. Item
Ioannis Brodaei Turonensis Annotationes doctissimae nunquam antea in lucem editae. Ad
haec, Rerum et verborum toto opere praecipue memorabilium copiosus Index, Bâle, Jean
Oporin, [1562].
Celle d'Henri Estienne est mentionnée à propos d'Euripide (ibidem) et de Sophocle (Sophoclis
tragoediae VII. In quibus praeter multta menda sublata, carminum omnium ratio hactenus
obscurior, nunc apertior proditur: opera Gulielmi Canteri Ultraiectini, Anvers, Christophe
Plantin, 1579, p. 9-10). Il s'agit de l'édition: Henrici Stephani annotationes in Sophoclem et
Euripidem, quibus variae lectiones examinantur et pro mendosis emendatae substituuntur.
Eiusdem tractatus de sillographia quorundam vocabulorum Sophocli cum ceteris tragicis
communium. Eiusdem dissertatio de Sophoclea imitatione Homeri, [Genève], Henri Estienne,
1568.
Le nom de Dorat apparaît à trois reprises dans les notes concernant Philoctète et à 6 reprises
dans les notes concernant Agamemnon, et renvoient à son enseignement prestigieux. Le nom
d'Estienne figure également dans les notes concernant Les Euménides (1 fois) et Les
Suppliantes (3 fois). Il renvoie cette fois aux ajouts que ce dernier a insérés dans l'édition de
Vettori: Aeschyli tragoediae VII. Quae cum omnes multo quam antea castigatiores eduntur,
tum vero una, quae mutila et decurtata prius erat, integra nunc profertur. Scholia in easdem,
plurimis in locis locupletata, et in pene infinitis emendata. Petri Victorii cura et diligentia,
[Genève], Henri Estienne, 1557.
Signalons enfin que la tragédie Hélène nous vaut un renvoi à un receuil d'Adversaria de
Muret et un autre, à celui de Carlo Sigonio.
Voir à ce sujet les textes cités et commentés par A. GRAFTON, Joseph Scaliger. A Study in
the History of Classical Scholarship. I. Textual Criticism and Exegesis, Oxford 1983, p. 106,
108-109, 275-277.
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érudit dresse une liste des auteurs dont il a collationné l'un ou l'autre manuscrit.9
Guillaume Canter se montre particulièrement fier de son activité de métricien.
Certes, ses prédécesseurs n'ignoraient pas la scansion des vers et Robortello, par
exemple, affirmait dans le titre même de son édition d'Eschyle, avoir restitué les
mètres de l'auteur.10 Mais les chants choraux ne faisaient que refléter la disposition
colométrique des manuscrits et les scolies métriques dont on disposait jusque-là
étaient de valeur inégale. Ainsi, Canter dénonce vigoureusement l'insuffisance des
scolies euripidéennes concernant Hécube, Oreste et une partie des Phéniciennes, qui
avaient été publiées dès 153411:
Hoc porro totum quoque nobis fere deberi, non iniuria quis dixerit. Nam
quae in duas primas Euripidis tragoedias, et partem tertiae sunt a
grammaticis de metris conscripta, nec plena semper sunt, nec vera, remque
per se satis obscuram saepe obscuriorem reddunt. Quod idem etiam
Sophocli usuvenisse video, multoque magis Aeschylo primo.12
En revanche, lorsqu'il s'attaque à Sophocle, il est favorablement impressioné par les
scolies du philologue byzantin Démétrius Triclinius, que Turnèbe a publiées dans
son édition de 1553 et il les utilise largement13:
In hoc poeta contra D. Triclinio magnam partem ferimus acceptum, qui
non parvo nos hac in re labore (verum enim fatendum est) levavit. Cum
enim ea, quae in reliquos duos tragicos a Grammaticis de carminum ratione
scripta sunt, partim sint

9
10
11

12

13

Gulielmi Canteri De ratione emendandi Graecos auctores, Syntagma recens auctum, Anvers,
Christophe Plantin, 1571, f. a2v-a3r.
Aeschyli tragoediae septem. A Francisco Robortello Utinensi. Nunc primum ex manuscriptis
libris ab infinitis erratis expurgatae, ac suis metris restitutae, Venise, Gualterio Scoto, 1552.
Scholia in septem Euripidis tragoedias ex antiquis exemplaribus ab Arsenio archiepiscopo
Monembasiae collecta, et nunc primum in lucem edita, Venise, Luc-Antoine Junta, 1534;
2e éd. augmentée, Bâle. Jean Herwagen, 1544.
Euripidis tragoediae XIX..., f. *4r:
On peut prétendre en outre, à bon droit, que pratiquement tout ce travail nous est dû.
En effet, les notes que les Grammairiens ont écrites sur les mètres en ce qui concerne
les deux premières tragédies et une partie de la troisième ne sont pas toujours complètes
ni exactes et rendent souvent plus obscure encore une chose déjà suffisamment obscure
en soi. J'observe que la même chose s'est produite pour Sophocle et bien davantage
encore pour le premier, Eschyle.
Σοφοκλ ους τραγ δ αι, Α ας μαστιγοφ ρος, λ κτρα, Ο δ πους τ ραννος, ντιγ νη,
Ο δ πους π Κολων , Τραχ νιαι, Φιλοκτ της. Δημητρ ου το Τρικλιν ου περ
μ τρων ο ς χρ σατο Σοφοκλ ς, περ σχημ των, σχ λια, Paris, Adrien Turnèbe, 1553.
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mutila, partim falsa, ideoque saepe plus obsint quam prosint, in hoc quidem
tragico solo tum plena, tum fere semper vera carminum est ratio a Triclinio
tradita. Nos porro quae fere semper vera fuerant, ut ubique vera essent,
ingenii nostri ope (verum enim et heic fatendum est) effecimus, et ubi
Triclinium fuisse lapsum deprehendimus, nostris eum observationibus et
grammaticorum vetustiorum praeceptis adiuti correximus.14
Celles-ci contrastent avantageusement, nous dit-il, avec les scolies d'Eschyle publiées
par Vettori-Estienne en 1557. Il n'a pas tort: ces dernières - d'origine triclinienne
cependant - ont été tirées de manuscrits d'inspiration différente et regroupées dans
un amalgame confus, dont les spécialistes dénoncent les contradictions et les
absurdités15:
Primum igitur carminum rationem omnium in Aeschylo, magisquam in
Sophocle aut Euripide perturbatam, sic in integrum restituimus, ut ex
difficillima et obscurissima facillimam eam et apertissimam reddiderimus.
Id autem eo nobis gravius fuisse credendum est, quod omnia fere nobis
nostro Marte fuerunt indaganda, postquam a Grammaticis parum erat
subsidii relictum.16
C'est pourquoi Guillaume Canter décide de remonter par-delà les scolies, aux sources
qui ont inspiré celles-ci, à savoir les travaux des métriciens grecs, parmi lesquels
Héphestion figure en bonne place. C'est à cet érudit

14

15

16

Sophoclis tragoediae VII..., p. 6-7:
En ce qui concerne ce poète, par contre, nous portons une grande part au crédit de D.
Triclinius, qui nous a soulagé dans cette entreprise par un labeur qui n'était pas réduit
(car il faut reconnaître la vérité). En effet, alors que les notes écrites par les
Grammairiens sur l'organisation des chants des deux autres Tragiques sont en partie
tronquées, en partie erronnées, et par conséquent sont plus un obstacle qu'une aide,
pour ce Tragique uniquement, l'organisation des poèmes proposée par Triclinius est
à la fois complète et presque toujours exacte. Pour notre part, nous avons fait en sorte,
grâce au travail de notre intelligence, que ce qui était presque toujours exact le devienne
de façon définitive (il faut ici aussi reconnaître la vérité), et lorsque nous avons constaté
que Triclinius s'était trompé, nous l'avons corrigé, aidé par nos propres observations
ainsi que par les préceptes des grammairiens plus anciens.
Aeschyli tragoediae VII... Petri Victorii cura et diligentia, p. 343-353. En ce qui concerne
le jugement négatif porté sur ces scolies métriques, voir, par exemple, O.L. SMITH, Studies
in the Scholia on Aeschylus. I. The Recensions of Demetrius Triclinius, Leyde 1975, p. 23-25.
Aeschyli tragoediae VII..., p. 6:
Tout d'abord, nous avons restitué dans son intégrité le système de tous les chants, qui
était beaucoup plus désorganisé chez Eschyle que chez Sophocle et chez Euripide, de
telle sorte que nous l'avons rendu très facile et très clair, lui qui était auparavant très
difficile et très obscur. Cette tâche, il faut nous croire, nous fut d'autant plus lourde
que toutes ces recherches durent être menées avec nos seules forces, du fait que les
Grammairiens nous avaient été de peu de secours.
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du IIe siècle ap. J.-C. qu'en définitive il demande des principes d'organisation. Les
prolégomènes de l'édition d'Euripide explicitent longuement sa démarche. Canter
commence par dénombrer et décrire les différentes structures dans lesquelles
Héphestion enferme la poésie grecque.17 Mais la complexité et parfois même
l'excessive subtilité des classements du célèbre métricien ne lui paraissent pas s'adapter
parfaitement à la matière tragique. Aussi propose-t-il ses propres schémas, beaucoup
plus simples, qui procèdent toutefois directement du traité d'Héphestion:
Atque haec fere sunt, quae de poematum et carminum generibus Hephaestio
tradidit, obscure quidem ab illo praescripta, verum a nobis exemplis
illustrata. Iam ut haec ad tragicos et Euripidem nostrum applicemus, multas
partes in paucas contrahemus, et quae superflua sunt, nec in usum cadunt,
resecabimus.18
Il distingue dès lors trois catégories de poèmes, celle des vers semblables (versus
similes), celle des vers dissemblables (versus dissimiles), celle des vers semblablement
dissemblables (versus similiter dissimiles). La première comprend les séries
homogènes d'iambes, d'anapestes, de trochées et d'hexamètres. La seconde est
constituée par les poèmes dits monostrophiques (μονοστροφικ ), qui combinent des
mètres différents assemblés sans aucune règle apparente, et par les poèmes
alloiostrophiques ( νομοι στροφα), divisés en groupe de côla ou de vers sans qu'il
y ait une trace de correspondance strophique. Ces derniers sont désignés par le terme
σ στημα quand ils ne comportent que quelques vers. La troisième catégorie regroupe
les poèmes antistrophiques ( ντιστροφικ ), dans lesquels strophe et antistrophe se
répondent, les poèmes épodiques ( π δικ ), composés de deux strophes semblables
et d'une strophe différente et les poèmes appelés περικ μματα, dans lesquels deux
séries de strophes dissemblables correspondent exactement entre elles. A l'aide de
ces subdivisions, Guillaume Canter prétend recouvrir toutes les structures attestées
dans le théâtre tragique:

17

18

En ce qui concerne l'exposé des divisions d'Héphestion, le lecteur consultera: M.
MUND-DOPCHIE, ‘Guillaume Canter, éditeur d'Eschyle’, dans Album Charles Verlinden,
Gand 1975, p. 237-238 et La survie d'Eschyle à la Renaissance..., p. 247-248.
Euripidis tragoediae XIX..., f. *6r:
Voici donc à peu près ce qu'Héphestion nous a livré à propos des genres de poèmes
et de chants, des écrits rédigés de façon obscure par lui, mais illustrés par nous-mêmes
avec des exemples. Maintenant, pour appliquer ces théories aux Tragiques et, en
particulier, à notre Euripide, nous réduirons les nombreuses subdivisions en un petit
nombre et nous éliminerons celles qui sont superflues et ne servent à rien.
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His igitur septem generibus omnia comprehendi posse, quae ad carminum
rationem in tragicis explicandam pertinent existimo, neque nos aliis utemur
in Euripide toto nominibus, verum singulis versuum speciebus suum
praefigemus indicem.19
Il ne lui reste plus désormais qu'à préciser les préférences manifestées par chacun
des dramaturges athéniens. C'est ce qu'il fait dans les prolégomènes des éditions de
Sophocle et d'Eschyle. Dans la première, il signale que Sophocle ne recourt jamais
aux poèmes alloiostrophiques, qu'il utilise sept fois les περικ μματα, dont il exploite
les différentes possibilités, tandis qu'Eschyle a composé un poème alloiostrophique
et n'emploie jamais les περικ μματα.20 Dans la seconde, il avertit son lecteur
qu'Eschyle se distingue des autres Tragiques par la façon dont il jongle avec la
structure des poèmes antistrophiques.21
Les résultats de cette étude approfondie de métrique sont incontestablement positifs.
Sans doute décèle-t-on des erreurs d'identification pour l'un ou l'autre chant choral:
ainsi les poèmes monostrophiques dissimulent régulièrement des poèmes
antistrophiques, que Canter n'a pas réussi à décrypter; le chant des vv. 205-224 des
Trachiniennes devrait être classé parmi les poèmes monostrophiques, alors qu'il nous
est présenté par l'humaniste comme un poème épodique; le célèbre commos des
Choéphores (vv. 308-478) apparaît plus compliqué encore que le schéma déjà bien
complexe, proposé dans l'édition plantinienne d'Eschyle, et on pourrait multiplier
les exemples de ce genre.22 De même, le découpage en côla se révèle bien différent
de l'usage moderne et s'affranchit difficilement de la répartition attestée par les
manuscrits. Il serait cependant injuste de reprocher à Canter de n'avoir pas résolu
définitivement des problèmes qui, aujourd'hui encore, divisent les philologues. Au
contraire, on lui saura gré d'avoir donné à ses lecteurs une idée plus exacte du lyrisme
de la tragédie antique. Grâce à ses recherches, ils peuvent enfin réaliser que les chants
du choeur ne servent pas uniquement à exprimer les sentiments et les réflexions de
gens impuissants à modifier le drame, mais qu'ils constituent des ensembles
savamment éla-

19

20
21
22

Euripidis tragoediae XIX..., f. *6v:
J'estime que ces sept groupes peuvent englober tout ce qui concerne l'explication du
système des chants chez les Tragiques; nous n'utiliserons pas d'autres noms pour tout
Euripide, et nous placerons devant chaque catégorie de vers le nom qui est le sien.
Sophoclis tragoediae VII..., p. 7-9.
Aeschyli tragoediae VII..., p. 7-8.
Voir à ce sujet les exemples cités par J.A. GRUYS, The Early Printed Editions..., p. 118-119;
M. MUND-DOPCHIE, La survie d'Eschyle à la Renaissance..., p. 249-252.
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borés, ‘psalmodiés, parlés, chantés, selon des rythmes qui changent en fonction de
la pensée et des sentiments, avec des refrains, des reprises et, au centre, la pensée la
plus haute, isolée du reste’.23
En ce qui concerne l'établissement du texte, Guillaume Canter ne se démarque pas
de ses contemporains par une approche originale. Il amende, à l'aide de leçons venues
d'ailleurs,24 ou en recourant à ses propres corrections et conjectures, le texte qui lui
est fourni par une édition de base, invariablement celle qui est considérée à son
époque comme le ‘textus receptus’. Il s'agit, pour Eschyle, de l'édition de
Vettori-Estienne (1557), la première qui contienne le texte complet de l'Agamemnon,25
pour Euripide, de l'Aldine (1503), fondée sur des manuscrits peu corrects,26 et de
l'Electre éditée scrupuleusement par Pier Vettori (1545); enfin, pour Sophocle,
l'humaniste s'appuie sur la célèbre édition de Turnèbe (1553), fondée sur la recension
de Triclinius et dont l'influence demeurera prépondérante jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle, au grand dam de certains philologues modernes, qui lui reprochent de trop
s'écarter du texte transmis (textus traditus).27 Le travail de Canter se situe sur deux
plans: tantôt il intervient directement dans le texte, tantôt il signale dans les notes
insérées à la fin de chaque volume, les choix

23
24

25
26

27

J. DE ROMILLY, La tragédie grecque, 2e éd., Paris 1973, p. 31.
Ces leçons peuvent provenir des éditions précédentes, de recueils d'Adversaria et de
commentaires (voir plus haut, n. 7 et 8). On trouvera des exemples d'emprunts faits aux
éditions antérieures dans M. MUND-DOPCHIE, La survie d'Eschyle à la Renaissance..., p.
253.
Sur l'édition de Vettori-Estienne, voir J.A. GRUYS, The Early Printed Editions..., p. 77-96;
M. MUND-DOPCHIE, La survie d'Eschyle à la Renaissance..., p. 124-149.
L'Aldine de 1503 ne comprenait pas le texte d'Electre, dont l'editio princeps paraît en 1545,
et comportait beaucoup d'erreurs. Elle inspirera directement les éditions publiées chez Jean
Herwagen en 1544 et en 1551, cette dernière reprenant l'Electre éditée par Vettori et des
corrections apportées par Jean Oporin.
Sur le Sophocle de Triclinius, son utilisation par Turnèbe et sa diffusion jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle, on consultera R. AUBRETON, Démétrius Triclinius et les recensions médiévales
de Sophocle, Paris 1949, notamment p. 41-45, 239-255 et sqq. A propos des réactions en
sens divers suscitées par Triclinius, on comparera le jugement négatif de R.PH. BRUNCK, qui
fut le premier à prendre ses distances vis-à-vis du Sophocle édité par Turnèbe (Sophoclis
tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem emendatae...I, Strasbourg 1786, p.
IV-V) et les éloges décernés par O.L. SMITH (Studies in the Scholia on Aeschylus..., p. 1-4).
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qui lui semblent préférables. Si l'on en croit la lettre adressée à Jean Craton, qui figure
dans l'Euripide plantinien, les leçons introduites dans le corpus l'ont été parce qu'elles
étaient jugées indiscutables; en revanche, celles qui apparaissent dans les notes
laissent planer un certain doute et ne s'imposent pas de façon péremptoire. Les notes
comprennent également des renvois à des extraits des Novae Lectiones, dans lesquels
Canter a déjà abordé des problèmes de critique textuelle, mais aussi d'autres questions:
Et quoniam permultos Euripidis locos iampridem nos in libris Novarum
Lectionum castigavimus et enarravimus, ad eos lectorem in his Notis,
quoties erit occasio, remittemus, ne quis nos δ ς τα τ ν ε ρηκ ναι
cum Aeschylo dicat. In prioribus porro septem tragoediis, non raro
Scholiastes Graecus nobis veram Euripidis lectionem suppeditavit, id quod
nunc inter Notas referemus, nunc in contextum, ut apertius, quam de quo
dubitari possit, recepimus. Similiter quoque in octo posterioribus tragoediis,
quae sunt ab H. Stephano et I. Brodaeo emendata, haec nos partim in his
Notis, cum erunt vera, vel saltem verisimilia, suffragio nostro
confirmabimus, partim, quae extra omnem erant controversiam, praesertim
cum librorum antiquissimorum testimonio niterentur, in contextum itidem
retulimus. In reliquis denique tam insignes tot locorum correctiones
proferemus, ut, quod initio dixi, nunc repetere iure possim, paucos
admodum in tota re literaria scriptores, quibus tantundem remedii sit
adhibiturum, repertum iri.28
Qu'il s'agisse d'interventions dans le corpus ou dans les notes annexes, Canter est
guidé par les mêmes principes. Certains de ses choix sont dictés par sa connaissance
de la métrique grecque, comme il le proclame lui-même dans ses prolégomènes.29
C'est ainsi que s'expliquent notamment les modifications que voici:

28

29

Euripidis tragoediae XIX..., f. Ee5v-Ee6r:
Et puisque nous avons déjà corrigé et expliqué de très nombreux passages d'Euripide
dans les livres des Novae Lectiones, nous y renverrons dans les notes, chaque fois qu'il
y aura lieu, notre lecteur, de peur qu'on ne dise avec Eschyle que nous avons raconté
deux fois la même chose. Pour les 7 premières tragédies, le scoliaste grec nous a fourni
en abondance la leçon exacte; tantôt nous la rapporterons dans les notes, tantôt nous
l'avons intégrée dans le texte, comme étant assez claire pour ne pas être mise en doute.
De même, dans les 8 tragédies suivantes, en ce qui concerne les corrections proposées
par H. Estienne et par J. Brodeau, nous confirmerons de notre suffrage certaines d'entre
elles dans les notes, lorsque celles-ci seront exactes ou du moins vraisemblables, et
nous avons reporté de même dans le texte les autres, qui se trouvaient en dehors de
toute controverse, surtout si elles s'appuyaient sur le témoignage d'ouvrages très anciens.
En ce qui concerne enfin les dernières tragédies, nous proposerons des corrections si
remarquables de passages si nombreux que je puis répéter maintenant à bon droit ce
que j'ai dit au début, à savoir qu'on trouvera peu d'écrivains dans la république des
Lettres, auxquels on appliquera tant de remèdes.
Euripidis tragoediae XIX..., f. *3v-*4r.
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Corpus d'Eschyle

Canter

textus receptus

Eu. 1031

ε

ε

Su. 498

Θρ σος

Θ ρσοδ

Aj. 223

α θοπος

α θωνος

El. 924

τ κ κε νου

τ

El. 1065

δαρ ν

δαρ ν γ ρ

νδροισι

νδροισιν

Notes de Sophocle

ρ

κε νου

D'autres corrections s'imposent à cause de la paléographie, à laquelle, ne l'oublions
pas, Canter a consacré un manuel:
Corpus d'Eschyle

Canter

Se. 713
Ag. 1148

textus receptus

νη τις

νυτις

να

γ να

α

Notes de Sophocle
El. 189

πε

τις

Tra. 379

καρτ

Phil. 126

δοκ τ

λαμπρ
τι

περ ε
κα

τ

δοκ τ

τις
λαμπρ
τι

D'autres enfin sont jugées indispensables au sens, à tort ou à raison, car en cette
matière, l'humaniste souffre de son ignorance des manuscrits relatifs aux oeuvres
qu'il édite. Peut- être subit-il également ici l'influence de ses maîtres Dorat et Turnèbe
et d'Henri Estienne, lesquels maniaient volontiers la conjecture pour éclairer un vers
jugé obscur, sans se sentir liés par une leçon difficile, même attestée par toute une
tradition.30 On acceptera volontiers de suivre Canter lorsque celui-ci propose dans
une note, pour le v. 543 d'Oedipe-roi, ο σθ
ς ποι σων... la forme πο ησον
réclamée par le sens et par la scansion, ou encore, pour le v. 458 d'Oedipe à Colone,
σ ν τα σι τα ς σεμνα σι δημο χοις θεα ς l'expression τα σδε τα ς au lieu du
doublet τα σι τα ς. En revanche, on ne voit pas pourquoi il faudrait transformer,
comme il le suggère, λυπε ν en λιπε ν dans les vv. 363-364 de l'Electre de Sophocle,
μο γ ρ στω το μ μ λυπε ν μ νον | β σκημα et νοσο ντι en νοσο ν
τι aux vv. 434-435 des Tranchiniennes, τ γ ρ | νοσο ντι ληρε ν νδρ ς ο χ
σ φρονος et on pourrait multiplier les exemples de ce genre... Dans ce domaine
donc, comme dans le précédent, l'ap-

30

On consultera à propos de la démarche de Dorat, Turnébe et Estienne: A. GRAFTON, Joseph
Scaliger..., p. 83-87.
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port de Guillaume Canter est incontestable, mais il ne doit pas être ratifié sans examen.
S'il a souvent restauré avec bonheur le texte des Tragiques, il l'a également encombré
de corrections inutiles, rendant encore plus aléatoire la recherche du texte original.
Toutefois il ne se distinguait pas en cela de la plupart de ses contemporains et il y
était d'autant plus contraint qu'il ne disposait pas de manuscrits pour Eschyle, Sophocle
et Euripide.
Quelles que soient les lacunes que l'on peut relever dans les éditions de Guillaume
Canter, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Car elles ont révélé
au public lettré la composition chorale, dont il n'avait aucune idée auparavant, et
présenté dans l'ensemble un texte amélioré ou, en tout cas, plus aisé à comprendre.
Les générations d'érudits ne s'y sont pas trompées et leur ont assuré une survie
honorable jusqu'au moment où l'étude renouvelée des manuscrits et l'affinement des
méthodes philologiques les ont rendues périmées. Ainsi, et cette enquête est loin
d'être exhaustive, l'édition de Sophocle est réimprimée par Frans Raphelengius à
Leyde en 1593.31 Le corpus des tragédies sophocléennes sera ensuite reproduit, tel
qu'il figurait dans l'édition de 1579, mais sans les notes de Canter, dans le volume
imprimé par Jérôme Commelin en 159732; il inspirera également l'organisation
métrique du texte que Paul Estienne lance sur le marché en 1603.33 L'édition
plantinienne d'Eschyle est utilisée par Tho-

31

32

33

Sophoclis tragoediae VII. In quibus praeter multa menda sublata, carminum omnium ratio
hactenus obscurior, nunc apertior proditur, opera Gulielmi Canteri Ultraiectini, Leyde,
Frans Raphelengius, 1593.
Sophoclis tragoediae VII. Ex adverso respondet Latina interpretatio, in qua verbum verbo
reddidit Vitus Winsemius. Carminum ratio ex Gul. Cantero diligenter observata, additis eius
in totum Sophoclem Notis, Heidelberg, Jérôme Commelin, 1597. Contrairement aux indications
du titre, l'exemplaire que j'ai consulté à la Bibliothèque Royale de Bruxelles (cote: L.P. 3560
A 3) ne comporte pas les notes de Canter. Les mêmes constatations ont été faites à propos
de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris (cote: Yb. 1791) et aussi par
des bibliographes anciens: cf. J.A. FABRICIUS, Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum
veterum graecorum, 4e éd., rev. et augm. par G.C. HARLES, vol. II, Hambourg 1791, p. 223;
S.F.W. HOFFMANN, Bibliographisches Lexicon... der Griechen, vol. III, Leipzig 1845
(Amsterdam 1961), p. 415.
Sophoclis tragoediae septem. Una cum omnibus Graecis scholiis et Latina Viti Winsemii ad
verbum Interpretatione. Quibus accesserunt Ioachimi Camerarii nec non Henrici Stephani
annotationes. Una cum Indice sententiarum Sophoclearum, [Genève], Paul Estienne, 1603.
Cette édition reproduit également le chap. IV du livre V des Novae Lectiones de Canter. Une
brève étude en a été faite par R. AUBRETON, Démétrius Triclinius..., p. 250-254.
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mas Stanley dans le ‘magnum opus’ que celui-ci consacre au vieux Tragique en 1663
et les notes de Canter figureront sous le nom de leur auteur dans les éditions de
Stanley (1663) et de Jan Cornelis de Pauw (1745).34 Quant à l'édition d'Euripide, elle
influencera directement celles de Commelin (1597) et de Paul Estienne (1602).35
Enfin, le nom de Canter ne cesse de figurer dans les apparats critiques de nos éditions
modernes, où on lui attribue nombre de conjectures heureuses. Christophe Plantin
ne s'était donc pas trompé en publiant ses oeuvres, même à titre posthume.
Université Catholique de Louvain (UCL)

34

35

Aeschyli tragoediae VII, cum scholiis graecis omnibus, deperditorum dramatum fragmentis,
versione et commentario Thomae Stanleii, Londres, Jacob Flesher, 1663; Aeschyli tragoediae
superstites, Graeca in eas scholia, et deperditarum fragmenta, cum versione Latina et
commentario Thomae Stanleii et notis Fr. Robortelli, A. Turnebi, H. Stephani et Gu. Canteri,
curante J. Corn. de Pauw, cuius notae accedunt, La Haye, P. Gosse, 1745.
Euripidis tragoediae XIX. Accedit nunc recens vigesimae, cui Danae nomen initium, e vetustis
Bibliothecae Palatinae membranis, Graece iunctim et Latine. Latinam interpretationem M.
Aemilius Portus F.P.C.F. passim ita correxit et expolivit, ut nova facie, nitidoque cultu nunc
primum in lucem prodeat. Carminum ratio ex Gul. Cantero diligenter observata, additis
eiusdem in totum Euripidem notis, Heidelberg, Jérôme Commelin, 1597; Euripidis tragoediae,
quae extant. Cum Latina Gulielmi Canteri interpretatione [...]. Scholia doctorum virorum
in septem Euripidis tragoedias, ex antiquis exemplaribus ab Arsenio Monembasiae
Archiepiscopo collecta. Accesserunt doctae Iohannis Brodaei, Gulielmi Canteri, Gaspari
Stiblini, Aemilii Porti in Euripidem annotationes. Cum indicibus necessariis, [Genève], Paul
Estienne, 1602. Sur l'attribution erronnée d'une traduction latine à Canter, voir J.A. GRUYS,
The Early Printed Editions..., p. 114-116.
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Samenvatting
De Plantijnse edities van de Griekse tragici, bezorgd door Willem Canter, hebben
een diepe invloed uitgeoefend op de receptie van deze teksten. Canter was de eerste
die de ingewikkelde structuur van de lyrische passages herkende en ontleedde. Hoewel
hij zich niet baseerde op (nieuw ontdekte) handschriften en niet altijd de, in latere
ogen althans, meest waardevolle oudere editie als legger nam, heeft hij toch vele
ingenieuze tekstverbeteringen voorgesteld, waarvan een aantal een plaats kregen in
het kritisch apparaat van latere uitgaven. Deze Plantijnse uitgaven werden derhalve
tot het einde van de achttiende eeuw, geheel of ten dele, herdrukt.
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Plantijns drukken van de Testamenten der XII patriarchen (1561,
1564, 1566) in hun ‘boekhistorische’ context
Andries Welkenhuysen
Wie thans nog de boekenproduktie van de ‘aartsdrukker des konings’ Christoffel
Plantijn bestudeert, grijpt meteen naar The Plantin Press van Prof. L. Voet. Daar
vindt hij rijke informatie uit de eerste hand. Toch kan het in bepaalde gevallen nog
nuttig zijn de door Prof. Voet vergaarde gegevens in een bredere ‘boekhistorische’
context te plaatsen. Dit willen wij illustreren door wat dieper in te gaan op de
boeiende, maar ingewikkelde drukgeschiedenis van de Testamenten der XII
patriarchen.1 Wij ‘dialogeren’ dus met The Plantin Press, I (1980), p. 384-387. Daar
worden, onder de nrs. 712-714, de drie drukken van deze Testamenten beschreven
en besproken die voor rekening van Peeter van Keerberghen in resp. 1561,2 1564 en
1566 van de persen van ‘De Gulden Passer’ kwamen.
Aan de materiële beschrijving van de drie drukken en aan de zakelijke
aantekeningen in The Plantin Press valt er weinig af te doen of toe te voegen. Alleen
moeten uit de transcriptie van de titels, die in een niet zo gemakkelijk leesbare
‘civilité’ zijn gedrukt, een paar ‘slips of the pen’ wegge-

1

2

Mijn geleerde vriend Prof. H.J. de Jonge, van de R.U. Leiden, en ikzelf hebben er broederlijk
een paar jaren over gedaan, vele bibliotheken bezocht en archieven bevraagd, vóórdat een
min of meer bevredigend zicht op de tekstgeschiedenis van de Nederlandse Testamenten
zich voor ons begon af te tekenen. Tot mijn specifieke taak behoorde het o.m. de informatie
omtrent de Zuidnederlandse drukken te vergaren en te interpreteren. Daarom durf ik, in
afspraak met H.J. de Jonge maar op mijn verantwoordelijkheid, hier mijn bevindingen in het
licht te geven voor zover ze enig licht kunnen werpen op de voorgeschiedenis van de
Plantijn-drukken. Met dank aan mijn Leidse vriend voor zijn onbaatzuchtige hulp.
De eerste ongedateerde druk wordt door Prof. L. Voet (p. 385-386, Note 4) ‘very likely’ in
1561 geplaatst. Zijn argument, getrokken uit het Plantijnse archief, lijkt echter zo solide dat
wij 1561 zonder meer als het drukjaar durven te stellen.
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Afb. 1 Druk uit 1561 (PP 712) - Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Inc. A 1527/2 L.P.
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werkt worden. Zo leze men telkens ‘totter vreesen Gods’ (niet ‘... Gode’), verbetere
men onder nr. 713 ‘haerlieden Vader’ tot ‘haerlieder Vader’, en moet in het adres
bij de nrs. 713 en 714 gelezen worden ‘int gulden Cruys’ (niet ‘...Cruze’). Aangezien
de bewaarde exemplaren van deze Testamenten uiterst zeldzaam zijn (The Plantin
Press vermeldt er resp. één, twee en twee), is het wellicht ook interessant te noteren
dat wij van de eerste druk (1561) nog een exemplaar ontdekt hebben in de
Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart,3 en van de derde druk (1566) een
exemplaar in de Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek te Göttingen.4
Onze aandacht gaat echter vooral naar de voorgeschiedenis van deze drukken en
met name naar de kwestie van het octrooi.5
De Testamenten van de XII patriarchen zijn een oudtestamentische pseudepigraaf.
De oudste bewaarde vorm van het geschrift is een vroegchristelijke Griekse versie
(wsch. 2de eeuw), al denkt men, voor bepaalde gedeelten althans, aan een
oorspronkelijke joodse redactie.6 Het geschrift rapporteert de zogezegde ‘testamenten’
van de 12 zonen van Jacob, d.w.z. de toespraken die zij op hun sterfbed zouden
gehouden hebben tot hun broeders en kinderen. Deels verhalend, deels ‘voorzeggend’
(vaticinia post eventus!), deels vermanend, sporen zij aan tot een vroom (christelijk)
leven. Elke aartsvader staat model voor een te vermijden ondeugd of een te beoefenen
deugd (Ruben: onkuisheid, Simeon: nijd, Nephtalim: goedheid, Jozef: zuiverheid
enz.).
De Griekse Testamenten werden in vele talen vertaald, eerst in het Armeens, later
in het Slavisch, het Servisch enz. In West-Europa werden zij populair door de Latijnse
vertaling (ca. 1240) van de geleerde Britse bis-

3

Signatuur: Theol. 8o 17890. Men zie thans ook de notitie van P. AMELUNG in Aus dem
Antiquariat, 1986, p. A116 (reproduktie van het titelblad op p. A115), en de kleine aanvulling
van dezelfde in Gutenberg-Jahrbuch, 62, 1987, p. 189, n. 1.

4

Signatuur: 8o Bibl. I 1444.
Over de ‘boekhistorische’ context van de drukken verstrekt PP, als beschrijvende bibliografie,
geen informatie. De aantekening betreffende het octrooi (Note 2 op p. 385) vergt enige
‘bijstelling’.
Belangrijke literatuur: M. DE JONGE, The Testaments of the Twelve Patriarchs. A study of
their text, composition and origin, Assen 1953, en Studies on the Testaments of the Twelve
Patriarchs, ed. M. DE JONGE, Leiden 1975 (hierin op p. 3-115 zes studies over de
tekstoverlevering door H.J. DE JONGE). Kritische editie van de Griekse tekst, o.l.v. M. DE
JONGE: The Testaments of the Twelve Patriarchs, Leiden 1978. Een proeve van bibliografie
gaf reeds R. SINKER, A descriptive catalogue of the editions of the printed text of the versions
of the Testamenta XII Patriarcharum, Cambridge-London 1910.

5

6
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Afb. 2 Druk uit 1564 (PP 713) - Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, R 20.3
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schop Robert Grosseteste. Deze Latijnse vertaling werd ca. 1520 voor het eerst
gedrukt7 en kort daarna in vele Europese volkstalen vertaald. De oudste gedateerde
Nederlandse druk is van 1541 (zonder adres, mogelijk Deventer, Albertus Pafraet)8,
maar de titel zegt dat de vertaling in 1538 werd gemaakt. Van de vijf of zes9
verschillende drukken die tot ca. 1550 verschenen, alle blijkbaar in de provincie
Overijssel, biedt die van Peter Warnerssen (Campen, 1544)10 een ándere, stilistisch
herschreven vertaling. In alle drukken vanaf 155111 is, op één uitzondering na,12 deze
tweede vertaling overgenomen, uiteraard met orthografische varianten en
aanpassingen.
In 1551 komen de Testamenten naar de Zuidelijke Nederlanden. In dat jaar vraagt
en krijgt Joos Lambrecht, ‘lettersteker ende gesworen prenter der stede van gendt’,13
octrooi voor twee jaar, van de Geheime Raad des Keizers (d.d. 4 augustus 1551) en
van de Raad van Brabant (d.d. 2 oktober 1551), voor het drukken en verspreiden van
de Testamenten der XII patriarchen. Lambrecht maakt terdege gebruik van het hem
verleende privilege: in 1551, 1552 en 1553 geeft hij drie verschillende drukken van
de Testamenten

7

8

9
10
11

12

13

Testamenta duodecim Patriarcharum filiorum Jacob. e greco in latinum versa Roberto
Linconiensi Episcopo interprete. Geen adres, colofon of datum; mogelijk Augsburg, Johann
Miller. Exemplaar o.m. in Londen, Brit. Libr. (sign.: 3126 c 6).
M.E. Kronenberg (NIJHOFF-KRONENBERG, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540,
II, 's-Gravenhage 1940, p. LVII) vermeldt exemplaren in Hamburg en Breslau (= Wroclaw),
beide thans spoorloos. De K.B. in Den Haag bezit een volkomen identieke druk zonder datum
(sign.: 228 G 31), die mogelijk nog iets ouder is.
Een druk van 1542 wordt in de doorgaans betrouwbare ‘Catalogus Van Damme’ (III, p. 177,
nr. 2704) vermeld, maar een exemplaar is niet traceerbaar.
Twee exemplaren bekend: Den Haag, K.B., 1704 E 1 en Gent, U.B., A 58608.
Van 1551 tot 1679 zijn 22 verschillende drukken effectief bewaard, de meeste in één
exemplaar, vier in twee exemplaren, twee in drie exemplaren; nog vijf andere drukken zijn
door betrouwbare getuigen geattesteerd. In totaal kennen we dus 33 verschillende drukken
van de Nederlandse Testamenten, waarvan 26 thans in bibliotheken aanwijsbaar.
In een apart staande tweetalige druk bezorgd door Jan Trognesius (Hantwerpen 1580;
exemplaren: Gent, U.B., A 203 en Stuttgart, Württ. Landesb., Theol. 4o 6983) komt een
eigen Nederlandse vertaling voor, die de tegenoverstaande Franse versie, uit vroegere drukken
bekend, letterlijk blijkt weer te geven.
Aldus in een afschrift van het octrooi: register 672, f. 126r, van de Geheime Raad (Brussel,
Algemeen Rijksarchief). Uit dit afschrift blijkt tevens dat Joos Lambrecht zelf de
octrooi-aanvraag had ingediend: ‘Op de supplicatie ouergegeuen inden secreten Raide
skeysers... van wegen Joos Lambrecht’.
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Afb. 3 Druk uit 1566 (PP 714) - Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, R 23.51
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uit.14 Op de versozijde van het titelblad drukt hij telkens het hem verleende octrooi
af. Aangezien dit voor het vervolg van ons betoog belangrijk is, transcriberen wij
het hier ‘ad litteram’, in de spelling van de eerste druk (met oplossing van de
afkortingen):
Het es uut zonderlingher gratiën der Keyserlijcker Maiesteyt in zinen
secréten Rade, ende van Brabant, gheconsenteerd Joos Lambrecht, te
moghen prenten, ende vercoapen alomme daart hem belieft, de Testamenten
der xij. patriarcken Jacobs kinderen. Verbiedende allen anderen prenters
ende boucvercoapers, tvoorzeyde boucxkin na te prenten, of te vercopen
binnen Brabant, den tijd ghedurende van ij. iaren naastcommende, op de
verbuerte van xx. Carolus guldens, ende confiscatië van den boucxkins,
tot profijt der voornomder Maiesteyt. Te Bruessel den vierden Augusti,
ende onderteękend De la Torre. Ende den tweęsten Octobris xvc. LJ. ende
onderteękend P. de Lens.
Op te merken valt dat in de herdrukken van 1552 en 1553 (telkens opnieuw gezet)
een reeks van 12 fraaie houtsneden voorkomt: ‘portretten’ ten voeten uit van elk der
12 aartsvaders, met hun attributen en symbolen, geplaatst op kop van ieder
‘testament’.15
Nog in 1553 wordt Lambrechts boekje nagedrukt door Jan Roelants te Antwerpen.16
Het colofon van deze oudste Antwerpse druk van de Testamenten verwijst laconiek
naar het vermelde octrooi, in deze bewoordingen:
Dit Boecxken is by consent vanden Houe toegelaten te moghen printen.
Ghegeuen tot Brussel den vierden dach Augusti, Anno M.CCCCC. ende
LJ. Onderteekent De la Torre.
Het jaar daarop drukt Joos Destree in Ieper hetzelfde boekje,17 mét de

14

15

16

17

De U.B. van Gent bezit twee exemplaren van 1551 (G 197 en G 198), één van 1552 (G 199)
en één van 1553 (G 217/2). Een druk van 1553 bevindt zich ook in Amsterdam, K.N.A.W.,
H 104.
Cf. I.M. VELDMAN - H.J. DE JONGE, ‘The sons of Jacob: the twelve patriarchs in
sixteenth-century Netherlandish prints and popular literature’, Simiolus, 15, 1985, p. 176-196
(p. 186-189: verkleinde reproduktie van de 12 houtsneden). Dat Joos Lambrecht zelf de
illustraties ontwierp is waarschijnlijk, maar niet zeker. Dat hij ze speciaal voor de druk van
1552 maakte is minder zeker. Men zie de voorzichtige discussie in het geciteerde artikel, p.
178-179.
Enig bekend exemplaar: Berlijn, Deutsche Staatsb., Bl. 8250. Ook in deze druk komt bij elk
‘testament’ een houtsnede voor, maar duidelijk verschillend in compositie en van mindere
kwaliteit dan die van Lambrecht.
Enig bewaard exemplaar: Utrecht, Catharijneconvent (voorheen Haarlem, Bissch. Mus., 2
D 10). Een duidelijk verschillende druk, in 16o, met verkleinde houtsneden, eveneens van
Joos Destree, maar zonder datum, bevindt zich in Cambridge, Univ. Libr., CCE 2 5. Een
derde Destree-druk, van 1563, wordt vermeld in een inventaris van inquisiteur Pieter Titelmans
(Kortrijk, 16 maart 1568 = Brussel, A.R.A., Raad van Beroerte, 25, f. 4r); hiervan is geen
exemplaar bekend.
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houtsneden van Joos Lambrecht. Op de versozijde van het titelblad leest men een
soort extract uit het octrooi voor Joos Lambrecht, zonder vermelding van diens naam
en met enkele ‘aanpassingen’. Het luidt er als volgt:
Het es wt zonderlingher gratiën der Keyserlijcker Maiesteyt in zynen
secréten Rade, ende van Brabant, gheconsenteert ende gheaccordeert te
moghen prenten ende vercopen, de Testamenten der twaelf Patriarcken
Jacobs kinderen, alomme inne de landen van herrewaerts ouer zonder
teghen de Keyserlijcke Maiesteyt te misdoene. Te Brussel den vierden
Augusti, ende onderteekent De la Torre. Ende den tweesten Octobris
xv.C.Li. ende onderteekent P. de Lens.
Op te merken valt dat er geen termijn en geen boete meer vermeld worden en dat het
verspreidingsgebied wordt uitgebreid, van Brabant tot alle ‘landen van herrewaarts
over’, d.w.z. alle Nederlandse erflanden van de Bourgondische vorsten. Waarschijnlijk
een ‘motu proprio’ van de Ieperse drukker! Wat de inhoud van het boekje betreft, is
er één toevoeging t.o.v. alle (bekende) vroegere drukken: een ‘testament van Jacob’,
van amper één bladzijde tekst, gedistilleerd uit het bijbelse boek Genesis, cap. 47-49.
Het blijkt letterlijk te zijn vertaald uit het Speculum historiale (2, 124b) van Vincentius
van Beauvais.
In 1558 verschijnt te Antwerpen, bij de weduwe van Jacob van Liesveldt, nogmaals
een herdruk van Lambrechts boekje, mét diens houtsneden.18 Deze maal wordt er
evenwel een ‘Testament van Jacob’ in afgedrukt dat vier bladzijden tekst beslaat.
Het blijkt nu het volledige hoofdstuk 49 van Genesis te zijn, in de ‘Leuvense vertaling’
van Nicolaas van Winghe.19 Het privilege, afgedrukt op de versozijde van het titelblad,
herneemt nog maar eens de gegevens van het Lambrecht-octrooi, maar met een
eigenaardige zetfout. Het zegt het volgende:
Het is wt sonderlinghe gratien der Keyserlijcker Maiesteyt in sinen secreten
Rade van Brabant gheconsenteert te moghen printen, de Testamenten der
.xij. Patriarcken Jacobs kinderen, sonder daer aen eenichsins te misdoen.
Ghegeuen tot Bruessel den vierden dach Augusti, ende onderteekent De
la Torre. Ende den tweeden Octobris. Anno .M.CCCCC. ende .LJ.
onderteekent P. de Lens.
Deze formulering blijkt nauw verwant te zijn met (zo niet direct overgenomen van)
het daareven vermelde ‘Destree-privilege’, maar de twee verschillende raden, de
Geheime Raad des Keizers en de Raad van Brabant, zijn door de omissie van het
voegwoordje ‘en(de)’ versmolten tot één onbestaande ‘secreten Rade van Brabant’.
Voor ons betoog is dit niet onbelang-

18
19

Enig bekend exemplaar: Edinburgh, Nat. Libr., H 26 f 2.
Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende nieuwe Testament... in duytsche van nyews
overghestelt wt den Latijnschen ouden text..., Loeuen 1548: f. C6v-D1r.
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rijk, want in de drie drukken van Christoffel Plantijn voor rekening van Peeter van
Keerberghen wordt het ‘Liesveldt-octrooi’ woordelijk hernomen, uiteraard met
spellingvarianten, maar telkens met verwijzing naar dezelfde onbestaande ‘secreten
Rade van Brabant’! Dit is geen toeval, want het blijkt dat Plantijn ook voor de rest
het Liesveldt-boekje als zijn ‘legger’ heeft benut: volkomen dezelfde inhoud, in een
identieke volgorde van de stukken, woordelijk overgenomen. Alleen wordt alles, op
een paar titel- en rubriekelementen na, in ‘civilité’ gezet, en ontbreken de 12
houtsneden.
Zo is het gaandeweg duidelijk geworden dat het ‘scenario’ van het octrooi anders
ligt dan de bondige Note 2 op p. 385 van The Plantin Press laat veronderstellen. Joos
Lambrecht is de enige échte titularis van het octrooi van 1551. Hijzelf gaf trouwens
niet één druk uit, maar drie verschillende gedateerde drukken, waarin telkens de
volledige octrooi-tekst met de twee data voorkomt. Van Joos Destree is er één
gedateerde druk van 1554; de ongedateerde is kennelijk niet van 1551: hij kan niet
ouder zijn dan einde 1553 en is waarschijnlijk zelfs jonger dan de gedateerde. Een
Antwerpse druk van ‘Jan van Waesberghen, 1551’20 is nergens aanwijsbaar; kennelijk
wordt nogmaals een ongedateerde druk van Jan van Waesberge [sic] bedoeld (enig
bewaard exemplaar: Cambridge, University Library, CCE 2 6); deze blijkt echter
het door ons vermelde Roelants-boekje, de geciteerde consent-verwijzing incluis, na
te drukken; tot bewijs van het tegendeel dateert men hem best niet vóór het tot dusver
bekende begin van Jan van Waesberghes Antwerpse drukkersactiviteit, d.i. 1558.21
Wat de inhoud van de Plantijn-drukken betreft, hebben wij ook een paar dingen
kunnen preciseren: 1) het geheel gaat woordelijk terug op het Liesveldt-boekje van
1558; 2) het ‘Testament van Jacob’ is, via Liesveldt, aan de ‘Leuvense bijbelvertaling’
van Nicolaas van Winghe ontleend.
De Testamenten van de XII patriarchen moeten in de 16de (en een stuk van de
17de) eeuw erg populair geweest zijn. Zij hebben decennia lang een bepaald soort
vroomheid, enigszins in de marge van de orthodoxie, gevoed. Toch zijn er van de
duizenden exemplaren die in de Nederlanden verspreid werden, bij ons weten
welgeteld 35 bewaard gebleven. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de
kleine goedkope boekjes vlug stukgelezen waren en (tóén) niet als te bewaren
kostbaarheden werden aangezien. Maar

20
21

Het erbij vermelde octrooi-jaar 1554 moet natuurlijk 1551 gelezen worden.
Men zie o.m. A. LEDEBOER, Het geslacht van Waesberghe, 's Gravenhage-Utrecht 18692,
p. 45.
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er is nog een ander feit. De boekjes kwamen op de kerkelijke index van verboden
boeken. Precies in de Index librorum prohibitorum die Christoffel Plantijn zelf in
1570 in twee verschillende uitvoeringen drukte,22 worden twee Antwerpse uitgaven
van de Testamenten der XII patriarchen met name vermeld (p. 93 in editie A, p. 102
in editie B): ‘Apud Keerberghen. anno 66 & Liesveldt 62.’, d.w.z. Plantijns eigenste
derde druk en - als de datum juist is - een niet bewaarde herdruk van het door ons
vermelde Liesveldt-boekje van 1558. Deze wetenswaardigheden worden in The
Plantin Press, p. 385 en 387, trouwens vermeld. Maar wat wij er niet in weervonden
is dat dezelfde Christoffel Plantijn op 1 januari 1579, in een door hem gedrukte
verkoopsaffiche23 onder de rubriek ‘Flandrico sermone varii’ (kolom 6) toch nog
‘Het Testament vande XII. Patriarchen 8o’ aan potentiële gegadigden adverteert. In
dit detail verraadt zich dan weer de taaie zakenman.
Katholieke Universiteit te Leuven
Afdeling Latijnse Filologie
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven

22
23

Cf. PP, III (1981), p. 1235-1237, nrs. 1444-1445.
Enig bekend exemplaar: Österreichisches Staatsarchiv, Wenen (fotografische reproduktie:
MPM, BM 31.095). Beschrijving in PP, IV (1982), p. 1909, nr. 2068. Verkleinde reproduktie:
VOET, GC, II (1972), fig. 76 (tussen p. 400 en 401).
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Summary
In The Plantin Press, I (1980), p. 384-387, under nos. 712-714, the three Plantin
printings (1561, 1564, 1566) of the Testamenten der XII patriarchen are described
and discussed. The present paper focuses on the ‘prehistory’ of these impressions,
in particular on the question of the privilege. It appears that Plantin literally re-printed
an Antwerp edition of 1558 issued by the widow of Jacob van Liesveldt, including
a word for word copy of the license, which exhibits a conspicuous misprint: the
‘Secret Council of the Emperor’ and the ‘Council of Brabant’ have telescoped into
a single ‘Secret Council of Brabant’. It ultimately traces back to the double privilege
for two years which Joos Lambrecht of Ghent obtained in 1551 and used for his three
editions of the Testamenten (1551, 1552, 1553). The so-called ‘Testament of Jacob’
appears to be chapter 49 of the Book of Genesis, borrowed via Liesveldt from the
‘Louvain Bible translation’ by Nicolaas van Winghe (1548). Incidentally, a few
minor corrections are proposed to the Plantin Press transcriptions, and two more
surviving copies of the Plantin booklets are located. Finally, it is pointed out that
despite its condemnation by the Index librorum prohibitorum, which Plantin himself
printed in 1570, he was still advertising Het Testament vande XII. Patriarchen in
1579.
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Franciscus I Raphelengius (1539-1597), grondlegger van de Arabische
studien in de Nederlanden
Francine de Nave
Toen Franciscus I Raphelengius begin 1586 vanuit Antwerpen naar Leiden emigreerde
betekende dit feit een mijlpaal in de cultuurgeschiedenis van de Nederlanden,
inzonderheid van de jonge Leidse universiteit. De overkomst van Raphelengius naar
het Noorden zou immers voor Leiden de hoeksteen vormen van haar ontwikkeling,
vanaf de vroege 17de eeuw, tot het belangrijkste centrum voor oosterse studiën in
Europa, waar de navorsing van het Arabisch in het bijzonder een nooit meer
geëvenaarde bloei zou bereiken tot omstreeks 1670. Anderzijds zou de arabistiek
hiermee definitief aan Antwerpen en de Zuidelijke Nederlanden voorbijgaan, ondanks
het feit dat precies hier omstreeks 1570 de eerste grondslagen daartoe waren gelegd.
Eens te meer zou het Noorden ook in dit opzicht met de verovering van Antwerpen
door Farnese en zijn Spaanse troepen op 17 augustus 1585 aan het Zuiden
schatplichtig blijven.
Franciscus I Raphelengius of van Raphelingen werd wellicht in een weversgeslacht
te Lannoy bij Rijsel geboren op 27 februari 1539. Na eerste onderwijs te Gent en
handelsonderricht te Neurenberg, studeerde hij onder leiding van de Franse humanist
Jean Mercier Latijn, Grieks en Hebreeuws aan de universiteit van Parijs. Na een kort
verblijf in de jaren 1562-1563 te Cambridge in Engeland, waar hij mogelijk
privé-lessen Grieks gaf aan de universiteit,1 keerde Franciscus I Raphelengius terug
naar de Nederlanden, waar hij, op doortocht te Antwerpen, op 12 maart 1564 op
vijfentwintigjarige leeftijd in dienst trad in de hoedanigheid van proeflezer van de
belangrijkste uitgever-drukker van zijn tijd, Christoffel Plantijn. Raphelengius'
kwaliteiten als corrector in dienst van de Gulden Passer werden al spoedig door zijn
meester erkend. Plantijn zorgde er dan ook voor dat deze uitmun-

1

J.-E. VAN DEN DRIESSCHE, Van Ravelingen (Raphelengien-Raphelengius), savant et maître
typographe (Lannoy, 1539 - Leyde, 1597), Roubaix-Tourcoing 1939, p. 11.
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tende filoloog volledig betrokken werd bij zijn bedrijf en schonk hem daartoe op 23
juni 1565 zijn oudste dochter Margaretha ten huwelijk. Tot in 1585 zou Franciscus
I Raphelengius gedurende meer dan twintig jaar als schoonzoon én als proeflezer
alle wel en wee delen met de beroemdste Antwerpse uitgeverij-drukkerij van alle
tijden. Persoonlijk zou hij trouwens ook de Officina Plantiniana leiden in de jaren
1583-1585 samen met zijn schoonbroer Jan I Moretus, toen Christoffel Plantijn
tijdelijk naar Leiden was geëmigreerd voor het opzetten van een nieuw bedrijf in het
‘Huis te Assendelft’ op de hoek van de Breestraat en de Vrouwensteeg.
Oorspronkelijk katholiek was Franciscus I Raphelengius als zo velen van zijn
Antwerpse medeburgers onder het calvinistisch bewind te Antwerpen in de jaren
1577-1585 tot de hervorming overgegaan. Deze bekering zou Plantijn zeer dienstig
zijn. Toen hij na de val van Antwerpen vanuit Leiden weer de metropool opzocht en
daardoor in het Noorden werd beschouwd als een katholiek overloper naar het Spaanse
kamp kon hij op 26 november 1585 door middel van een fictieve verkoop aan de
calvinist Franciscus I Raphelengius zijn Leidse bezittingen veilig stellen voor
confiscatie door de Hollandse overheid. Precies voor het beheer van de Leidse
drukkerij, waarvan Franciscus I Raphelengius voortaan tot bij Plantijns overlijden
op 1 juli 1589, althans formeel, de eigenaar was, verliet hij samen met zijn echtgenote
Margaretha Plantijn en hun kinderen Christoffel, Frans, Joost en Elisabeth op 17
januari 1586 of kort daarna Antwerpen voor Leiden.2
Samen met de velen die toen vanuit Antwerpen emigreerden om godsdienstige of
economische redenen in uitvoering van het Reconciliatieverdrag van 17 augustus
1585, dat alleen de roomse Kerk kon erkennen, maar

2

Voor biografische gegevens m.b.t. Franciscus I Raphelengius raadplege men M. ROOSES,
‘Raphelengien (François)’, in Biographie Nationale, 18, Bruxelles 1905, kol. 728-732;
W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars van het Arabisch in Nederland,
Utrecht 1931, p. 36-39; L. VOET, ‘Het Plantijnse Huis te Leiden. De bedrijvigheid van het
drukkersgeslacht Raphelengius en zijn betrekkingen met Antwerpen’, Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht, 75, 1961, p. 14-15;
H.D.L. VERVLIET, ‘Raphelengius en het Zuiden’, in E. VAN GULIK - H.D.L. VERVLIET, Een
gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen te Leiden waarin opgenomen de Catalogus
Librorum residuorum Tabernae Raphelengianae, Leiden 1965, p. 37-38, 41; J.G.C.A. BRIELS,
Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden
omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek,
Nieuwkoop 1974, p. 93-94, 406 (Bibliotheca bibliographica neerlandica, VI).
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de protestanten vier jaar tijd liet om met hun familie en vermogen elders te zorgen
voor een nieuw bestaan, werd Franciscus I Raphelengius in het Noorden zeer warm
onthaald. Te Leiden zou hij zorgen voor de verdere continuïteit van de meest
gerenommeerde drukkerij, waarover de Noordelijke gewesten toen beschikten.
Daarnaast kon Franciscus I Raphelengius, die zich in de jaren 1568-1572 door zijn
medewerking aan de Antwerpse polyglotbijbel een internationale faam had verworven
als uitstekend oriëntalist, beslist ook bijdragen tot de luister en uitstraling van de
jonge Leidse universiteit.3 Haast onmiddellijk na zijn overkomst werd hij, reeds op
3 maart 1586, door de curatoren van de Leidse universiteit tot academiedrukker
benoemd. Nauwelijks enkele maanden later, op 20 juni 1586, werd hij verder
verbonden aan deze instelling in de hoedanigheid van buitengewoon hoogleraar in
het Hebreeuws, een opdracht die reeds op 8 februari 1587 werd omgezet in een
ordinariaat.4 Als academiedrukker én als professor aan de Leidse universiteit zou
Franciscus I Raphelengius tot bij zijn overlijden, op 20 juli 1597, te Leiden de
grondslagen leggen voor de studie van het Arabisch in het Noorden. Hoe dit precies
in zijn werk is gegaan leert volgend verhaal.
Franciscus I Raphelengius had, mogelijk nog tijdens zijn studietijd te Parijs,
belangstelling opgedaan voor de kennis van het Arabisch. Volgens H.D.L. Vervliet
zou hij toen de lessen hebben bijgewoond van de mysticus Guillaume Postel
(1516-1581),5 die terecht mag worden beschouwd als de grondlegger van de arabistiek
in Europa. Vóór Guillaume Postel was hier op dit terrein niet veel verricht. De
belangstelling voor de studie van het Arabisch had zich vooreerst in Spanje
ontwikkeld, waar het sinds de Val van

3
4

5

E. VAN GULIK, ‘De Officina Plantiniana te Leiden (1583-1619)’, in E. VAN GULIK - H.D.L.
VERVLIET, Een gedenksteen, p. 13.
P.C. MOLHUYSEN, ‘De Academie-Drukkers’, in Pallas Leidensis MCMXXV, Leiden 1925,
p. 311. Cfr. voor de bronnenverwijzing: J. BRUGMAN, ‘Arabic scholarship’, in Leiden
University in the seventeenth century. An Exchange of Learning. Ed. by TH.H. LUNSINGH
SCHEURLEER and G.H.M. POSTHUMUS MEYJES with the assistance of A.G.H. BACHRACH,
H.J. DE JONGE, G.I. LIEFTINCK, A.M. LUYDENDIJK-ELSHOUT, J.J. WOLTJER, Leiden 1975,
p. 203 en J. BRUGMAN - F. SCHRÖDER, Arabic Studies in the Netherlands, Leiden 1979, p.
3 (Publications of the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies in Cairo, 3).
H.D.L. VERVLIET, ‘Raphelengius’, in E. VAN GULIK - H.D.L. VERVLIET, Een gedenksteen,
p. 37.
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Afb. 1 Onbekend meester (17de e.). Portret van Franciscus I Raphelengius (1539-1597). Antwerpen,
Stedelijk Prentenkabinet, I/ON 116
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Granada (27 januari 1492) actueel geworden minoriteitenprobleem - de bekering van
de Moren tot het christendom - de samenstelling had vereist van een Arabisch
woordenboek en spraakkunst ten gerieve van de katholieke zendelingen. Te Granada
bezorgde Pedro de Alcala in deze context in 1505 onder de titels Arte para ligeramente
saber la lengua araviga en Vocabulista aravigo en letra castellana de eerste
grammatica en woordenlijst met betrekking tot het Spaans-Arabische dialect uit de
omgeving van Granada.6
Vervolgens had de arabistiek zich al vlug verlegd naar Italië, waar de roomse Kerk
de grote stimulator werd van de Arabische studiën in het raam van haar politiek van
toenadering tot de christenen in het Oosten en haar actie tegen de hier opkomende
geloofspropaganda van protestantse kant. In Italië verscheen ook het eerste met losse
loden Arabische letters gedrukte boek uit de geschiedenis, nl. het te Fano in 1514
door Gregorio de Gregorii gedrukte getijdenboek Septem Horae Canonicae, bestemd
voor de Melkieten in de Levant. Na de publikatie in 1516 te Genua bij P. Porrus van
de eerste Arabische editie van een geheel boek uit de bijbel, nl. het Psalterium
hebraeum, graecum, arabicum et chaldaeum, cum tribus latinis interpretationibus
et glossis, samengesteld door Agostino Giustiniani (1470-1536), zou de arabistiek
hier echter geheel in verval geraken, tot in de tweede helft van de 16de eeuw. Vooral
de in 1584 te Rome opgerichte Typographia Medicea zorgde vanaf 1590 tot in 1610
voor de publikatie van een aantal zeer belangrijke werken voor de verdere
ontwikkeling van de studie van het Arabisch in het Westen.7
In tegenstelling tot Italië was in Frankrijk de arabistiek intussen verder
aangemoedigd door de wereldlijke overheid. De Franse koning Frans I bevorderde
hier de studie van het Arabisch in het raam van de belangen van zijn buitenlandse
politiek. Zijn bondgenootschap met de Turkse sultan Soliman I de Prachtlievende
tegen de Habsburger Karel V vereiste inderdaad dat ook de culturele banden tussen
Frankrijk en het Turkse rijk nauwer werden aangehaald. In het gevolg van de Franse
ambassadeurs Jean de la Forest (1535-1537) en Gabriël d'Aramon (1549-1551) kon
Guillaume Postel dan ook tot tweemaal toe het Oosten bezoeken. Zijn hier opgedane
talenkennis,

6

7

Cfr. F. DE NAVE, ‘Catalogus’, in Philologia Arabica. Arabische studiën en drukken in de
Nederlanden in de 16de en 17de eeuw. Catalogus. Tentoonstelling Museum Plantin-Moretus,
25 oktober - 21 december, Antwerpen 1986, (Publikaties MPM/PK 3), p. 59-64 en de daar
opgegeven literatuur.
F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 59, 64-66 en de daar opgegeven literatuur.
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evenals de handschriftenverzameling, die hij naar het Westen overbracht, zouden
bepalend zijn voor de ontwikkeling van de arabistiek in Europa.8 Reeds in 1539 (n.s.),
kort na zijn terugkeer van zijn eerste reis naar Constantinopel, publiceerde Postel te
Parijs zijn beknopte Grammatica Arabica. Nog in hetzelfde jaar werd hij aan het
Collège de France verbonden als professor in het Arabisch en de wiskunde.9
Het nieuwe elan dat de arabistiek hiermee in Frankrijk kreeg, zou echter niet
worden bestendigd. Postels werk als arabist werd in hoofdzaak bepalend voor de
ontwikkeling van de Arabische studiën in het Duitse Rijk en de Nederlanden. Postels
inspirerende lessen werden gevolgd door een zeer talrijke en internationaal gekleurde
schare van studenten en het is via deze leerlingen, onder wie mogelijk ook Franciscus
I Raphelengius, dat de Arabische studiën in de Nederlanden, en vooreerst te
Antwerpen in het Zuiden in de internationaal gerenommeerde Officina Plantiniana,
tot ontwikkeling zouden komen. Dat tevoren de Zuidnederlandse filoloog Nicolaus
Clenardus (1496-1542) tijdens de eerste helft van de 16de eeuw zich reeds op de
studie van het Arabisch had toegelegd, waarvoor hij trouwens in 1531 de Nederlanden
voor Spanje had verlaten, heeft daarbij geen rol gespeeld. Zijn in Spanje
samengestelde Arabische spraakkunst en woordenlijst gingen immers na zijn
overlijden te Granada in 1542 geheel verloren. Clenardus zou dan ook verder geen
invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van de arabistiek in de
Nederlanden en Europa.10
Zoals vermeld had Franciscus I Raphelengius mogelijk reeds te Parijs via de lessen
van Guillaume Postel belangstelling gekregen voor het Arabisch. Meer waarschijnlijk
nog ontstond zijn interesse voor deze oosterse taal bij de nauwe contacten die hij te
Antwerpen kon leggen met Postels leerlingen, die door Christoffel Plantijn onder de
wetenschappelijke leiding van de Spaanse humanist Benito Arias Montanus betrokken
werden bij de realisatie van zijn meesterwerk, de beroemde Biblia Regia of Biblia
Polyglotta.11 Onder deze medewerkers hebben precies Postels leerlingen, de
Zuidneder-

8
9
10
11

Ibidem, p. 7, 59, 76-77 (idem).
Cfr. inzonderheid over G. Postel en zijn werken, ibidem, p. 81-87.
Ibidem, p. 106 (idem). Over Clenardus en zijn werk in het bijzonder, ibidem, p. 113-116.
De werkzaamheden van Franciscus I Raphelengius aan de Biblia Regia zijn bekend. Samen
met Benito Arias Montaus verbeterde hij alle drukproeven van de acht folianten van dit werk.
Daarnaast zorgde hij in het bijzonder voor de bewerking van de Chaldeeuwse tekst, die hij
in het Apparatus sacer nader toelichtte onder de titel Variae lectiones et annotatiunculae in
Chaldaicum paraphrasin. Voor het Apparatus leverde hij eveneens de Hebreeuwse
‘Thesaurus’ en spraakkunst van Sanctes Pagninus (Sante Pagnino), terwijl wellicht ook de
Griekse woordenlijst zijn werk is geweest. Zie W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche
beoefenaars, p. 38 en H.D.L. VERVLIET ‘Raphelengius’, p. 39-40.
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landse filoloog Andreas Masius en vooral de Fransman Guy Le Fèvre de la Boderie,
Franciscus I Raphelengius tot de studie van het Arabisch aangezet.
Andreas Masius (Lennik bij Brussel, 1514 - Zevenaar, 1573) had tijdens één van
zijn verblijven te Rome als agent en raadgever van Duitse vorsten in de jaren
1551-1553 Syrisch geleerd van Mozes van Mardin, legaat van de patriarch van
Antiochië. Toen hij zich vanaf 1558 definitief te Zevenaar terugtrok ontwikkelde hij
zich tot een van de eerste specialisten van zijn tijd op het gebied van deze taal. Samen
met de Duitser Johann Albrecht Widmanstetter (Widmestadius) zou hij de grondlegger
worden van de wetenschappelijke studie van het Syrisch.12 Als zodanig had Plantijn
Andreas Masius reeds op 26 februari 1565 om medewerking gevraagd voor zijn
geplande Biblia Regia.13 In de jaren 1568-1571 bezorgde Andreas Masius in dit
verband een Syrische spraakkunst, getiteld Grammatica Linguae Syriacae, en een
Syrische woordenlijst, het Syrorum Peculium. Opgenomen in de jaren 1571-157314
in het Apparatus van de Biblia Regia, zouden beide werken de geschiedenis ingaan
als de eerste spraakkunst en woordenboek met betrekking

12

13
14

T.J. LAMY, ‘Maes (André)’, in Biographie Nationale publiée par l'Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, XIII, Bruxelles 1894-1895, kol. 120-122;
M. LOSSEN, ‘Masius: Andreas’, in Allgemeine deutsche Biographie, XX, Leipzig 1884, p.
559-562; H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue
Lovaniense 1517-1550 - III: The Full Growth, Louvain 1954, p. 282-288 (Humanistica
Lovaniensia, 12); J.M. GIJSEN, ‘Masius (Maes), Andreas, humanist’, in Nationaal Biografisch
woordenboek, IV, Brussel 1970, kol. 545-550; A. VAN ROEY, ‘Les études syriaques d'Andreas
Masius’, Orientalia Lovaniensia Periodica, 9, 1978, p. 141-142.
H. DE VOCHT, ‘Andreas Masius (1514-1573)’, in Miscellanea Giovanni Mercati, vol. IV:
Letteratura Classica e Umanistica, Città del Vaticano 1946, p. 433 (Studi e Testi, 124).
Cfr. over de datum van uitgave van deze werken L. VOET, The Plantin Press (1555-1589).
A Bibliography of the Works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and
Leiden, I, Amsterdam, 1980, p. 287-291 (= PP).
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tot het Syrisch en als zodanig gebruikt worden gedurende meer dan twee eeuwen als
de basiswerken bij uitstek bij het Syrisch onderricht.
Tijdens de totstandkoming van de Polyglot-bijbel, waarvoor Andreas Masius ook
de Chaldeeuwse versie van meerdere boeken van het Oude Testament leverde,15 bleef
hij te Zevenaar werken. Dat heeft hem echter niet belet geregelde contacten per
briefwisseling te onderhouden met de Officina Plantiniana te Antwerpen en er soms
ook persoonlijk te verblijven.16 Het is wellicht tijdens deze werkbezoeken aan het
Plantijnse Huis in de jaren 1568-1571 dat Andreas Masius, aan wie Postel persoonlijk
te Rome in 1546 de eerste beginselen van het Arabisch had verstrekt,17 Franciscus I
Raphelengius tot de studie van het Arabisch heeft aangezet. Raphelengius' zonen,
Frans en Joost, verklaarden immers in hun voorrede tot Raphelengius' Arabisch
woordenboek dat hun vader precies op aansporen van Guillaume Postel en Andreas
Masius met de studie van het Arabisch begonnen was, dat beiden hem daarbij
raadgevingen verstrekten en hem daartoe ook enige Arabische werken ter beschikking
stelden: ‘ante annos fere quadraginta... a Clarissimis Viris Guilielmo Postello &
Andrea Masio libris aliquot Arabicis & consilio instructus atque animatus, initium
fecit...’ (‘veertig jaar geleden ongeveer begon hij [met deze studie], daartoe
aangespoord en geholpen met enige Arabische werken en raadgevingen door de
beroemde Guillaume Postel en Andreas Masius’).18
Dat Guillaume Postel daarbij ook zelf Franciscus I Raphelengius tot de studie van
het Arabisch zou aangemoedigd hebben is zeer waarschijnlijk. Postel onderhield
volgens zijn brief van 21 september 1563 aan Andreas Masius19 reeds omstreeks
1563 persoonlijke contacten met Plantijn. Daarbij zou hij deze ook in oktober 1567
de uitgave van een polyglot-bijbel, precies omwille van de hereniging der gelovigen,
hebben aanbevolen.20 Toen dit

15
16
17
18
19

20

T.J. LAMY, ‘Maes (André)’, kol. 123; M. LOSSEN, ‘Masius: Andreas’, p. 562; H. DE VOCHT,
History, p. 269; DEZ., ‘Andreas Masius’, p. 433-434.
Cfr. J. VERCRUYSSE, ‘Andreas Masius Bruxellanus (1515-1573)’, Eigen Schoon en De
Brabander, 45, 1962, p. 47-48.
F. SECRET, ‘La rencontre d'Andreas Masius avec Postel à Rome’, Revue d'histoire
ecclésiastique, 59, 1964, p. 486-487.
Francisci Raphelengii Lexicon Arabicum, Leidae, Ex Officina Auctoris, 1613 (MPM A
1364), ‘Lectori Arabicae linguae studioso; n.g.
M. LOSSEN, Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538 bis 1573, herausgegeben
von Dr. Max Lossen, Leipzig 1886, p. 351-353 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde, II).
F. SECRET, L'ésotérisme de Guy Le Fèvre de la Boderie, Genève 1969, p. 19.
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reuzewerk uiteindelijk bij het arriveren te Antwerpen van Benedictus Arias Montanus
op 18 mei 1568 kon worden aangevat,21 en toen daartoe op Montanus' verzoek aan
de Spaanse koning Filips II ook de medewerking kon worden verkregen van Guido
Fabricius Boderianus of Guy Le Fèvre de la Boderie,22 evenals Arias Montanus een
specialist op het vlak van de oosterse talen, zijn de contacten tussen de Officina
Plantiniana en Guillaume Postel wellicht nog toegenomen.
Guy Le Fèvre de la Boderie (Normandië, Manoir de la Boderie, 1541 - Ibidem, 1598)
verbleef met zijn broer Nicolas voor de duur van hun werkzaamheden aan de
Antwerpse polyglot-bijbel, vanaf 1568 tot in 1571, geruime tijd te Antwerpen in het
Plantijnse Huis.23 Hij bezorgde er de editie van de Syrische tekst van het Nieuwe
Testament, evenals een Syrisch-Chaldeeuws woordenboek (Dictionarium
syro-chaldaicum) en een Chaldeeuwse grammatica (Grammatica chaldaea), die in
1572 in het zesde deel van de Biblia Regia werden opgenomen, evenals de interlineaire
Latijnse vertaling van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament in het zevende
deel,24 dit laatste in samenwerking met zijn broer. Guy was Postels uitverkoren leer-

21
22

23

24

PP, I, p. 314.
F. NEVE, ‘Guy Le Fèvre de La Boderie, orientaliste et poète, l'un des collaborateurs de la
Polyglotte d'Anvers’, Revue belge et étrangère, Bruxelles 1862, p. 6; R. HERVAL, ‘Le Fèvre
de la Boderie (Guy)’, in Dictionnaire des Lettres françaises publié sous la direction de
Monseigneur Georges Grente. Le seizième siècle, Paris 1951, p. 436. Cfr. ook dit artikel (p.
436-437) voor nadere biografische gegevens betreffende Guy Le Fèvre de la Boderie.
PP, III, p. 1319: ‘Le Fèvre de la Boderie (Fabricius Boderanus) Guy’; VOET, GC, p. 367.
Volgens R. Herval verbleven de gebroeders Le Fèvre de la Boderie eerst te Antwerpen bij
Plantijn en vervolgens in het jezuïetencollege te Leuven (zie R. HERVAL, ‘Le Fèvre de la
Boderie (Guy)’, p. 437). Volgens F. Nève verbleven de gebroeders overwegend te Antwerpen
in het Plantijnse Huis, maar ook een zekere tijd in het jezuïetencollege te Leuven. Nogmaals
volgens F. Nève zouden zij waarschijnlijk reeds in de loop van 1571 teruggekeerd zijn naar
Frankrijk. Zie F. NEVE, ‘Guy Le Fèvre de la Boderie’, p. 6. Volgens F. Secret was Guy Le
Fèvre de la Boderie reeds in augustus 1571 terug in Frankrijk. Zie F. SECRET, L'ésotérisme,
Genève 1969, p. 51.
F. NEVE, ‘Guy Le Fèvre de la Boderie’, p. 16-17; M. SABBE, ‘Guy Le Fèvre de la Boderie
et la Polyglotte anversoise’, GP, 6, 1928, p. 250; R. HERVAL, ‘Le Fèvre de la Boderie (Guy),
p. 437.
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ling.25 Na zijn studies te Falaise had hij aan het Collège Royal te Parijs diens lessen
gevolgd.26 Mogelijk verwierf hij toen reeds de eerste begrippen van het Arabisch. In
ieder geval had hij het plan opgevat om zich te bekwamen in deze taal tijdens zijn
verblijf te Antwerpen. In dit verband vroeg Guillaume Postel op 4 maart 1568 Andreas
Masius het Latijns-Arabisch lexicon, dat hij hem vroeger had bezorgd, over te maken
aan zijn leerling Guy Le Fèvre de la Boderie. Postel beschouwde Boderianus immers
als zijn opvolger en de vervuller van zijn levenstaak, namelijk de verkondiging van
het Evangelie in het Syrisch en Arabisch om op deze wijze uiteindelijk te geraken
tot de eenheid der gelovigen.27
Postels Latijns-Arabisch woordenboek is vervolgens door Masius via een drager
aan Plantijn overgemaakt. Op 26 december 1569 kon deze de afzender berichten dat
het werk aangekomen was en dat hij het binnen het jaar zou terugbezorgen.28 De
volgende, zeer drukke werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het
Nieuwe Testament in de Biblia Regia lieten echter bijzonder weinig tijd voor de
studie van het Arabisch. Op verzoek van Guy Le Fèvre de la Boderie vroeg Plantijn
Masius dan ook op 31 januari 1571 om verlenging van het bruikleen van het Arabisch
woordenboek voor een zestal weken.29
Vanaf 1569 tot in 1571 was bijgevolg op deze wijze in de Plantijnse drukkerij een
Arabisch woordenboek voorhanden. Het werd door Guy Le Fèvre de la Boderie
gebruikt voor zijn studie van het Arabisch, maar is toen ook

25
26
27
28

29

F. SECRET, ‘Guy Le Fèvre de la Boderie représentant de G. Postel à la Polyglotte d'Anvers,
GP, 44, 1966, p. 251; DEZ., L'ésotérisme, p. 24-25.
R. HERVAL, ‘Le Fèvre de la Boderie (Guy)’, p. 436.
M. LOSSEN, Briefe, p. 408.
M. LOSSEN, Briefe, p. 436-437; M. ROOSES, Correspondance de Christophe Plantin, III,
Antwerpen 1911 (Nendeln, Liechtenstein, 1968), p. 54; ‘... Monseigneur, la solemnité de la
feste et le temps du partement de ce messager m'empeschent de respondre plus
particulièrement à vos lettres, ce que j'espère faire par l'autre messager, qui m'a délivré le
dictionnaire latin et arabe, dont je vous remercie grandement et vous envoye obligation de
la vous renvoyer dedans ung an...’ (heruitgave naar M. Lossen).
M. LOSSEN, Briefe, p. 453-454; M. ROOSES, Correspondance, III, p. 73; ‘Quant au dictionnaire
Arabicque, le Sr Fabricius, qui vous faict presenter ses très humbles recommendations,
n'ayant pas eu de loisir d'y vacquer tandis que nous imprimions le Nouveau Testament, m'a
prié & vous supplier, qu'il vous plaise estre content de luy laisser encores quelque six
semaines...’ (heruitgave naar M. Lossen); F. SECRET, L'ésotérisme, p. 21.
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zeer waarschijnlijk geconsulteerd door Franciscus I Raphelengius. Trouwens, reeds
in oktober 1571, nauwelijks enkele maanden na het vertrek naar Frankrijk van Guy
Le Fèvre de la Boderie, arriveerde een te Rome gedrukt Arabisch werk in het
Plantijnse Huis. Dat kon toen uiteraard alleen bestemd zijn geweest voor Franciscus
I Raphelengius.30 Uit een en ander kan worden afgeleid dat Franciscus I Raphelengius
precies omstreeks 1570 de studie van het Arabisch heeft aangevat. Wellicht werd
hem toen ook onder de Arabische werken, hem door Postel en Masius ter beschikking
gesteld,31 buiten het voormelde Latijns-Arabisch woordenboek32 de zeer mooie en
verzorgd geschreven Arabische grammatica uit Mekka door Postel geschonken, die
wordt vermeld in de voorrede tot Raphelengius' lexicon onder de bronnen door hem
gehanteerd bij de samenstelling van zijn woordenboek.33
Op deze wijze maakte de onderlinge samenwerking van de beste filologen uit die
tijd in het raam van de publikatie van Plantijns Biblia Regia, evenals hun directe
contacten met de arabist Guillaume Postel, de Antwerpse Officina Plantiniana tot de
gepaste voedingsbodem voor de ontwikkeling van de arabistiek in de Nederlanden.
In de voortrekkelijke oriëntalist Franciscus I Raphelengius vond deze hier haar eerste,
toegewijde, beoefenaar.

30

31
32

33

Cfr. de brief van Plantijn aan Masius d.d. 29 oktober 1571, uitgegeven door M. LOSSEN,
Briefe, p. 471 en door M. ROOSES, Correspondance de Christophe Plantin, III, Antwerpen
1911 (Nendeln, Liechtenstein, 1968), p. 87.
Cfr. ‘Lectori Arabicae linguae studioso Franciscus et Justus Raphelengii S.D.’, in FRANCISCUS
RAPHELENGIUS, Lexicon Arabicum, Leiden 1613, n.g.
Het gaat hier om een Latijns-Arabische woordenlijst uit de 12de eeuw, die Postel tevoren
aan Masius had geleend en vervolgens aan Raphelengius heeft geschonken. Cfr. in dit verband
P.S. VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary of the Leiden University Library. A
contribution to the study of Mozarabic manuscripts and literature (Leiden 1976) evenals de
verder uitgegeven studie van Prof. Dr. A. Hamilton, die ik graag dank voor de informatie.
Deze woordenlijst wordt, onder signatuur Cod. Or. 231, nog steeds in de Leidse
Universiteitsbibliotheek bewaard.
Zie ‘Lectori Arabicae linguae studioso Franciscus et Justus Raphelengius S.D.’, in Francisci
Raphelengii Lexicon Arabicum, n.g. Zie over deze Arabische grammatica in handschrift te
Leiden bewaard onder signatuur Cod. Or. 246, de studie van Prof. Dr. A. Hamilton in deze
publikatie.
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Ondanks zijn vrijwel onvoldoende hulpmiddelen maakte Franciscus I Raphelengius
al vrij vlug vorderingen in het Arabisch. Reeds in 1572 beschikte hij over een zekere
kennis van de taal. Plantijn kon toen immers in zijn brief van 22 november 1572 aan
zijn vriend Gabriël de Çayas, secretaris van koning Filips II, meedelen dat zijn
schoonzoon buiten Latijn en Grieks ook het Hebreeuws, Chaldeeuws, Syrisch,
Perzisch, Ethiopisch en Arabisch beheerste.34
In 1575 werkte Franciscus I Raphelengius bovendien reeds volop aan de
voorbereiding van een Arabisch woordenboek, waarvan hij toen reeds vóór 13-14
augustus Arias Montanus te Rome35 een deel kon toesturen.36 Deze laatste bezorgde
hem omstreeks september 1575, eveneens via Plantijn door bemiddeling van de
koninklijke secretaris Joannes de Lastanosa, een Arabisch manuscript van het
Mattheusevangelie.37 Vóór 1 oktober 1575 overhandigde Raphelengius daarop Plantijn,
voor verzending aan Arias Montanus, nog een ander deel van zijn Arabisch lexicon,
welke twee katernen toen werden toevertrouwd aan Luis Perez om ze verder aan
Montanus over te maken.38 Op 15 oktober 1575 kon Plantijn weer een volgend deel
van Raphelengius' woordenboek naar Montanus verzenden.39 Tenslotte vernemen
we uit Plantijns brief van 11 februari 1576 aan Arias Montanus dat Raphelengius
toen wachtte op de subsidies, die Montanus hem volgens zijn brief be-

34

35

36

37
38

39

‘Quant à mes gendres le premier m'a oncques rien prins à cueur que la cognoisance des
langues latine, grecque, hébraicque, chaldée, syrienne, arabe (èsquelles chaicun qu
familièrement confère avec luy affirme qu'il n'y est pas mal versé). Cfr. M. ROOSES,
Correspondance, III, p. 244.
B. REKERS, Benito Arias Montano 1527-1598. Studie over een groep spiritualistische
humanisten in Spanje en de Nederlanden, op grond van hun briefwisseling, Groningen 1961,
p. 152 (proefschrift Amsterdam).
Zie de brief van Plantijn aan Arias Montanus van 13-14 augustus 1575: ‘Raphelengius noster
dicit se jam tibi misisse aliquam Dictionarij Harabici partem se seque ita ad finem usque
prosequuturum pollicetur, nihil verum nunc mittendum habebat paratum’. Cfr. J. DENUCE,
Correspondance de Christophe Plantin, IV, Antwerpen 1914 (Nendeln, Liechtenstein, 1968),
p. 307 en 311.
Cfr. Plantijns brief van 9 september 1575 aan J. de Lastanosa, in J. DENUCE, Correspondance,
V, Antwerpen 1915 (Nendeln, Liechtenstein, 1968), p. 3-4.
Zie J. DENUCE, Correspondance, V, p. 13-15: brief van Plantijn van 1 oktober 1575 en
ibidem, p. 16-17: brief van Plantijn aan Arias Montanus van 8 oktober 1575, waarin hij
verklaarde beide katernen acht dagen geleden te hebben overgemaakt aan Perezius.
Cfr. zijn brief d.d. aan Arias Montanus, in J. DENUCE, Correspondance, V, p. 30-31.
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zorgd had en ook nog verder ter beschikking zou stellen voor de voltooiing van zijn
Arabisch lexicon.40 Deze subsidie is vervolgens echter blijkbaar nooit overgemaakt.
Plantijn maakte er althans geen melding van in zijn overigens zo uitvoerige en
gedetailleerde briefwisseling. Overigens vermeldt hij ook niet langer de Arabische
studies van zijn schoonzoon. Mogelijk heeft Raphelengius' taak van proeflezer bij
de meest produktieve uitgeverij-drukkerij van zijn tijd hem toen verder te Antwerpen
nauwelijks de tijd gelaten om zich voortdurend te verdiepen in het Arabisch. Meer
waarschijnlijk nog hebben evenzeer de barre tijdsomstandigheden en de moeilijkheden
daaruit volgend voor de Officina Plantiniana Franciscus I Raphelengius van verdere
systematische studie van het Arabisch afgehouden.
Op 4 november 1576 onderging Antwerpen de Spaanse Furie. De Officina ontsnapte
daarbij ternauwernood aan plundering en verwoesting dank zij de brandschattingen
die Plantijn toen onmiddellijk aan de muitende Spaanse soldateska heeft betaald.
Daarop viel de Spanje-handel stil. Ontdaan van zijn ruggegraat, werd de Officina
aan de rand van de financiële afgrond gebracht. In de vroege jaren tachtig verbeterden
de economische perspectieven voor het Plantijnse Huis slechts matig. Plantijn vestigde
toen om economische redenen een nieuw bedrijf te Leiden, dat hij persoonlijk leidde
in de jaren 1583-1585. Voor Franciscus I Raphelengius had deze omstandigheid voor
gevolg dat hij toen samen met Plantijns tweede schoonzoon, Jan I Moretus, de leiding
van de Antwerpse Officina kreeg toevertrouwd. Vervolgens resulteerde de overgave
van Antwerpen op 17 augustus 1585 in het vertrek van de overtuigde calvinist
Raphelengius naar Leiden. Door Christoffel Plantin werd hij belast met het beheer
van de Leidse Officina Plantiniana, en de curatoren van de Leidse universiteit
verleenden hem een professoraat in het Hebreeuws. Een en ander had tot gevolg dat
Franciscus I Raphelengius vanaf 1576 tot in zijn eerste Leidse jaren nauwelijks
kansen kreeg voor zijn verdere volmaking in het Arabisch.
Raphelengius' kennis van het Arabisch was echter na 1576 te Antwerpen reeds
algemeen bekend. Lodovico Guicciardini maakte er in 1582 melding van in de Franse
uitgave van zijn Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimen-

40

J. DENUCE, Correspondance, V, p. 125, 129.
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ti detti Germania inferiore41 bij de toelichting over Raphelengius' geboorteplaats
Lannoy bij Rijsel.
Wellicht heeft Franciscus I Raphelengius de in het Zuiden opgedane kennis na
1576 verder onderhouden, hiertoe aangespoord door de vrienden van het Plantijnse
Huis, de humanisten en geleerden Justus Lipsius, Abraham Ortelius en Carolus
Clusius, die hem herhaaldelijk consulteerden aangaande Arabische woorden, die zij
in diverse werken aantroffen. Door Lipsius en Ortelius werd Raphelengius daarbij
geraadpleegd met betrekking tot de Arabische namen van landen, steden, rivieren,
havens en functies. Clusius consulteerde hem aangaande de namen van planten,
geneesmiddelen en mineralen.42 Franciscus I Raphelengius heeft verder wellicht ook
diensten geleverd aan vrienden-kooplieden, die hem wellicht vaak in het Arabisch
gestelde brieven ter vertaling zullen hebben voorgelegd.43 Geldt dit alleszins voor
zijn Leidse jaren, dan werd mogelijk ook reeds te Antwerpen door kooplieden een
beroep gedaan op Raphelengius' kennis van het Arabisch. Vanaf het begin van de
16de eeuw was Antwerpen immers steeds het centrum geweest van de handel van
de Nederlanden op de Levant. Vóór de Reconciliatie was de Scheldestad daarbij
eveneens het knooppunt geworden van de betrekkingen tussen de partijgangers van
de Opstand en de vertegenwoordigers van de sultan van het Turkse rijk. Op 20
november 1582 hadden deze relaties zelfs geleid tot de vestiging van een Turkse
stapel te Antwerpen, die echter met de overgave van de stad aan Farnese op 17
augustus 1585 zou verdwijnen. Deze vroege betrekkingen met het Turkse rijk zouden
voortaan verder worden verzorgd door geëmigreerde Antwerpse handelaars in het
Noorden.44

41

42
43
44

L. GUICCIARDINI, Description de touts les Pais-Bas, autrement appelés la Germanie
Inferieure, ou Basse Allemagne, Antwerpen, Chr. Plantijn, 1582, (MPM R. 44.9), p. 396:
‘De Lannoy est natif encor Françoys Raphelinghe, gendre du Seig. Christophe Plantin, homme
docte & s'exerceant non seulement es langues Grecque, & Latine; ains encor en l'Hebraique,
Chaldée, Syriaque, & Arabesque’.
F. en J. VAN RAPHELINGEN, ‘Lectori Arabicae linguae studioso’, in Francisci Raphelengii
Lexicon Arabicum, Leiden 1613, n.g.
Ibidem.
A.H. DE GROOT, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest
Diplomatic Relations 1610-1630, Leiden-Istanbul 1978, p. 83-91 (Uitgaven van het Nederlands
Historisch Archaeologisch Instituut-Leiden/Istanbul, XLIII).
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Afb. 2 Specimen Characterum Arabicorum, 1595 (MPM A 1584)
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Het was pas te Leiden, toen hij vanaf 1589 de dagelijkse bedrijfsvoering van de
Officina grotendeels kon overlaten aan zijn beide nauwelijks meerderjarige zonen,
Christoffel en Frans,45 dat Franciscus I Raphelengius meer tijd kreeg om zich op het
Arabisch toe te leggen. De eindelijk geboden kansen zou hij daarbij bijzonder gretig
aanpakken. In 1591 bracht hij op 52-jarige leeftijd, volgens zijn persoonlijke
mededeling aan Justus Lipsius van 9 mei 1591,46 gehele dagen door met de studie
van het Arabisch. Enkele maanden vroeger reeds, op 17 januari 1591, had zoon Frans
zijn oom Jan I Moretus te Antwerpen toevertrouwd dat zijn vader toen volledig in
beslag werd genomen door de studie van het Arabisch. De Raphelengii overwogen
zelfs om Arabische stempels te laten snijden: ‘Mon père nous a escript de Francfort
qu'il avoit baillé quelques livres en Arabe à Wimaer pour les faire venir à nous,
d'autant que nos tonneaux estoyent ja envoyez... Mon père est totus in studiis Arabicis
et sommes en déliberation de faire faire des poinçons de la lettre Arabesque’.47
Dat Franciscus I Raphelengius toen inderdaad het plan had opgevat om de Leidse
Officina Plantiniana uit te bouwen tot een Arabische drukkerij hoeft geenszins te
verwonderen. Rond deze tijd plande hij wellicht de publikatie van de diverse
Arabische studies die hij op het getouw had. In 1592 werkte hij reeds sedert twee
jaar aan een Koran-vertaling, waarover hij Abraham Ortelius berichtte op 2 juli en
5 september.48 Daarnaast had hij, volgens zijn brief aan Ortelius van 6 december
1592, pas een fragment uit het geografisch werk van Edrisi in het Latijn vertaald dat
hem in een Arabische editie, verspreid door de Typographia Medicea te Rome, was
overgemaakt door Hans Dressel, de factor van de Officina Plantiniana te Frankfort.49
Uit dezelfde brief vernemen we eveneens dat Franciscus I Raphelen-

45
46

47
48

49

L. VOET, ‘Het Plantijnse Huis’, p. 17-18; E. VAN GULIK, ‘De Officina Plantiniana’, p. 14.
‘Ego totos dies domi desideo, in meis studiis Arabicis, ut aliquid certe absolvam antequam
Deus me vocet’. Cfr. deze brief van F. Raphelengius aan J. Lipsius d.d. 9 mei 1591, uitgegeven
door P. BURMAN, Sylloge epistolarum, Leidae 1727, I, p. 188.
Museum Plantin-Moretus, Oud Archief, nr. 92 ‘Ontvangen Brieven Quaille-Ryckius’, p. 90,
brief van Frans van Raphelingen aan Jan I Moretus d.d. 17 januari 1591.
J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii (Geographi Antverpiensis) et virorum eruditorum ad eundem
et ad Jacobum Colium Ortelianum (Abrahami Ortelii sororis filium) Epistulae... Cantabrigae
1887, p. 517-519, 531-532 (Ecclesiae Londino-Batavae Archivum. Tomus primus).
J.H. HESSELS, Abrahami Ortelii, p. 543-544.
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Afb. 3 Geleidebrief, Museum Plantin-Moretus, R 63.8 (4) [72]
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gius omstreeks deze tijd uit een Arabische versie van het Nieuwe Testament, die zijn
zoon uit Engeland had meegebracht, ook Arabische woorden verzamelde voor zijn
Arabisch lexicon.50
In het perspectief van de publikatie van de resultaten van zijn werkzaamheden is
Franciscus I Raphelengius vervolgens zeker reeds in de jaren 1591-1592 overgegaan
tot het opzetten van een Arabische drukkerij. Wellicht liet hij toen de oudere Arabische
‘Maghribi’ lettertypen aanmaken, die bekend zijn uit zijn in 1595 te Leiden onder
de titel Specimen Characterum Arabicorum Officinae Plantinianae Franc.
Raphelengii51 verschenen Arabische letterproef. Bovendien liet Franciscus I
Raphelengius nog vóór 31 oktober 1593 nieuwe stempels snijden voor het drukken
van Scaligers nieuwe bewerking van diens beroemde, in 1583 voor de eerste maal
verschenen chronologische studie Opus de Emendatione Temporum, waarin
verscheidene passages in oosterse talen.52
De beroemde Franse humanist en polyhistor Josephus Justus Scaliger (1540-1609)
had in augustus 1593, op verzoek van de Leidse universiteit, Frankrijk voor Holland
verlaten om er als professor in de Romeinse geschie-

50

51

52

Ibidem: ‘Iam totus sum in percurrendo Novo Testamento Arabico quod ex Anglia per filium
accepi, ut inde novas voces colligam Lexico illustrando’ (‘Reeds ben ik geheel en al bezig
met het doornemen van het Nieuwe Testament in het Arabisch, dat ik door bemiddeling van
mijn zoon uit Engeland ontvangen heb, met de bedoeling hieruit nieuwe woorden te
verzamelen voor de samenstelling van het Lexicon’). Wellicht betreft het hier de uitgave van
de vier Evangeliën in het Arabisch, die in 1591 bezorgd werd door de Typographia Medicea
(cfr. E. BRACHES, ‘Raphelengius's Naschi and Maghribi. Some reflections on the origin of
Arabic typography in the Low Countries’, Quaerendo, 5, 1975, p. 239, n. 32). Deze publikatie
wordt vermeld in de voorrede tot Raphelengius' Lexicon Arabicum (Leiden 1613) onder de
bronnen gebruikt voor dit woordenboek.
Van dit Specimen zijn slechts twee exemplaren bekend, één in de universiteitsbibliotheek
van Leiden (signatuur 846 D 11) en één voorhanden in de oude bibliotheek van het Museum
Plantin-Moretus te Antwerpen (sign.: A 1584). Cfr. over deze ‘Maghribi’-lettertypen en de
bewijsvoering dat deze reeds voorhanden waren in de Leidse Officina Plantiniana vóór
Franciscus I Raphelengius overging tot de bestelling van nieuwe ‘Naschi’-typen: E. BRACHES,
‘Raphelengius's Naschi’, p. 239-242.
Cfr. over deze editie, die begin 1598 nagenoeg een half jaar na Raphelengius' overlijden op
20 juli 1597 en pas na vier jaar werk van zijn persen kwam, F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p.
119-122 en de daar opgegeven literatuur.
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denis tegen een vorstelijke jaarwedde de jonge universiteit nieuwe luister bij te zetten
na Lipsius' vertrek naar Leuven.53 Bij de voorafgaande onderhandelingen had de
aanwezigheid te Leiden van een goed geoutilleerde drukkerij, met name de Officina
Plantiniana, een niet te miskennen rol gespeeld.54 Franciscus I Raphelengius had zich
vervolgens bereid verklaard om te zorgen voor de publikatie van Scaligers herwerkte
Opus de Emendatione Temporum. Om aan Scaligers verlangen te voldoen liet
Franciscus I Raphelengius reeds vóór 31 oktober 1593 nieuwe stempels snijden voor
de letters van de vreemde talen, zoals Scaliger toen te Leiden vanuit Parijs kon worden
medegedeeld door de Franse humanist Jacques-Auguste de Thou.55 In 1593 beschikte
de Leidse Officina Plantiniana derhalve enerzijds over ouder, minder verzorgd en
blijkbaar ook onvolledig ‘Maghribi’-lettermateriaal, anderzijds over recent
‘Naschi’-materiaal.
Wie Raphelengius' ‘Maghribi’-lettermateriaal vervaardigd heeft is onbekend.56
Evenmin kan thans nog precies worden uitgemaakt wie de volgende ‘Naschi’-typen,
uitgevoerd in 1593, heeft aangemaakt. Mogelijk heeft Hendrik van den Keeres
schoonzoon Judocus Hondius daarvoor gezorgd, die zich omstreeks 1593 vanuit
Engeland in Holland vestigde.57 Volgens een andere hypothese zouden deze laatste
lettertypes mogelijk te Parijs zijn ontworpen door Guillaume I Le Bé, met wie
Raphelengius nog tijdens zijn Antwerpse jaren in nauw contact had gestaan.58 Meer
zekerheid heb-

53
54

55

56
57
58

Cfr. over J.J. Scaliger de biografische nota in F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 116-118, evenals
de daar opgegeven literatuur.
Op 2 januari 1593 schreef de Franse gezant te 's-Gravenhage aan Scaliger: ‘Ils ont la plus
belle imprimerie de ces pays et tout ce qui estoit de bon dans celle de feu Plantin et
Raphelengius, docte personnage et professeur es langues hébraique, syriaque, qui y préside’,
geciteerd door J.G.C.A. BRIELS, Zuidnederlandse boekdrukkers, p. 94 (met verwijzing naar
P.C. MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Eerste deel. 1574
- 7 februari 1610, 's-Gravenhage 1913, p. 243 (Rijks geschiedkundige Publicatiën no. 20).
‘Le sieur Raphelengius, que j'ay veu icy [nl. te Parijs], nous asseure... que pour l'orner
d'avantage [votre Opus de Emendatione], comme il mérite, l'on a faict faire des poinçons,
expres des charactères des langues estrangères’. Cfr. H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-century
printing Types of the Low Countries. With a foreword by Harry Carter, Amsterdam 1968,
p. 315 (verwijzend naar Epistres françoises des personnages illustres et doctes à Monsr.
Joseph Juste de la Scala, mises en lumière par Jacques de Reves, Harderwijk 1624, p. 326).
J.G.C.A. BRIELS, Zuidnederlandse boekdrukkers, p. 139.
H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-century printing Types, p. 317.
E. BRACHES, ‘Raphelengius's Naschi’, p. 243.
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ben we althans over de lettergieter, zeer waarschijnlijk Hendrik van den Keeres
leerling Thomas I de Vechter, die Plantijn in 1584 vanuit Antwerpen naar Leiden
was gevolgd en er ook verder in dienst bleef van de Raphelengii tot bij zijn overlijden
in 1602.59 Uit de voorrede van Franciscus I Raphelengius tot zijn Specimen van 1595,
vernemen we echter alleen dat deze ‘Naschi’-typen gesneden werden naar het model
van de mooie Arabische lettertypen toen gebruikt in de Typographia Medicea te
Rome,60 waarvan sommige ontworpen waren door Robert Granjon.61 Deze lettertypen
waren Raphelengius mogelijk bekend geworden via Scaliger, dan wel via de boeken
gedrukt door de Medicea, die Raphelengius via de bemiddeling van tussen-personen
kon aankopen. Het direct betrekken vanuit Rome van Arabische stempels en matrijzen
was toen inderdaad onmogelijk omwille van het pauselijk verbod op de uitvoer van
Arabisch typografisch materiaal naar gereformeerde gebieden. De publikatie en
verspreiding van werken in het Arabisch van protestantse zijde werd op deze wijze
door Rome tegengewerkt.
In 1595 werden beide soorten van Arabische lettertypen, toen voorhanden in de
Leidse Officina, door Franciscus I Raphelengius voor het eerst afgedrukt in zijn
Specimen Characterum Arabicorum Officinae Franc. Raphelengii. De publikatie
van deze letterproef vormde meteen een mijlpaal in de typografische geschiedenis
van de Nederlanden en tegelijkertijd ook op het terrein van de ontwikkeling van de
Arabische taalstudie in deze gewesten.
Als eerste in de Nederlanden gedrukte Arabische publikatie betekende dit werk
niets minder dan de geboorte van de Arabische typografie in de Lage Landen en wel
in de universiteitsstad Leiden, waar zij vervolgens met Thomas Erpenius, de Elseviers,
de Luchtmansen en Brill tot op vandaag zou blijven voortbestaan en een zeer grote
faam genieten. Daarbij zou de uit-
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H.F. WIJNMAN, ‘De studie van het Ethiopisch en de ontwikkeling van de Ethiopische
typografie in West-Europa in de 16de eeuw’, Het Boek, 1955-1957, p. 240; DEZ., ‘The Origin
of Arabic Typography in Leiden’, in Books on the Orient published by E.J. Brill, Leiden
1957, p. XI. Cfr. over Thomas I de Vechter: H.F. WIJNMAN, ‘Thomas de Vechter, lettergieter
te Leiden. 1584-1602’, Het Boek, 29, 1948, p. 149-151.
H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-century printing Types, p. 137; DEZ., Cyrillic & Oriental
Typography in Rome at the End of the Sixteenth Century: An Inquiry into the Later Work of
Robert Granjon (1578-90), Berkeley 1981, p. 27; E. BRACHES, ‘Raphelengius's Naschi’, p.
239.
B. SCHINDLER, ‘Arabic Typography’, Schweizer graphische Mitteilungen. Revue suisse de
l'art et des industries graphiques. The Swiss printing Review, 67, 1948, p. 107.
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breiding van Raphelengius' bedrijf tot een oosterse drukkerij, die ook teksten in het
Hebreeuws, Samaritaans, Ethiopisch en Arabisch kon produceren, ook de pas in 1575
door toedoen van Willem van Oranje opgerichte Leidse universiteit in staat stellen
om te worden tot het belangrijkste Europese centrum voor de oriëntalistiek dat ze
nog steeds is. Anderzijds vormde de onder het Specimen vermelde catalogus van het
Arabische lettermateriaal, in het bezit van Franciscus I Raphelengius, die buiten het
Arabische alfabet ook een Arabische tekst van de vijftigste Psalm, voorzien van een
interlineaire Latijnse vertaling leverde, tegelijkertijd de eerste Arabische teksteditie
verschenen in de Nederlanden. Meteen vormde deze publikatie ook het eerste tastbare
resultaat van Raphelengius' jarenlange studie van het Arabisch. Op deze wijze legde
Franciscus I Raphelengius door de creatie van een Arabische drukkerij én door zijn
wetenschappelijke bedrijvigheid de grondslagen voor de verdere ontwikkeling van
de arabistiek in de Nederlanden en creëerde hij de basis voor Leidens schitterende
toekomst als Europees centrum voor de arabistiek.
Dat Franciscus I Raphelengius daarbij in bijzondere mate verplicht was aan Josephus
Justus Scaliger is een stelling die beslist moet worden genuanceerd. Franciscus I
Raphelengius was reeds vóór Scaligers overkomst naar Leiden begonnen met de
uitbouw van zijn bedrijf tot een Arabische drukkerij. Scaligers vestiging te Leiden
had dan ook slechts voor gevolg dat de reeds bestaande Arabische drukkerij nu verder
geoutilleerd werd met de Naschi-lettertypen voor het drukken van Scaligers Opus
de Emendatione Temporum. Scaliger zou alleen op het terrein van de Arabische
navorsing een partiële invloed uitoefenen op Franciscus I Raphelengius.
Zelf was Josephus Justus Scaliger met de studie van het Arabisch begonnen
omstreeks 1560, tijdens zijn studiejaren te Parijs. Daartoe had hij zelfs zijn intrek
genomen in dezelfde woning waar toen ook Guillaume Postel verbleef.62 Scaliger
was in deze periode geconfronteerd geworden met het toenmalige gebrekkige
onderricht van het Arabisch. Gedrukte Arabische oefenteksten waren toen nauwelijks
voorhanden. Als gedrukt Arabisch woordenboek bestond slechts de in 1505 te Granada
verschenen Spaans-Arabische woordenlijst van Pedro de Alcala. Als gedrukte
Arabische gram-
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J. BRUGMAN, ‘Arabic scholarship’, p. 203.
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matica's stonden slechts Pedro de Alcala's Arte para ligeramente saber la lengua
araviga (Granada 1505) en Postels Grammatica Arabica (1539 n.s.) ter beschikking.63
Wellicht om deze toestand te verhelpen heeft Scaliger in 1593 Franciscus I
Raphelengius bijzonder aangemoedigd in zijn studies van het Arabisch. Reeds op
31 augustus 1593, kort na Scaligers vestiging te Leiden, berichtte Franciscus I
Raphelengius zijn vriend Justus Lipsius dat hij met Scaliger kennis had gemaakt en
dat deze hem verklaard had dat hij tot zover nooit iemand had ontmoet die door
zelfstudie zulke uitgebreide kennis omtrent het Arabisch had verworven. Scaliger
had hem toegezegd hem voor de verdere studie van het Arabisch met al zijn kennis
bij te staan. Hij zou hem ook zijn rijke bibliotheek voor verdere navorsing ter
beschikking stellen,64 samen met zijn Arabisch-Latijns woordenboek, de Thesaurus
Linguae Arabicae, die hij zelf had aangelegd.65 Franciscus I Raphelengius ontwikkelde
na dit contact met Scaliger een ongebreidelde activiteit, die bij uitstek zijn Lexicon
Arabicum ten goede kwam. Hij onderzocht het meren-
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64
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A. HAMILTON, ‘Arabic studies in the Netherlands in the sixteenth and seventeenth centuries’,
in Philologia Arabica, p. XCIV.
Cfr. de brief van F. Raphelengius aan J. Lipsius d.d. 31 augustus 1593: ‘hoc unicum in eo
laudo, quod humanus sit et liberalis in communicandis iis, quae habet, cum quolibet: imo,
quod ad studia mea attinet, vult in me transferre sua monumenta, adversaria, et quaecunque
ad eam rem pertinent, quia linguae Arabicae unice studiosus sum, ita ut inter eos, quos novit,
neminem fuisse, qui tantum suo labore assecutus sit, publice testetur. Habet libros historicos
et cosmographicos, ad quos vertendos me hortatur, me extricaturus, ubi res obscurior moram
injicere possit. Cujus quidem viri testimonio licet me beatum qui existimet, tamen anxius
sum, qui par esse queam tantae rei aggrediendae. Nosti me semper timidiorum esse, ac de
viribus meis diffidentem. Nisi me geram audaciorem, nihil egero’ (‘In het bijzonder prijs ik
in hem zijn vriendelijkheid en zijn mildheid om met ieder te delen wat hij heeft: ja zelfs wat
mijn studies betreft, wil hij mij zijn werken, kritieken en al wat hiermee verband houdt
overmaken omdat ik mij op bijzondere wijze toeleg op de Arabische taal, zodat hij in het
openbaar verklaart dat er niemand is geweest onder dezen die hij heeft gekend die zoveel
door zijn werk heeft bereikt. Hij bezit geschiedkundige en kosmografische werken en spoort
mij aan om deze te vertalen, belovend mij te zullen helpen, waar een meer duistere passage
een belemmering zou vormen. Ofschoon ik gelukkig ben door het bewijs van de achting van
zulk een man, ben ik toch bezorgd om wel opgewassen te zijn voor het ondernemen van een
dergelijk werk. Gij weet dat ik altijd eerder timide ben geweest en twijfelend aan mijn
krachten. Indien ik niet wat meer durvend wordt, zal ik niets voortbrengen’) (P. BURMAN,
Sylloge, I, p. 195).
Dit werk zou Scaliger na zijn voltooiing in 1597 verder nooit publiceren. Het bleef in
handschrift bewaard te Leiden als Cod. Or. 212.
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deel van de toen beschikbare gedrukte Arabische werken en gebruikte ook een groot
aantal bronnen in handschrift.66 Zij zullen in deze bundel, samen met de doelstelling
en de methode gevolgd voor de samenstelling van dit lexicon, door Prof. Dr. A.
Hamilton worden toegelicht.
Tijdens zijn werkzaamheden werd Franciscus I Raphelengius vaak geplaagd door
ziekte. Toch kon hij zijn levenswerk haast voltooien en nog geheel overschrijven
vóór hij op 20 juli 1597 op achtenvijftigjarige leeftijd overleed. Naar de wens van
hun vader67 publiceerden Frans en Joost van Raphelingen uiteindelijk, na 4 mei 1613,
het Lexicon Arabicum met in addendum de rechtzettingen en correcties van Thomas
Erpenius. Op deze wijze kwam het eerste met losse loden letters gedrukte, volwaardige
Arabische woordenboek uit de geschiedenis tot stand,68 dat pas in 1653 in de schaduw
werd gesteld door het te Leiden verschenen Lexicon Arabico-Latinum van de
Hollandse arabist Jacobus Golius (1596-1667), een publikatie die tot in de 19de eeuw
het standaardwerk zou blijven bij de studie van het Arabisch.69
Voor het degelijk onderricht van het Arabisch had Franciscus I Raphelengius, buiten
een Arabisch woordenboek, ook de noodzaak ingezien van een wetenschappelijke
Arabische spraakkunst. Volgens de voorrede van zijn zonen tot zijn Lexicon was hij
dan ook omstreeks 1593 met de samenstelling van een Arabische spraakkunst gestart.
In 1595 stelde hij trouwens ook zelf in de voorrede tot zijn Specimen dat het zijn
bedoeling was de studenten Arabisch tegelijk van een Arabisch lexicon én een
spraakkunst te voorzien.70
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69
70

Volgens het overzicht van de gebruikte bronnen, opgenomen in de voorrede tot Raphelengius'
Lexicon Arabicum (Leiden 1613), gebruikte hij o.m. het Psalterium van Agostino Giustiniani
(1516), de Koran en enkele grammatica's. Zie hierover verder de studie van A. Hamilton
m.b.t. Raphelengius' lexicon; W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars, p.
42-43 en A. HAMILTON, ‘Arabic Studies’, p. C.
FRANS en JOOST VAN RAPHELINGEN, ‘Lectori Arabicae linguae studioso’, in Francisci
Raphelengii Lexicon Arabicum, Leiden 1613, n.g.
R. SMITSKAMP, Philologia Orientalis. A description of books illustrating the study and
printing of Oriental languages in Europe. II. Seventeenth Century, Leiden 1983, p. 97.
Cfr. over Golius' Lexicon Arabico Latinum (Leiden 1653) F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p.
176-177 en J. BRUGMAN - F. SCHRÖDER, Arabic Studies, p. 10.
FRANCISCUS RAPHELENGIUS, ‘Lector Benevole’, in Specimen characterum Arabicorum
Officinae Plantinianae Franc. Raphelengii, Lugduni Batavorum 1595, p. 2-3 (MPM, sign.:
A 1584).
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Zijn slechte gezondheid en vroegtijdig overlijden zouden de verwezenlijking van dit
plan evenwel verijdelen. Naar de oorspronkelijke idee van hun vader hebben Frans
en Joost van Raphelingen echter vervolgens te Leiden in 1613 wel niet hun vaders
onafgewerkt manuscript gepubliceerd maar Thomas Erpenius' Arabische spraakkunst.71
Die werd onder de titel Grammatica Arabica in aansluiting bij Raphelengius' Lexicon
Arabicum uitgegeven, deels in eenzelfde groot-kwarto-formaat, dat de studenten
Arabisch naar de vorm reeds duidelijk moest maken, dat beide werken, woordenboek
én spraakkunst, samenhoorden als de noodzakelijke basisinstrumenten voor de studie
van het Arabisch.72
Tenslotte hebben Franciscus I Raphelengius' werkzaamheden als arabist ook
bijgedragen tot het tot stand komen van de eerste uitgave in het Arabisch van het
gehele Nieuwe Testament, een editie die in 1616 onder de titel Novum D.N. Jesu
Christi Testamentum Arabice te Leiden door Thomas Erpenius werd bezorgd op
grond van een oud Arabisch handschrift uit het vroegere bezit van Scaliger. Volgens
de voorrede tot dit werk had Erpenius voor de samenstelling van deze Arabische
editie inderdaad gebruik gemaakt van het voorbereidend werk tevoren reeds verricht
door Franciscus I Raphelengius, die de teksten van de Handelingen en de Brieven
van de Apostelen in dit handschrift met een ander manuscript had gecollationeerd.73
Buiten zijn creatie van een Arabische drukkerij en zijn eigen filologisch onderzoek,
zou Franciscus I Raphelengius nog in een ander opzicht de grondlegger worden van
de arabistiek in de Nederlanden. Precies door zijn werk als Arabisch vertaler in dienst
van de overheid74 en zijn lessen in het
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Cfr. over de beroemde Noordnederlandse arabist Thomas Erpenius (van Erpe) (1584-1624)
F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 139-142 en de daar opgegeven literatuur. Voor toelichtingen
over Erpenius' Grammatica Arabica cfr. ibidem, p. 143.
Cfr. FRANS en JOOST VAN RAPHELINGEN, ‘Lectori Arabicae linguae studioso’, in: Francisci
Raphelengii Lexicon Arabicum, Leiden 1613, n.g.
Cfr. F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 155-157.
Franciscus I Raphelengius heeft wellicht als eerste in het Noorden voor de overheid brieven
en bescheiden, toegestuurd door oosterse machthebbers in het raam van de toen pas geopende
diplomatieke relaties, in het Nederlands vertaald. Omgekeerd vertaald hij ook vanuit het
Nederlands brieven in het Arabisch, die toen door de Staten-Generaal aan de gezaghebbers
in het Oosten werden gericht. In dit opzicht is onder meer een uit 1596 gedateerde brief van
de Staten-Generaal aan de ‘grote keizer’ van Marokko bekend. Anderzijds leert een
geleidebrief, gesteld en gedrukt in het Arabisch door Raphelengius in 1595, dat hij toen ook
werkte voor de stadhouder, prins Maurits van Nassau. Cfr. over deze geleidebrief, die de
nodige garanties moest bieden voor Cornelis de Houtman (ca. 1540-1599) bij zijn eerste
tocht naar Oost-Indië, F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 131-133 en de daar vermelde literatuur.
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Arabisch, die hij als professor in het Hebreeuws zeker ook als eerste in de Nederlanden
aan de Leidse universiteit heeft verstrekt,75 ontwikkelde hij in het Noorden de behoefte
aan een degelijk universitair onderricht met betrekking tot het Arabisch. Het is dan
ook beslist geen toeval dat nauwelijks twee jaar na zijn overlijden te Leiden, op 20
juli 1597, aan de Leidse universiteit reeds begin augustus 1599 een leerstoel Arabisch
werd gecreëerd op een ogenblik dat in Europa alleen te Parijs een afzonderlijk
professoraat voor het Arabisch bestond.76
Op voorspraak van Josephus Justus Scaliger werd aldus te Leiden begin augustus
1599 een eerst tot het katholicisme en vervolgens tot het protestantisme bekeerde
Poolse Jood, Philippus Ferdinandus (1555-1599), als eerste docent Arabisch
aangesteld en dit aanvankelijk voor een proeftijd van zes maanden. Op 6 november
159977 werd Philippus Ferdinandus daarbij reeds voor een periode van drie jaar
benoemd. Ingevolge zijn voortijdig overlijden, vermoedelijk reeds in de eerste helft
van december 1599,78 zou de nieuwe leerstoel echter vacant blijven tot 3 maart 1612,
toen de curatoren Jan Theunisz (Joannes Antonides, 1569-1637)79 benoemden tot
lector in het Arabisch. Deze merkwaardige figuur, die als garentwijnder pas omstreeks
zijn twintigste Latijn had geleerd, had na zijn inschrijving als student aan de Leidse
universiteit op 16 februari 1593 Raphelengius' lessen in het Hebreeuws gevolgd.
Bovendien had Franciscus I Raphelengius hem ook de eerste beginselen van het
Arabisch bijgebracht toen hij in de jaren 1595-1597 in de Officina in dienst was als
proeflezer of zetter. Jan Theunisz had
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J. BRUGMAN - F. SCHRÖDER, Arabic Studies, p. 3; A. HAMILTON, ‘Arabic Studies’, p. XCVII.
H.F. WIJNMAN, ‘De Hebraïcus Jan Theunisz alias Johannes Antonides, als lector in het
Arabisch aan de Leidse universiteit (1612-1613)’, Studia Rosenthaliana, 2, 1968, p. 150.
Cfr. over de oprichting van deze leerstoel en de benoeming van Ferdinandus J. BRUGMAN,
‘Arabic scholarship’, p. 203; J. BRUGMAN- F. SCHRÖDER, Arabic Studies, p. 3-4.
H.F. WIJNMAN, ‘De Hebraïcus’, p. 150.
Voor meer gegevens betreffende Jan Theunisz' leven en werk, cfr. F. DE NAVE, ‘Catalogus’,
p. 136-137 en de daar opgegeven literatuur.
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zich bovendien nog verder kunnen bekwamen in het Arabisch via zijn contacten met
de secretaris van de Marokkaanse gezant Ahmed ibn-Abdallah, nl. Abdoel Aziz, die
vanaf december 1609 tot april 1610 in zijn logementshuis te Amsterdam verbleef.
Een en ander resulteerde in de jaren 1611-1612 in twee Arabische publikaties van
de hand van Jan Theunisz, die respectievelijk verschenen te Amsterdam en te Leiden
in de Officina Plantiniana,80 waar hij toen trouwens als corrector betrokken was bij
de uitgave van het Lexicon Arabicum van zijn leermeester.81 Toch zou het professoraat
in het Arabisch deze leerling van Franciscus I Raphelengius niet worden gegund.
Op grond van zijn al te geringe kennis van het Latijn, maar in werkelijkheid vooral
omwille van zijn reputatie van overtuigd mennoniet en zeer vruchtbaar pamflettist,
kreeg Jan Theunisz, op 8 of 9 mei 1613, van de Leidse curatoren eervol ontslag.
Tevoren was reeds op 9 februari 1613 de leerstoel Arabisch begeven aan Scaligers
schitterende leerling Thomas Erpenius (1584-1624).82 In tegenstelling tot Jan Theunisz,
beschikte deze wel over een academische graad en vooral over zeer invloedrijke
vrienden onder de prominenten van de toenmalige Republiek der Letteren,
inzonderheid de Fransman Isaac Casaubonus (1559-1614), de grootste graecist van
zijn tijd, en de Leidse hoogleraar en filoloog Daniël Heinsius (1580-1655).83
Thomas Erpenius zou het werk begonnen door Franciscus I Raphelengius onmiddellijk
terug opnemen en voltooien. Via Casaubonus en zijn Leidse
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In 1611 verscheen bij Jodocus Hondius te Amsterdam zijn werk Doctissimorum quorundam
hominum, de Arabicae linguae antiquitate, dignitate et utilitate testimonia publica. Una cum
interpretatione Latina partis Azoarae primę Alcorani ad verbum elaborata et in gratiam
illius linguae studiosorum edita, opere et impensis Iohannis Anthonii F. Alcmariani... In de
Officina Plantiniana van de Raphelengii te Leiden verscheen in 1612 zijn D. Pauli Apostoli
Epistola ad Titum, Arabice, een uitgave in het Arabisch van de tekst van de Brief van de
Apostel Paulus aan Titus. Cfr. over dit werk F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 138.
H.F. WIJNMAN, ‘De Hebraïcus’, p. 160; A. HAMILTON, ‘Arabic Studies’, p. XCIX.
Cfr. over Erpenius' studies, inzonderheid m.b.t. het Arabisch, A. HAMILTON, ‘Arabic Studies’,
p. XCIX-C en J. BRUGMAN - F. SCHRÖDER, Arabic Studies, p. 6-7.
Cfr. over de wijze waarop Jan Theunisz te Leiden door Thomas Erpenius werd gewipt: A.
HAMILTON, William Bedwell, the Arabist 1563-1632, Leiden 1985, p. 39 (Publications of
the Sir Thomas Browne Institute Leiden. Werkgroep Engels-Nederlandse betrekkingen, New
Series, nr. 5); DEZ., ‘Arabic Studies’, p. C.
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vrienden had hij reeds in oktober 1611 getracht om te worden betrokken bij de
publikatie van Raphelengius' Arabisch lexicon.84 Bij zijn terugkeer in Holland in juli
1612 na zijn studiereis doorheen Europa was dit woordenboek echter reeds geheel
gedrukt, zodat zijn addenda en correcties er niet meer konden aan worden toegevoegd.
Erpenius' verbeteringen, aanmerkingen en aanvullingen werden toen, met zijn hulp,
achteraan Raphelengius' lexicon uitgegeven onder de titel Observationes in Lexicon
Arabicum, een lexicon dat kort na 4 mei 1613 bij de Raphelengii te Leiden van de
persen kwam85 als het eerste gedrukte wetenschappelijk Arabisch-Latijns woordenboek
uit de geschiedenis.
Ongeveer gelijktijdig met het Arabisch lexicon verwezenlijkte Thomas Erpenius
nog in 1613 Raphelengius' tweede project, namelijk de publikatie van de reeds
vermelde Grammatica Arabica, die hij op aansporen van Casaubonus nog in Frankrijk
was begonnen en reeds in de herfst van 1611 nagenoeg geheel had voltooid.86
Overeenkomstig Raphelengius' bedoeling bezorgde Thomas Erpenius met dit werk
zeker niet de eerste Arabische grammatica,87 maar wel de eerste wetenschappelijke,
methodisch samengestelde en volledige spraakkunst van de klassieke Arabische taal
uit de geschiedenis. Als zodanig zou dit werk trouwens tot in de 19de eeuw het meest
gezaghebbende standaardwerk blijven bij het spraakkunstig onderricht van het
Arabisch.
In het spoor van Franciscus I Raphelengius bezorgde Thomas Erpenius tenslotte
de universiteitsstad Leiden haar tweede Arabische drukkerij. In 1614 beëindigde de
Officina Plantiniana haar werking.88 De enige werk-
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Cfr. zijn brief aan Casaubonus van 23 oktober 1611, vermeld door J.D.M. CORNELISSEN,
‘Thomas Erpenius en de ‘Propaganda’, Mededelingen van het Nederlandsch Historisch
Instituut te Rome. Zevende deel, 's-Gravenhage, 1927, p. 128.
Ibidem en W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars, p. 73.
J.D.M. CORNELISSEN, ‘Thomas Erpenius’, p. 129-130.
Voor de overige, omstreeks 1613 voorhanden Arabische spraakkunsten zie A. HAMILTON,
‘Arabic Studies’, p. CI.
Tevoren hadden daartoe reeds plannen bestaan, wat in 1612 had geleid tot de verkoop van
het toen voorhanden Arabische lettermateriaal, exclusief de stempels en matrijzen, aan de
Engelsman William Bedwell. Eind 1613 of begin 1614 hebben de Raphelengii nieuw Arabisch
lettermateriaal laten gieten aan de hand van de door hun vader nagelaten Arabische stempels
en matrijzen in het vooruitzicht van het drukken van Erpenius' Proverbiorum Arabicorum
Centuriae duae. Cfr. over de lotgevallen van het Arabische materiaal van de Leidse Officina
Plantiniana in de jaren 1612-1614: E. BRACHES, ‘Raphelengius' Naschi’, p. 243-245; A.
HAMILTON, ‘The Victims of Progress: the Raphelengius Arabic Type and Bedwell's Arabic
Lexicon’, in Liber Amicorum Leon Voet, onder redactie van F. DE NAVE, Antwerpen 1985,
p. 103, 106-107; DEZ., William Bedwell, p. 46-47.
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man die Arabische teksten kon zetten overleed in de lente van 1614. Een opvolger
was niet voorhanden en Frans (II) noch zijn broer Joost van Raphelingen waren
blijkbaar geïnteresseerd in de verdere studie van het Arabisch. Daar de Officina
Plantiniana in deze omstandigheden niet langer kon instaan voor de produktie van
Arabische drukken89 nam Thomas Erpenius toen het initiatief om zelf met een
Arabische drukkerij te beginnen voor de publikatie van zijn op het getouw staande
werken. Gesterkt door het voorbeeld van de Franse koninklijke gezant Françoys
Savary de Brèves,90 die in de jaren 1608-1614 te Rome voor eigen rekening Arabische
letters had laten gieten, waarmee hij na zijn terugkeer te Parijs in 1615 een oosterse
drukkerij was begonnen, creëerde Erpenius te Leiden, in eigen huis en op eigen
kosten, in 1615 de ‘Typographia Erpeniana Linguarum Orientalium’, waar hij naar
believen Arabische, Hebreeuwse, Chaldeeuwse, Koptische, Perzische, Syrische en
Turkse teksten zou drukken.
Bij de outillering van deze drukkerij had Thomas Erpenius geen belangstelling
voor het Arabische lettermateriaal van de Officina Plantiniana, dat hij weinig
esthetisch vond.91 Dit lettermateriaal werd dan ook, na de liquidatie van dit bedrijf
in 1619,92 door de Raphelengii in 162093 verkocht aan hun neef Balthasar I Moretus
te Antwerpen, die volgens zijn verklaring van 1624 hierover evenmin tevreden was
en het ook nooit verder zou gebruiken.94 Evenals de stempels en matrijzen in het bezit
van de Raphelengii, waarvan de verdere lotgevallen niet bekend zijn, verdween dit
lettermateriaal vervolgens, mogelijk omgesmolten voor de recuperatie van het lood.
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A. HAMILTON, ‘Arabic Studies’, p. CI.
W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars, p. 79.
R. SMITSKAMP, Philologia orientalis. A description of books illustrating the study and printing
of Oriental languages in Europe. I. Sixteenth century, Leiden 1976, p. 74.
Zie over de liquidatie van de Officina Plantiniana te Leiden en de openbare verkoop op 14
oktober 1619: P.C. MOLHUYSEN, De Academie-Drukkers, p. 312; L. VOET, ‘Het Plantijnse
Huis’, p. 18; E. VAN GULIK, ‘De Officina Plantiniana’, p. 15-16; J.G.C.A. BRIELS,
Zuidnederlandse boekdrukkers, p. 414; L. en R. FUKS, ‘Hebrew Typography in Leiden,
1585-1759’, Quaerendo, 9, 1979, p. 15.
L. WILLEMS, ‘De herkomst van het typografisch materiaal van T. Erpenius’, GP, 9, 1931, p.
89; A. HAMILTON, ‘The Victims’, p. 104; DEZ., William Bedwell, p. 46.
A. HAMILTON, ‘The Victims’, p. 104.
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Wie Erpenius' nieuw Arabisch lettermateriaal heeft aangemaakt is niet bekend.95
Alleszins was het elegant, geïnspireerd als het was op een van de kleinere Arabische
lettertypes gebruikt in de Typographia Medicea te Rome. Bovendien was het ook
veel praktischer en economischer in gebruik dan Raphelengius' Arabisch
lettermateriaal, dat naar het voorbeeld van de grootste lettertypen van de Medicea
was gemaakt.96
Op deze wijze bewerkte Thomas Erpenius dat de Republiek én de Leidse
universiteit ook verder van een Arabische drukkerij voorzien bleven. Dat deze
drukkerij, samen met die te Rome, Parijs en Breslau toen de enige in Europa, van
zeer groot belang was voor de Leidse universiteit bewijst het feit dat na Erpenius'
overlijden op 13 november 1624 de curatoren alle voorzorgen namen opdat haar zeer
kostbare typografisch materiaal verder in de stad bleef ter beschikking van de
universiteit.97
Aan Thomas Erpenius komt aldus de eer toe, dat hij via zijn drukkerij, zijn lessen
en zijn vele publikaties, tijdens de tien jaren van zijn professoraat, ook buiten elk
verband met Franciscus I Raphelengius, tot stand gebracht,98 Leiden tijdens de eerste
helft van de 17de eeuw gemaakt heeft tot Europa's toonaangevend centrum voor de
arabistiek. Mede door toedoen van zijn leerling en opvolger Jacobus Golius
(1596-1667) werden hier de grondslagen gelegd voor de gehele verdere evolutie van
de Arabische studiën in Europa.
Dat Thomas Erpenius daarbij echter precies in de richting aangegeven door
Franciscus I Raphelengius heeft gewerkt mag echter beslist niet uit het oog worden
verloren. De grote betekenis van Franciscus I Raphelengius schuilt dan ook in het
feit dat precies hij de pionier-arabist geweest is, die met zijn werk, drukkerij en lessen
de eerste initiatieven nam en de grondsla-
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W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars, p. 80.
Ibidem; R. SMITSKAMP, Philologia orientalis, I, p. 74; A. HAMILTON, William Bedwell, p.
47.
CH. ENSCHEDE, Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth Century
by Charles Enschedé. A History based mainly on Material in the Collection of Joh. Enschedé
en Zonen at Haarlem first published in French in 1908. An English Translation with Revisions
and Notes by HARRY CARTER, with the Assistance of NETTY HOEFLAKE edited by LOTTE
HELLINGA, Haarlem 1978, p. 70-71; W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche beoefenaars,
p. 245; L. WILLEMS, ‘De Herkomst’, p. 83.
Erpenius bezorgde de eerste, volgens de principes van de filologische methode,
wetenschappelijk samengestelde tekstedities van Arabische werken. Voor nadere details
m.b.t. zijn werken zie F. DE NAVE, ‘Catalogus’, p. 142-169.
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gen legde voor de studie van het Arabisch in het Noorden, waarop door Thomas
Erpenius kon worden voortgebouwd.
Dat Franciscus I Raphelengius' betekenis als arabist daarbij verder op het achterplan
is geraakt is vooreerst te wijten aan zijn persoonlijke bescheidenheid en timiditeit,99
die voor gevolg had dat zijn figuur geheel in de schaduw werd gesteld door de alles
beheersende autoriteit van de internationaal gerenommeerde polyhistor Josephus
Justus Scaliger, wiens invloed op de arabistiek in de Nederlanden tot op heden al te
fel beklemtoond is.100 Een tweede reden schuilt wellicht in het feit dat de vroegere
Nederlandse nationale geschiedschrijving bij voorkeur de Bossenaar Thomas Erpenius
als grondlegger van de arabistiek in de Republiek naar voren heeft gebracht. Dat het
Noorden de basis van de ontwikkeling van de Arabische studiën aan de Leidse
universiteit echter in de eerste plaats te danken heeft aan de Zuidnederlandse calvinist
Franciscus I Raphelengius én aan zijn vertrek uit de Antwerpse Officina Plantiniana
ingevolge de val van Antwerpen op 17 augustus 1585, is op grond van de hier
ontwikkelde bewijsvoering echter een vaststaand feit.
Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22
B-2000 Antwerpen
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Cfr. het reeds aangehaalde citaat uit de brief van F. Raphelengius aan J. Lipsius van 31
augustus 1593: ‘Nosti me semper timidiorum esse, ac de viribus meis diffidentem’ (‘Gij weet
dat ik altijd eerder timide ben geweest en twijfelend aan mijn krachten. Indien ik niet wat
meer durvend wordt, zal ik niets voortbrengen’) (P. BURMAN, Sylloge, I, p. 195).
Cfr. J. BRUGMAN - F. SCHRÖDER, Arabic Studies, p. 4-5.
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Resume
La présente étude démontre que François Raphelengien l'aîné (Lannoy-lez-Lille,
1539 - Leiden, 1597), gendre de Christophe Plantin, fut l'initiateur des études arabes
aux Pays-Bas.
Vers 1570 lorsqu'il fut le collaborateur de son beau-père, attaché comme correcteur
à l'Officine plantinienne d'Anvers, François Raphelengien l'aîné commença à
apprendre l'arabe en autodidacte sous l'influence et avec l'aide du célèbre mystique
français Guillaume Postel (1516-1581), de ses élèves le philologue brabançon Andreas
Masius (1514-1573) et l'humaniste français Guy Le Fèvre de la Boderie (1541-1598),
et de l'humaniste espagnol Benedictus Arias Montanus (1527-1598), qui se trouvèrent
alors tous en contact, en vertu de l'élaboration de la Biblia Regia, oeuvre magistrale
de Christophe Plantin.
Dès 1572, François Raphelengien l'aîné possédait déjà bien l'arabe et en 1575 il
était occupé tout à fait par la préparation d'un dictionnaire arabe. D'ailleurs il résulte
d'une communication de Lodovico Guicciardini parue dans l'édition française de son
Descrittione di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti Germania inferiore alors éditée par
Christophe Plantin, qu'en 1582 sa connaissance de l'arabe fut notoire à Anvers.
La chute d'Anvers et le Traité de Reconciliation du 17 août 1585 entraînèrent de
rigueur le départ du calviniste François Raphelengien l'aîné. Le 17 janvier 1586 ou
quelques jours plus tard il quitta Anvers, devenue dès lors catholique et espagnol,
avec sa famille pour Leiden. Ici il se consacra tout à fait aux études arabes dès 1589,
lorsqu'il put transmettre la direction de l'Officine plantinienne en grande partie à ses
fils Christophe et François, alors à peine devenus majeurs. Afin d'éditer les oeuvres
qu'il avait entamés il équipa peut-être déjà dans les années 1591-1592 son imprimerie
de matériel typographique arabe. C'est ainsi que François Raphelengien l'aîné,
originaire des Pays-Bas méridionaux, introduisit la typographie arabe dans les
Provinces-Unies et en particulier dans la ville universitaire de Leiden, où elle allait
avec Thomas Erpenius (1584-1624) se maintenir jusqu'à nos jours et jouer d'une
réputation internationale. En tant que traducteur au service du gouvernement des
Provinces du Nord et en tant que professeur d'hébreu attaché depuis 1586 à l'Université
de Leiden, François Raphelengien l'aîné est sans doute le premier dans les
Provinces-Unies à avoir introduit un enseignement en arabe. Il démontrait ainsi la
nécessité d'instituer une chaire d'arabe à l'Université de Leiden. Celleci fut fondée
peu après sa mort et attribuée dès le mois d'août 1599 au Juif polonais converti au
protestantisme, Philippus Ferdinandus (1555-1599).
Les études de François Raphelengien l'aîné culminèrent dans la composition de
son Lexicon Arabicum. Cet ouvrage posthume paru à Leiden en 1613 est le premier
dictionnaire arabe complet à avoir été imprimé en Europe.
Dans les Provinces-Unies Thomas Erpenius (1584-1624), nommé professeur
d'arabe à l'Université de Leiden en 1613, poursuivra les études arabes marchant sur
les traces de François Raphelengien l'aîné. Suivant ses idées il publia en 1613 la
première grammaire de la langue arabe scientifiquement et méthodiquement établie.
Thomas Erpenius allait fonder aussi une imprimerie arabe à Leiden en 1615. De cette
façon, par son imprimerie, son enseignement et ses maintes publications Thomas
Erpenius fera de Leiden dès la pre-
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mière moitié du 17me siècle le centre d'orientalisme le plus important d'Europe, ce
qu'elle est encore aujourd'hui. En somme c'est à François Raphelengien l'aîné que
revint l'honneur d'avoir été le pionnier dans le domaine de l'étude de la langue et de
la littérature arabes aux Pays-Bas. Par ses travaux, son imprimerie et son enseignement
il prit les toutes premières initiatives en ce domaine et de cette manière il posa les
bases du développement ultérieur de la philologie arabe, non seulement dans les
Provinces-Unies, mais dans toute l'Europe.
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‘Nam tirones sumus’
Franciscus Raphelengius' lexicon Arabico-Latinum (Leiden 1613)
Alastair Hamilton *
Franciscus Raphelengius the Elder's Lexicon Arabico-Latinum, the first Arabic-Latin
dictionary ever to be printed, was an untidy publication by any standards when it
appeared in 1613, over fifteen years after the author's death. It opens with an
introduction by his two younger sons, Frans and Joost. There follows the main part
of the work - 536 pages containing some ten thousand entries. To this is added a
supplement of twenty pages with about a thousand further entries based on notes by
Raphelengius which his sons discovered after the main part had gone to press,
followed by three wordlists, the first in Hebrew and Aramaic, the second in Greek,
and the third in Latin, with references to the equivalent Arabic words in the body of
the dictionary. Then we have the sixty-eight-page appendix added by Thomas Erpenius
very shortly before the actual publication of the book - his Observationes, a list of
corrections, additions, and elucidations to the work of Raphelengius - and, finally,
an errata leaf by the publishers.
Because of this hybrid composition the dictionary is one of the most valuable
indications of the state of Arabic studies in Europe at a crucial moment of their
development. The introduction by Raphelengius' sons, together with the recently
located catalogue of the sale of their, and their father's, library in 1626,1 enable us to
reconstruct Raphelengius' collection of Arabic

*

1

In writing this article I was constantly in the debt of Dr J.J. Witkam. My deepest gratitude
is also due to Professor J. Brugman and Professor H.J. de Jonge for their comments on a first
draft of the text, and to Mr R. Breugelmans, Dr Robert Jones, Dr Francine de Nave, Dr J.
Trapman and Dr Joanna Weinberg for their advice.
Catalogus Variorum Librorum e Bibliothecis Francisci Raphelengii Hebraeae linguae
quondam Professoris & Academiae Leidensis Typographi, ejusque filiorum..., Leiden 1626
(hereafter Cat. Raph.). The catalogue, which had long been known to exist, was located by
Dr Bert van Selm (cf. his Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi
in het begin van de zeventiende eeuw, Utrecht 1987, p. 307), and has been studied by R.
BREUGELMANS, ‘Twee veilingen van boeken uit het bezit der Raphelengii’, in Liber Amicorum
Leon Voet, Antwerpen 1985, p. 39-47, esp. p. 40-3. My thanks are due to Dr J.J. Witkam for
supplying me with a photocopy of the catalogue. In identifying the manuscripts in the Leiden
University Library I was also assisted by R.P.A. DOZY, P. DE JONG, M.J. DE GOEJE, M.TH.
HOUTSMA, Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae, 6
vols., Leiden 1851-1877 (hereafter CCO). For a full list see the Appendix to this article.
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manuscripts now in the Leiden University Library and to reassess the contribution
of a scholar sentenced by posterity to stand in the shadow of Joseph Justus Scaliger.
As for Erpenius' additions, they reveal the early progress of a young man who
revolutionized the study of Arabic in Europe. ‘Nam tirones sumus’, Scaliger used to
say of himself as an Arabist.2 It is this apprenticeship in the new field of Arabic
lexicography that I propose to examine in this article.

Antwerp
By 1570, when he was working for, and living with, his father-in-law Christophe
Plantin in Antwerp, Franciscus Raphelengius had properly embarked on the study
of Arabic, and in 1575 he sent a part of his dictionary to Benito Arias Montano in
Rome.3 The dispatch of samples - either complete wordlists or excerpts from them
- was a far from uncommon phenomenon amongst contemporary Arabists. They
normally distributed them in the hope of attracting patrons, and this seems to have
been one of the objectives of Raphelengius just as it was of William Bedwell in
England twenty years later.4
While some of the specimens of Bedwell's dictionary have survived Ra-

2

3

4

The phrase appears in the preface to his Thesaurus Linguae Arabicae, Leiden University
Library, Cod. Or. 212, fo. lv. He repeated it in his correspondence with Isaac Casaubon. Cf.
J.J. SCALIGER, Epistolae, Frankfurt 1628, p. 185 (Ep. LXV).
On Raphelengius' early Arabic studies and the dispatch of samples to Arias Montano see
FRANCINE DE NAVE, ‘Franciscus I Raphelengius (1539-1597), grondlegger van de Arabische
studiën in de Nederlanden’ in this same publication, p. 523-555.
Cf. ALASTAIR HAMILTON, William Bedwell the Arabist 1563-1632, Leiden 1985, p. 12-26.
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phelengius' samples do not appear to have come to light in the intervening years.
Raphelengius' sons later described their father's early system of providing the roots
and then the derivates, as he did in his printed dictionary, but also of adding entire
passages illustrating the use of the words,5 something which would have made his
printed work far too long and ungainly for the purpose he intended. If we assume
that this was what the early specimens contained we are still faced with the problem
of his first sources and of differentiating between material accessible to him when
he was still in Antwerp and material which he first encountered after settling in
Leiden in 1585 in order to run the new branch of the Officina Plantiniana.
Raphelengius' main lexicographical source was the Mozarabic ‘Latin-Arabic
glossary of the Leiden University Library’ (Leid. Cod. Or. 231).6 It almost certainly
furnished the greater part of the words in the specimen sent to Arias Montano and it
remains the work quoted with greater frequency than any other, on over two thousand
occasions, in the published dictionary. The manuscript was originally owned by
Raphelengius' Arabic teacher, the French Orientalist Guillaume Postel, who acquired
it in 1532.7 Through the intermediary of Andreas Masius it was lent to Plantin's
establishment in 1569 for the use of Guy Le Fèvre de la Boderie when he was working
on the Polyglot Bible, and in Plantin's offices in Antwerp it seems to have remained,
Postel subsequently allowing Raphelengius to keep it.8 It was thus one of a number
of presents Postel was to make to his former pupil. The glossary itself was compiled
in a scholarly circle of Mozarabs in Toledo shortly before

5

6

7
8

F. RAPHELENGIUS, Lexicon Arabico-Latinum, Leiden 1613 (hereafter Lex.), sig. 4*v.: ‘...
themata omnia, seu radices, ut loquuntur, in ordinem digessit alphabeticum, singulis derivata
sua adiiciens, annotatis ubique locis unde petita erant, phrasibusque innumeris. Verum cum
in molem maiorem opus suum excrevisse animadverteret, quam ut mediocribus sumptibus,
(quos incertus de successu consilii sui facere tantum constituerat) excudi posset, visum ei
fuit compendio studere, et ex magno illo thesauro maxime necessaria cum iudicio excerpere,
eaque in mediocre volumen congesta typis Arabicis, quos in hunc finem sculpi curaverat, in
gratiam et commodum studiosorum huius linguae evulgare.’
See the thorough study by P.SJ. VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden
University Library, Leiden 1977. The dictionary was published by C.F. SEYBOLD, Glossarium
Latino-Arabicum, Berlin 1900.
VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic Glossary (no. 6), p. 43; on the owners of the manuscript
see also SEYBOLD, Glossarium (n. 6), p. VIII-IX.
Raphelengius' ownership is recorded [fo. 7 v.]: ‘Postea fuit Francisci Raphelengii ex dono
Postelli’.
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about 1175 when the manuscript in Postel's possession was copied by Jībriyān ibn
‘Īsā ibn Abī ujaj. The compiler was an Arabic-speaking Christian who wanted to
increase his countrymen's knowledge of Latin in the period immediately before
Castilian became the prevalent language of the Mozarabic community. His sources
included the various Arabic translations of the Scriptures in circulation at the time,9
but, as later lexicographers were to establish, the glossary remained particularly
valuable as an indication of the type of Arabic spoken by the Mozarabs. For
Raphelengius, working when European Arabic lexicography was still in its infancy,
the glossary had other advantages: it was written with considerable clarity, the Arabic
words were largely vocalized, and it was one of the very few bilingual Arabic
dictionaries accessible to him.
What did Raphelengius know about this dictionary? Like Postel he misdated it,
judging it to be eight hundred years old and thus compiled in the eighth century rather
than in the twelfth. Otherwise he was surprisingly well informed. He recognized the
Visigothic script and the manuscript's western provenance.10 He knew more - he
knew something about the manuscript which subsequent scholars were to forget and
which has only been reconfirmed recently: that it was compiled not for students of
Arabic but for students of Latin.11 Furnished with this knowledge he made an
intelligent use of a work whose very nature could be misleading for a westerner,
especially for one who was just embarking on the study of Arabic, and he managed
to distinguish between the choices of Arabic words offered the Arabic-speaking
reader and to reverse the lexicon for the benefit of European students. He also, on
occasion, gave the correct form of words mistranscribed, and the correct meaning
of words mistranslated, in the glossary. In his printed dictionary he gives
(ghu ūn)
for ‘wrinkles’, rather than
(ghu ūn) in the glossary, and
(a'a usu) as meaning
‘I sneeze’ rather than ‘I snore’. We shall see that on other occasions, however, the
glossary led him into error.

9
10

11

VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic Glossary (n. 6), p. 40-65.
Lex., sig. 3*v.: ‘Glossarium Latino-Arabicum ante annos octingentos plus minus in membranis
descriptum; in quo vocibus Latinis (sed Gothicismum interdum olentibus ac litera
semi-Gothica scriptis,) respondent, charactere Africano, Arabica, figuris vocalium omnibus
accurate ut plurimum ornata.’
Cat. Raph., sig. I3r.: ‘Glossarium Latino-Arabicum quod ante septingentos annos scriptum
putabat Scaliger, in pergameno, liber insignis, etiam ad illustrationem linguae Latinae faciens.’
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Raphelengius' precociously skilful treatment of the glossary should perhaps be
connected with the other manuscripts he was given at about the same time by the
men responsible for transmitting the glossary to Antwerp, Postel and Masius. From
Postel Raphelengius acquired some useful works on Arabic grammar. One was the
Shar ta rīf al-Zanjānī, al-Afzarī's commentary to the standard manual on
declensions and conjugations, the Kitāb al-ta rīf.12 The manuscript (Leid. Cod. Or.
246) was copied in Mecca, probably in the sixteenth century, and is already something
of a rarity from a bibliographical point of view. The work itself, composed in the
late fourteenth century, contains, besides an elucidation, the entire text of the
thirteenth-century Ta rīf.13 The Ta rīf provides a far better analysis of conjugations
and declensions than was to be found in any of the few available grammars by
European Arabists and it is to Raphelengius' credit that he could recognize and exploit
its merits at such an early stage.
We know for sure that Raphelengius received the Shar ta rīf from Postel. Where
Raphelengius' other grammatical manuscript is concerned we have no statement to
suggest it was from Postel, but only a concurrence of circumstances which makes it
most likely. The manuscript in question, Leid. Cod. Or. 235, is of especial interest
on account of its origin. It contains two important works on syntax, al-Muqaddima
al-kāfiya al-mu siba fi'lna w by the eleventh-century Egyptian grammarian ibn
Bābashādh, and the early fourteenth-century Morroccan al-Ajurrūmīya (followed by
a further fragment, a repetition of the first pages of al-Mu siba).14 The texts were
copied, al-Ajurrūmīya in December 1518 and al-Mu siba in January 1519, for one
of the greatest Hebrew scholars of his day, the former General

12

13

14

Lex., sig. 4*r.: ‘Grammatica quaedam Arabica elegantissima et nitide scripta Mechae,
charactere Asiatico, dono Auctori data a Clarissimo viro Guilielmo Postello. Haec ea est
quae annotatis paginis crebro in hoc opere citatur.’ On al-Afzarī see CARL BROCKELMANN,
Geschichte der Arabischen Litteratur, Weimar-Berlin 1898-1902, I, p. 28; Supplementband
II, Leiden 1938, p. 170.
On this and other Arabic grammars used in Europe at the time see J. ROBERT JONES, Learning
Arabic in Renaissance Europe (1505-1624), unpublished PhD thesis, London University,
1988, p. 124-218.
Lex., sig. 4*v.: ‘Grammaticae complures aliae Ms. inter quas duae illae quae ex Romana
Typographia etiam prodierunt, Kaphia nempe et Giarrumia, sed Africano charactere scriptae.’
Cf. Cat. Raph., sig. I3r.: ‘Grammatica Arabica Mauritanico charactere, in charta.’
Raphelengius' ownership of the manuscript is specified on fo. 70v. For ibn Bābashādh see
C. BROCKELMANN, Supplementband I, Leiden 1937, p. 529, and for al-Ajurrūmīya by ibn
Ajurrūm, Supplementband II (n. 12), p. 332.
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of the Augustinian Order Egidio da Viterbo. Elected cardinal in 1517, Egidio was
nominated papal legate by Leo X in March 1518 for the purpose of discussing an
alliance against the Turks with the young king Charles of Spain. Egidio's embassy
in Barcelona, where he arrived in June 1518, lasted for a year, and the manuscript
owned by Raphelengius is one of several copied at the time for the Cardinal, who
was subsequently to study Arabic in Rome under the tuition of the Moroccan diplomat
and writer of Andalusian origin, Johannes Leo Africanus.15
But how did the manuscript reach Raphelengius? The most obvious intermediary
was Postel. Postel was in Rome between 1544 and 1549 and the Vicar Apostolic
Filippo Archinto appears to have been in the habit of lending him manuscripts from
the collection Egidio da Viterbo had left to the Augustinian Biblioteca Angelica.
Neither of the two men were overscrupulous in returning what they had borrowed
and there is every reason to suspect that Postel took the manuscript back to France.16
Masius, on the other hand, gave Raphelengius a manuscript Quran. Raphelengius
was to possess various copies of the Quran. Unfortunately the one he used most
frequently, a North African codex copied in the late twelfth century (591 A.H.),17 is
not contained amongst his surviving manuscripts in the Leiden library. What does
survive is the fragmentary version, which had once belonged to Rutger Rescius, the
friend of Erasmus and professor of Greek at the university of Louvain, and then to
Masius (Leid. Cod. Or. 251).18 Since Masius died in 1573 this must have been one
of Raphelengius' very first acquisitions which, like most incipient Arabists, he would

15

16
17
18

R.P.A. DOZY, in CCO, I, p. 28 and 43, misread
on fo. 66r. and
on fo. 83 v. as
‘Octavii’. On Egidio da Viterbo's Spanish embassy cf. GIUSEPPE SIGNORELLI, Il Card. Egidio
da Viterbo, Agostiniano Umanista e Riformatore 1469-1532, Firenze 1929, p. 69-76; for
other Arabic manuscripts copied for Egidio at the time see JOHN W. O'MALLEY, Giles of
Viterbo on Church and Reform. A Study in Renaissance Thought, Leiden 1968, p. 60, 78,
192, 195. For Egidio's Arabic studies and his tutor see GIORGIO LEVI DELLA VIDA, Ricerche
sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Vaticana,
Città del Vaticano 1939, p. 100-10.
LEVI DELLA VIDA, Ricerche (n. 15), p. 311-12, 321.
Lex., sig. 4*r.: ‘Alcoranus Mahomedicus, cuius varia Auctor habuit exemplaria, inter quae
unum charactere Mauritanico in membranis pervetustum, quippe anno Hegirae 591 exaratum.’
Cat. Raph., sig. I3r.: ‘Ex Alcorano Fragmenta quaedam, seu integrae Azoarae, charactere
African. in charta. Exemplar hoc fuit primo Rescii Professoris Graeci Lovan. inde And.
Masii, etc.’

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

563
have read alongside the medieval Latin translation edited by Theodor Bibliander and
published in 1543. Together with another, still older, North African fragment also
belonging to Raphelengius (Leid. Cod. Or. 228)19, Rescius' Quran, probably dating
from the twelfth or early thirteenth century, remains to this day one of the earliest
Arabic manuscripts of the text in the Leiden collection, and the North African script
in which it is copied served as a model for the Maghrebi typeface which Raphelengius
was to have cut in Leiden and smoke-proof impressions of which appear in the margin
and on the flyleaves of the manuscript.20
Al-Afzarī's grammatical work and the Quran are the Muslim manuscripts to which
Raphelengius refers most frequently in his dictionary - to the Quran there are well
over two hundred references and to the grammar more than fifty. By the end of his
life Raphelengius owned another manuscript by a Muslim author which he also gives
as a source for his dictionary but of which we cannot say with any certainty that he
possessed it in Antwerp. It is referred to in the dictionary as ‘Nomocanon Arabicum,
seu Mahomedanorum Corpus Iuris civilis quam canonici’. This is Leid. Cod. Or.
222, Wiqāyat al- riwāya fī masā'il al-hidāya, a compendium and elucidation of the
famous legal commentaries of the twelfth-century Hanifite al-Marghīnānī by his
brother Burhānaddīn adr al-sharī'a al-Auwal al-Ma būbī. The manuscript, which
includes Turkish paraphrases, is remarkable for its provenance: it was found by the
Spaniards amongst the spoils of the battle of Lepanto in 1571 and was presented by
one of the participants in the following year to Don Bernardo de Josa in Rome. Don
Bernardo scribbled an enthusiastic description of the episode on the flyleaf.21

19

20

21

Ibid., ‘Fragmentum Alcorani charactere Africano seu Mauritanico elegantissimo. 4. in
membrana.’ For the dating of the two Qurans see T. NÖLDEKE, Geschichte des Qorâns,
Göttingen 1860, p. 346.
Cf. 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 quater-centenary
of the University by Quaerendo, Leiden 1975, p. 24-34, esp. p. 29.
Lex., sig. 4*r. Cf. Cat. Raph., sig. I3r.: ‘Nomocanon Mahometanorum Arabicus fol. in charta.
Bomb. liber Turcis in conflictu ad Naupactum ereptus.’ For al-Ma būbī see BROCKELMANN,
Geschichte I (n. 12), p. 377; Supplementband I (n. 14), p. 646. For this and other manuscripts
found on the battlefield see ROBERT JONES. ‘Piracy, War and the acquisition of Arabic
manuscripts in Renaissance Europe’, Manuscripts of the Middle East, 2, 1987, p. 96-116.
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For other early sources of Raphelengius' dictionary we can turn to material, frequently
of a theological nature, much of which was printed. First there are his many Scriptural
sources - as long as he was in Antwerp, I suggest, versions and parts of the Old
Testament, but not of the New. According to his sons22 the very first work he read
in Arabic was the polyglot Pentateuch printed in Hebrew characters in Constantinople
by Eliezer Bekor Gerson Soncino in 1546. The texts are in Hebrew, Aramaic, Persian
and Arabic, the Arabic version being the paraphrase by the tenth-century Egyptian
rabbi Saadya Gaon. To this work, which Raphelengius also used for studying Persian,23
there are over ninety references in his dictionary and his life-long interest in it accounts
for one striking feature of his Lexicon Arabico-Latinum: the Hebrew transcriptions
of so many Arabic words intended both for beginners who knew Hebrew better than
Arabic and for readers of Judaeo-Arabic.24 First a Hebraist and then an Arabist,
Raphelengius also consulted the works of a number of Hebrew philologists in order
to establish similarities between Arabic and Hebrew and to provide Hebrew
equivalents of Arabic words. He refers over seventy times in his dictionary to these
sources, the writings of Abraham ibn Ezra and David Kimhi, and above all Nathan
ben Jehiel's Arukh, the great lexicon of the Talmud and Midrash with words of Latin,
Greek, Persian, Aramaic and Arabic origin.25 So frequent a use of rabbinic sources
aroused misgivings in Erpenius.26 He complained that Raphelengius introduced words
alien to classical Arabic, while the impossibility of reproducing all the Arabic
characters in Hebrew and the poor quality of the printing in the Constantinople
Pentateuch led to serious spelling mistakes.
Another Scriptural source which Raphelengius read immediately after

22
23
24

25
26

Lex., sig. 3*r.: ‘... initium fecit ab accurata Pentateuchi Arabici R. Saadiae lectione...’
Cf. W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars van het Arabisch in Nederland,
Utrecht 1931, p. 44-5.
Lex., sig. **r.: ‘Radices autem plerasque ad certiorem lectionem, et usum tyronum scripturae
Arabicae nondum satis assuetorum Hebraicis etiam literis expressit; eadem opera docens
quomodo Iudaei suis characteribus Arabica soleant exprimere...’
Lex., sig. 4*v.: ‘Aruch et reliqua Rabbinorum scripta Hebraica, quae cum dubiae fidei in hoc
negotio esse sciat, numquam producit absque nomine.’
Lex., Observationes, p. 1: ‘... quia non raro Rabbini vocem aliquam hoc aut illud Arabice
significare mentiuntur, quo eandem significationem Hebraeae voci maiori cum probabilitate
attribuant’.
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the Pentateuch was the polyglot Psalterium27 with versions of the Psalms in Hebrew,
Greek, Aramaic and Arabic printed in parallel columns in Genoa in 1516 and edited
by Agostino Giustiniani, bishop of Nebbio - a work owned by every apprentice of
Arabic in the sixteenth century. Either in Antwerp or in Leiden, moreover,
Raphelengius procured a manuscript edition of the Pentateuch with a patristic
commentary in Arabic but written in Syriac characters. This karshuni manuscript,
copied in 1528, is also retained in the Leiden Library, Leid. Cod. Or. 230.28
Finally there was a work, printed and Christian, which Raphelengius almost
certainly owned in Antwerp and which he quotes in his dictionary on over 130
occasions: the Spanish-Arabic Vocabulista Aravigo en letra castellana by Pedro de
Alcalá printed in Granada in 1505.29 The Vocabulista, like the Arte para ligeramente
saber la lengua araviga by the same author and published in Granada in the same
year, was compiled in order to enable Spanish missionaries to tend the converted
Moors in southern Spain after the fall of Granada. In contrast to the Mozarabic
glossary it was intended for students of Arabic and was based on Antonio de Nebrija's
Spanish-Latin dictionary. Yet it was for those who wished to speak the Arabic dialect
of Granada rather than for anyone wishing to read or write classical Arabic. The
Arabic words, frequently in dialectal form, are transcribed in the Roman alphabet
for Castilians. Consequently the Vocabulista, the only printed Arabic dictionary in
existence, rich in words and invaluable for the study of the Arabic spoken in
Andalusia, only really serves the purpose of a classical lexicographer if the words
can be checked against some other source and then be correctly retranscribed in
Arabic. In view of this difficulty it is again to Raphelengius' credit that he managed
to exploit the work as much as he

27
28

29

Lex., sig. 3*r.: ‘... quo absoluto [sc. Pentateuchi Arabici lectione], Psalterium Arabicum ex
editione Nebiensis arripuit...’
Cat. Raph., sig. I2v.: ‘Commentarii ex Patribus in Pentateuchum, Arabice, character Syriacus
in charta.’ I take this to correspond to two sources mentioned separately in Lex., sig. 3*v.:
‘Iidem [sc. quinque libri Mosis] ex alia versione, Syriaco charactere manuscripti’ and
‘Commentarii Arabici in eosdem libros, literis quoque Syriacis exarati’.
Lex., sig. 4*r.: ‘Lexicon Granatense anno 1505 Granatae excusum, in quo voces Arabicae
quamplurimae Latinis literis expressae Hispanice explicantur.’ The work is studies by ROBERT
RICARD, ‘Remarques sur l'Arte et le Vocabulista de Fr. Pedro de Alcalá’, in Mémorial Henri
Basset: Nouvelles études nord-africaines et orientales, Paris 1928, p. 229-36. Cf. also the
nineteenth-century edition of the Spanish text edited by PAUL DE LAGARDE, Petri Hispani
de lingua arabica libri duo, Göttingen 1883.
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did. The provenance of his copy is also of some interest. It was sent to him from
Spain by Jan van Bodeghem,30 whose family had numerous business connections
with Plantin's agents since the 1570s.31 By 1585 Jan van Bodeghem himself was a
member of the ‘Guardia de arqueros’, an honorary bodyguard of Philip II formed by
Netherlanders.32 That he should be specifically mentioned in the introduction to
Raphelengius' dictionary could suggest that he, like Postel and Masius, provided
Plantin's son-in-law with further Arabic material - perhaps even with the legal
compendium seized at Lepanto.

Leiden
When Raphelengius arrived in Leiden in 1585 he brought with him what, by the
standards of the time, was a remarkably rich collection of Arabic books and
manuscripts. But within half a dozen years the situation changed. In 1591 the
Typographia Medicea, which had been founded in Rome in 1584, began to produce
a series of works in Arabic. These expanded immeasurably the field in which a
lexicographer had to work. The Arabic Gospels appeared in 1591; in 1592 there
followed the Nuzhat al-mushtāq (a long excerpt from al-Idrīsī's vast work on
geography), al-Ajurrūmīya, and another book on syntax, ibn al-Hajib's Kāfiya;
Avicenna's al-Qānūn came out in 1593, and Na īr al-Dīn al- ūsī's Arabic version
of Euclid's Elements in 1594. Raphelengius hastened to procure some of these
publications. Plantin's agent Hans Dresseler got the Nuzhat al-mushtāq for him at
the Frankfurt book fair in the autumn of 1592.33 Besides the Medici edition of the
Gospels, to which I shall be returning, Raphelengius also purchased the other two
Medici publications of 1592, al-Kāfiya and al-Ajurrūmīya (which

30
31
32

33

Lex., sig. 4*r.: ‘Quo libro aliquamdiu usus est auctor, humanitate Nob. Viri Ioannis a
Bodeghem.’
Cf. Jan Poelman's letter of 22 August 1578 to Jan Moretus in Correspondance de Christophe
Plantin, ed. M. ROOSES et J. DENUCE, Antwerpen-Ghent 1882-1918, VIII-IX, p. 277.
Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita
por Henrique Cock, ed. ALFREDO MOREL-FATIO & ANTONIO RODRIGUEZ VILLA, Madrid
1876, p. 93. Iowe this information to the kindness of Mr F. Robben.
Cf. Raphelengius' letter to Ortelius of 6 December 1592 in Abrahami Ortelii Epistulae, ed.
J.H. HESSELS, Cambridge 1887, p. 544-5: ‘Quoniam, mi Compater honorande, incideram in
novam Geographiam Arabicam, specimen dico, quod Francofurto attulit mihi Dresselerius...’
On the Arabic books printed in this period see CHR. FR. DE SCHNURRER, Bibliotheca Arabica,
Halle 1891 (repr. Amsterdam 1968); R. SMITSKAMP, Philologia Orientalis, 2 vols., Leiden
1976-1983; JOSEE BALAGNA, L'imprimerie arabe en occident (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles),
Paris 1984.
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he already owned in manuscript) and Avicenna's Qānūn.34 That he never appears to
have had access to the 1594 Euclid proves how difficult it was to obtain on the
European market a work printed mainly for distribution in the Ottoman Empire: in
England William Bedwell only acquired it some five years after its publication.35
The impressive output of the Medici press coincided with the period in which
Raphelengius had most time to devote to Arabic. In 1586 he was appointed professor
of Hebrew at the university of Leiden and in 1589 he all but retired from the
administration of his father-in-law's Leiden branch. Already in 1592 he was engaged
in translating the Quran.36 Presumably at about the same time he prepared a draft of
the Arabic grammar which he hoped to append to his dictionary.37 Still more than
the Officina Plantinia-

34
35

36
37

Cf. supra n. 14. See Lex., sig. 4*r.: ‘Avicennae opera medica Romae excusa in fol.’
A. HAMILTON, William Bedwell (n. 4), p. 12. On the Medici press and its policy of catering
for an Eastern market see ROBERT JONES, The Medici Oriental Press (Rome 1584-1614) and
Renaissance Arabic Studies, Exhibition Leaflet at SOAS, London, May-June 1983.
Cf. his letter to Ortelius of 2 July 1592 in Ortelii Epistulae (n. 33), p. 518.
The grammar, or a draft of the grammar, must at one point have been lent to Hugo Grotius.
In March [1605] Grotius sent a transcription of it to Frans Raphelengius the Younger. In his
accompanying letter he wrote: ‘Quod communibus literis et parentis vestri memoriae debeo,
id non modo negare sed et differre non possum. Mitto igitur ad vos quicquid ex Grammatica
Arabica descripsi. Liber ille quem ego primum inscripsi nihil est aliud quam excerpta
Alphabeti Romani. A secundo incipiunt ea quae pater vester clare atque luculenter
perscripserat...’ (Briefwisseling van Hugo Grotius, ed. P.C. MOLHUYSEN, I, 1597-17 Augustus
1618, 's-Gravenhage 1928, p. 54). This transcription, together with the Medici press texts of
al-Ajurrūmīya and the Kitāb al-ta rīf, were copied out by Joost Raphelengius in 1613. Cf.
R. JONES, Learning Arabic in Renaissance Europe (n. 13), p. 180-1. They are now contained
amongst the Raphelengius papers in Leid. Cod. Or. 3041. About the original plan to append
Raphelengius' grammar to the dictionary his sons wrote, Lex., sig. **2r.: ‘Grammaticam
quoque huic operi adiicere in animo habebat Auctor (qua de causa plurima nomina verbalia,
participalia, denominativa, diminutiva, augmentativa, localia, instrumentalia, numeralia,
pluralia, et faeminina, verbaque polygramma, et infinitiva, aliaque similia multa, quae
Grammatica paucis et succinctis regulis a primitivis formare docet, compendio, uti supra
monuimus, studens, in hoc opere omisit:) in quem finem Grammaticas aliquot Arabicas
Arabice scriptas in Latinum transtulerat, et opuscula etiam grammaticalia multa ex iis
confecerat; quin ante 20 annos plus minus universam Grammaticam 8 tabulis breviter
comprehenderat: verum cum morte abreptus nec eas absolverit, nec aliud aliquod opus
perfectum, quod studiosorum desiderio satisfacere possit, reliquerit...’ Much of the material
here referred to is amongst the aforesaid papers.
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na in Antwerp the university of Leiden enabled Raphelengius to encounter other
scholars who shared his interest in Arabic, who, like Clusius and Justus Lipsius,
asked him questions about terminology, and who provided him with further material.
In 1592 Franciscus Junius was appointed professor of theology. As librarian to
the Elector Palatine in Heidelberg Junius had worked on the Arabic versions of the
New Testament collected by Postel. In 1578 he had published a Latin translation of
the Arabic Acts of the Apostles and the Epistles to the Corinthians and probably kept
a transcription of the Arabic original with him when he was in Leiden. This he would
seem to have lent to Raphelengius. On 4 November 1592 Raphelengius wrote to his
brother-in-law Jan Moretus in Antwerp:
Je me suis très plus, ayant livres de plus grande importance, a sçavoir les
4 Evangelistes en Arabe que m'a presté Franciscus Junius, et les Actes des
Apostres aussi les Epistres de Saint Pol; de sorte qu'ayant tout le nouveau
Testament je passe le temps à le consulter et d'en tirer quelque fruict aussi
long temps que la santé le permet: me convenant en cette estude, veu que
je ne voy autre plaisir en ce monde veu l'inconstance des affaires
humaines.38
It is not clear to which editions or manuscripts Raphelengius is referring. The Gospels
he was lent by Junius could have been the printed Medici press edition published in
the previous year: we know from the introduction to his dictionary that this was one
of Raphelengius' sources. But it could equally well have been a manuscript, while
the version of Acts and the Epistles was probably, as I suggested, a transcription of
the Heidelberg codex (now Cod. Vat. Ar. 23 I, II).39 Junius would thus seem to have
introduced Raphe-
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39

MPM, Arch. 92, fo. 71.
I am most grateful to Professor H.J. de Jonge for his advice on this matter. For the manuscript
in question see LEVI DELLA VIDA, Ricerche (n. 15), p. 301; Bibliotheca Palatina. Katalog
zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband,
ed. ELMAR MITTLER, Heidelberg 1986, p. 418. Raphelengius' sons are of little help. Among
his sources they list (Lex., sig. 3*v.): ‘Quator Evangelia elegantissimo charactere Romae
excusa, anno 1591 in folio.’; ‘Eadem ex alia translatione calamo descripta: ex quibus in hoc
opere voces non paucae citantur quas in prioribus illis non invenias. quod et de Pentateucho
et Psalterio manuscriptis habendum; ac bene observandum, ne auctoris fides suspecta fiat
tanquam falso multa allegantis.’; and ‘Reliqui libri Novi Foederis omnes, manuscripti’.
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lengius to what, for him at least, was a new field of study, the Arabic recensions of
the New Testament, and a month later Raphelengius wrote to Ortelius saying that
his son, Frans the Younger, had obtained an ‘Arabic New Testament’ from England
which he was perusing in order to gather further words for his dictionary.40 What this
New Testament was is again obscure, for the only surviving New Testament material
amongst Raphelengius' manuscripts are two fragments of the Gospels of Matthew
and Mark (Leid. Cod. Or. 214 and Leid. Cod. Or. 218).41 They both bear the name
of Frans the Younger on the title-page. The only complete manuscript of the New
Testament which Raphelengius consulted would seem to have been the one in the
possession of Scaliger who arrived in Leiden in 1593 - Leid. Cod. Or. 217. This was
the manuscript, later to serve as the basis for Erpenius' 1616 edition of the New
Testament in Arabic, which Raphelengius must have collated with ‘another codex’
of Acts and the Epistles - very possibly with that same transcription shown him by
Junius.42
Scaliger's arrival in Leiden in the summer of 1593 marked the start of a new, but
also of a final, phase in Raphelengius' Arabic studies. Scaliger, more than anyone
except Postel and Masius, encouraged and stimulated Raphelengius to increase his
knowledge in this field. Mercilessly critical of his colleagues, Scaliger had a genuine
esteem for Plantin's son-in-law - and from him he had much to learn: despite Scaliger's
inspired vision of how the study of Arabic should develop Raphelengius remained
the better Arabist.

40
41
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Ortelii Epistulae (n. 33), p. 544: ‘Iam totus sum in percurrendo Novo Testamento Arabico
quod ex Anglia per filium accepi, ut inde novas voces colligam Lexico illustrando’.
Cf. Cat. Raph., sig. I3r.: ‘Evangelia Matthaei, et Marci Arabice fol. illud in membrana, hoc
in charta.’ No other New Testament manuscripts are mentioned in the catalogue. Cf. C.R.
GREGORY, Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1900, p. 586.
Cf. THOMAS ERPENIUS, Novum Testamentum Arabice, Leiden 1616, sig. **3r.: ‘... potiorem
partem, Acta scilicet Apost. et Epistolas omnes accuratissime cum alio codice contulit Vir
de linguis Orientalibus optime meritus Franciscus Raphelengius...’
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Scaliger had probably started to study Arabic in the late 1570s and his interest in it
was due in the first place to his work on chronology,43 but, because of the unbounded
extent of his curiosity, he endeavoured to read as widely as possible and to collect
manuscripts in a variety of domains. If we compare his Arabic manuscript collection
to that of Raphelengius we are struck by the quantity of Scaliger's New Testament
material, and this was one of the domains in which he had something to offer
Raphelengius. When compiling his dictionary, moreover, Raphelengius also seems
to have borrowed the many Muslim prayerbooks Scaliger had acquired.44 A number
of these manuscripts had Turkish paraphrases or translations of the prayers and
passages from the Quran and, like the work retrieved from the spoils of Lepanto,
may well have been discovered on the bodies of Turkish soldiers.
A close collaboration soon developed between Scaliger and Raphelengius. They
lent one another their manuscripts and Scaliger based the Arabic wordlist he was
compiling almost entirely on two works belonging to Raphelengius, the Mozarabic
glossary and Pedro de Alcalá's Vocabulista.45 Raphelengius died in July 1597 and
Scaliger completed the title-page of his Thesaurus Linguae Arabicae in March of
the same year. That Raphelengius should have used Scaliger's wordlist so frequently
for his own dictionary - he quotes it over 140 times - shows that he had constant
access to it as it was being compiled.46 The two men thus worked simultaneously and
with the same material on an identical project. Nevertheless there are some striking
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For Scaliger and the study of Arabic see JOHANN FÜCK, Die arabischen Studien in Europa
bis den Anfang des 20. Jahrhunderts, Leipzig 1955, p. 47-53. On Scaliger's early scholarship
see ANTHONY GRAFTON, Joseph Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship,
I, Oxford 1983.
See, for example, Leid. Cod. Or. 256, 257, 259, 260, 263, 264. These would seem to
correspond to the half dozen prayerbooks listed in the ‘Catalogus Librorum Manuscriptorum
quos Iosephus Scaliger Bibliothecae Leidensi legavit’ in the library catalogues drawn up by
Daniel Heinsius and published in 1623, 1636 and 1640.
Attested by the numerous references in Cod. Or. 212 to H (Hispanum Glossarium = the
Mozarabic glossary) and to G (Vocabularium Granatense Hispano-arabicum = the
Vocabulista).
His sons state as much in their description of the source, Lex., sig. 4*r.: ‘Thesaurus Arabicus,
seu Dictionarium Arabicum Illustris et doctissimi viri Iosephi Scaligeri P.M. ex libris
quamplurimis ab ipso collectum, et parenti nostro, qui et suum vicissim illi utendum ad
tempus dedit, benevole communicatum. Id nunc ex Auctoris legatione cum innumeris aliis
eiusdem praestantissimis libris Orientalibus Bibliotheca Acad. Leidensis possidet et asservat.’
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differences between the two lexicographical works. Scaliger's is almost twice as long
as that of Raphelengius, but, for his printed edition, Raphelengius may have made a
practical selection from a far longer manuscript. The difference in alphabetical order
is a still more striking feature. Scaliger, like William Bedwell in England, chose the
earliest Arabic alphabetical order, the so-called Aramaic or numerical order, and
justified his choice by referring to its resemblance to the Hebrew order and to its use
by Avicenna (in the list of medicaments contained in his Qānūn) and by Maimonides
(in the chapter headings of the Moreh Nevukhim of which Scaliger possessed both
a Judaeo-Arabic and a Hebrew codex).47 Raphelengius, on the other hand, followed
Postel in preferring the more current order, based on the shape of the characters and
in use to this day. He was not, however, entirely consequential. In accordance with
the Hebrew treatment of the ( שׂsin) and the ( שׁshin)48 he indeed ordered the letters
by shape but did not always have separate groups for characters differentiated by
diacritical points. The ( جjīm) and the ( خkhā') thus come within the entry of the ح
( ā'), the ( ثthā') under the ( تtā'), the ( ذdhāl) under the ( دdāl), the ( شshīn) under
the ( سsīn), the  ( ضād) under the  ( صād), the  ( ظā') under the  ( طā'), and the
( غghain) under the '( عain).
The presence of Scaliger in Leiden stimulated Raphelengius, as did a more practical
form of activity to which he had to turn his hand in the last years of his life. This was
the translation, in and out of Arabic, of official dispatches, contracts and safe-conducts.
Unfortunately only one of these seems to have survived, a safe-conduct for the
merchants Cornelis de Houtman, Gerard van Beuningen, and their fellow passengers
sailing to the Far East and signed by the Prince of Orange.49 Raphelengius himself
printed the letter in Arabic in 1595 with the types he had had cut shortly before and
with which the Officina Plantiniana was to print the Arabic passages in the revised
edi-

47
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On Bedwell's Arabic-Latin dictionary (Cambridge University Library, Mss. Hh. 5. 1-7) see
A. HAMILTON, William Bedwell (n. 4), p. 85-93. Scaliger describes his alphabetical order in
the preface to his Thesaurus Linguae Arabicae (n. 2). His Judaeo-Arabic codex of the Moreh
Nevukhim is now Leid. Cod. Or. Hebr. 96 and his Hebrew codex Leid. Cod. Or. 4723.
Lex., sig. **r.: ‘Literas affines, quae figuras similes punctisque solum discrepantes nactae
sunt [...] in unam contrahere classem visum fuit Auctori, cum aliis de causis, tum ut Hebraeos
Lexicographos, qui literas  שׂet  שׁetsi sono et officio diversissimas coniungere solent,
imitaretur...’
On this letter, the only known copy of which is at MPM, R. 63. 8 (4) [72], see Philologia
Arabica. Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, ed.
FRANCINE DE NAVE, Antwerpen 1986, p. 130-3; HERMAN DE LEEUW, ‘Cornelis de Houtman
en het eerste verdrag der Hollanders met een inlandse vorst. Een herontdekte open brief van
Graaf Maurits, in het Arabisch vertaald, en gedrukt, door Franciscus Raphelengius’ in the
forthcoming Het Midden Oosten en Nederland, ed. A.H. DE GROOT a.o., Muiderberg 1989.
On official translations in and out of Arabic for the States General see W.M.C. JUYNBOLL,
Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars (n. 23), p. 51.
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tion of Scaliger's De emendatione temporum, a type specimen, and numerous other
texts including Raphelengius' own dictionary. Raphelengius' sons refer to
‘innumerable’ official documents in Arabic which provided their father with further
words for his lexicon, but at their exact nature we can only guess.50
Raphelengius' last years may have been busy but they were also years of sadness
and ill health. In the winter of 1594-5 he wrote to his friends lamenting the death of
his wife and complaining about an increasing number of ailments. His right hand
trembled to such an extent that he could hardly write. He was having trouble with
his eyes. He suffered from a hernia and colics so violent that he could neither sit nor
lie down and had to be submitted to potent emetics.51 There is little wonder that he
was still dissatisfied with his dictionary when he died. The sight of a rapidly expanding
field of texts at the very moment when his own strength was diminishing must have
impressed on him the knowledge of how much he still had to do in order to produce
a lexicon which would satisfy his ambitions.52
Now, after nearly four hundred years, we are in a better position to assess
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Lex., sig. 4*v.: ‘Epistolae, Contractus, Syngrapha, Salvi conductus, similesque schedae
innumerae, ex quibus multa se didicisse plurimaque magni usus vocabula deprompsisse
saepe fassus est.’
Cf. his letter to Ortelius of 12 August 1594 (Ortelii Epistulae (n. 33), p. 592-3), his letters
to Lipsius in April 1595 (P. BURMAN, Sylloge Epistolarum, Leiden 1724, I, p. 197), and
Clusius' letter to Lipsius written in March 1594 (ibid., p. 324).
It was above all Erpenius who emphasized Raphelengius' dissatisfaction with his dictionary.
Of the amount of mistakes he wrote: ‘Neque id mirabar, cum scirem Auctorem dum in eius
compositionem incumberet, adeo infirma perpetuo affectum fuisse valetudine, ut non modo
non studiis, sed ne ipsa quidem luce delectaretur, adque omnia fere momenta TAEDET
ANIMAM MEAM VITAE MEAE in ore haberet, quin et summum diem ante obiisse, quam
ex voto suo hoc opus perficeret et poliret: unde visum mihi fuit in illa loca paucis ea annotare
quae maxime necessaria esse, huiusque linguae studiosis non ingrata fore videbantur, Arabica
scilicet versione carentia explicando, manifeste erronea corrigendo, et suspecta pleraque
indicando...’ (Lex., Observationes, p. I.)
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Franciscus I Raphelengius (1539-1597), Lexicon Arabicum (Leiden, Officina Raphelengiana, 1613),
p. 79. Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, A 1364
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the degree to which Raphelengius' lexicon really did satisfy his ambitions than were
his immediate successors who practised a different type of Arabic lexicography.53
Certainly, as Erpenius pointed out, the Lexicon Arabico-Latinum contained a great
many mistakes. There are grammatical errors.
(burhānān) is one of several
examples of a dual which Raphelengius presents as a plural - the correct plural is
(barāhīn). There are errors of meaning frequently due to the absence of the
correct diacritical point.
( adaqa) is confused with
( adhiqa), ‘to be skilled’.
( arāb), given as meaning ‘destruction’, should be
(kharāb). ‘To depart’
should be
( a'ana), not
( a'ana). An injudicious use of Pedro de Alcalá's
Vocabulista led Raphelengius to introduce certain colloquial or dialectal forms which
do not exist in classical Arabic. ‘Moment’ thus becomes
(la da) instead of
(la
a). An equally injudicious use of the Mozarabic glossary was the cause of
other errors.
(kharqat al-nasā), for example, should be
('irq al-nasā),
‘sciatica’.
If we compare Raphelengius' dictionary to other contemporary efforts in the domain
of Arabic lexicography its qualities begin to emerge more clearly.54 From a practical
point of view the use of a more current alphabetical order gives Raphelengius a
considerable advantage over Scaliger and Bedwell, who, as we saw, used the archaic
Aramaic order. But where the purpose of Raphelengius' dictionary is concerned the
work can best be compared to Valentin Schindler's Lexicon Pentaglotton which was
published in Hanau in 1612 and thus appeared just before Raphelengius' work.
Like Raphelengius' lexicon Valentin Schindler's dictionary was posthumous, the
author having died in 1604 after teaching Oriental languages in Helmstedt and
Wittenberg. The object of the dictionary, which contained words in Hebrew, both
ancient and Talmudic, in Aramaic, in Syriac, and in Arabic, was entirely theological.
In his preface the editor, Engelbrecht Engels, emphasized the value of languages for
spreading the Gospel, but the real purpose of the work was to help scholars understand
the ‘true meaning of the Holy Scriptures’ by studying Hebrew in association with
‘kindred’ tongues.55
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For an assessment see W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars (n. 23), p.
42-4.
On contemporary efforts in Paris cf. GERALD DUVERDIER, ‘Savary de Brèves et Ibrahim
Müteferrika: Deux drogmans culturels à l'origine de l'imprimerie turque’, Bulletin du
bibliophile (Paris), 1987, p. 322-59, esp. p. 322-6.
VALENTIN SCHINDLER, Lexicon Pentaglotton.., Hanau 1612, sig. **r.: ‘Hoc vero est, linguas
Orientales, quae quidem ad genuinum S. Scripturae sensum eliciendum aliquod afferre
possunt adjumentum, Hebraicam inquam et huic cognatas, Chaldaicam, Syriacam, Arabicam,
Rabbinicam, et Talmudicam, una et eadem quodammodo opera docere: et simul pluribus in
medium adductis exemplis monstrare viam, qua et verus Sacrarum literarum sensus erui, et
causae, propter quas interpretes, non Latinus modo, et hoc recentior Germanus, sed et
Chaldaei, et Graeci, alicubi fuerint allucinati, investigari possint.’

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

575
That Arabic should be learnt in order to obtain a superior knowledge of Semitic
philology and ultimately of Hebrew was a recurrent claim in apologies of the language
from the Renaissance to the eighteenth century,56 and the majority of students of
Arabic were theologians. This was something which Raphelengius, himself a Semitic
philologist and a Biblical scholar, could not afford to overlook. His dictionary has
some hundred and fifty references to the Scriptures, and it was for the benefit of
Biblical scholars that wordlists in Hebrew and Aramaic and in Greek were appended
to the work. The wordlist in Hebrew and Aramaic was to enable readers to look up
the Arabic equivalent of certain difficult words in the Old Testament, and especially
in the Pentateuch, while the one in Greek was for students of both the Old Testament
and the New.
Yet the most extensive of the three wordlists appended to Raphelengius' dictionary
is the Latin one. This covers every field - botany, medicine, geography, navigation,
commerce - and points to the true ambition, originality, and merit of the lexicon.
Raphelengius' sons dedicated it to the memory of Abraham Ortelius, Justus Lipsius,
and Carolus Clusius, the three men who, with their questions about Arabic words,
both in Antwerp and in Leiden, had constantly encouraged the elder Raphelengius
to proceed with his work. Ortelius and Lipsius asked questions about geographical
and historical terms, while Clusius asked about botany, medicine, and philosophy.57
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Cf. K.H. DANNENFELDT, ‘The Renaissance Humanists and the Knowledge of Arabic’, Studies
in the Renaissance, 2, 1955, p. 96-117; A. HAMILTON, William Bedwell (n. 4), p. 80-5.
Lex., sig. 3*r.: ‘Calcar ei addidit desiderium satisfaciendi amicis suis, tribus summis illis in
re litteraria viris, quibus postea Lexicon hoc destinavit, et a nobis dedicari voluit. Hi enim
dum quotidie familiariter cum illo versabantur, crebras ei de vocibus Arabicis movebant
quaestiones: Lipsius quidem et Ortelius de regionum, oppidorum, fluviorum et portuum,
itemque officiorum nominibus in historia medii et postremi temporis, chartisque Hispaniae,
Siciliae et aliis passim obviis; Clusius autem de herbarum, medicamentorum, ac mineralium
aliarumque rerum ad materiam medicam aut philosophicam spectantium appellationibus:
quibus omnibus respondere satagebat.’
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Raphelengius was further encouraged by merchants and navigators58 for whom he
formulated the safe-conducts I referred to earlier and who needed to decipher contracts
and make themselves understood in the vast Arabic-speaking areas in which they
had to travel.
In view of the variety of requirements which Raphelengius hoped to meet his
dictionary has the unique merit of being a handy work which a merchant might carry
on his journeys without any great difficulty. All we know about William Bedwell
suggests that he too wanted to assist merchants and navigators, but the mere immensity
of the seven folio volumes of his own dictionary explains why he temporarily gave
up the idea of publishing it when he arrived in Leiden in 1612 and heard that
Raphelengius' work had gone to press, and why it was never printed after his death.59
There is, to my knowledge, no evidence of how many copies of Raphelengius'
dictionary were printed in 1613, but one thousand seems a reasonable guess. The
great European libraries nearly all possess at least one copy of it (the Vatican Library
now has three, one of which belonged to the Maronite College in Rome), and, in
contrast to later dictionaries in more than one volume, there is no indication that the
publishers had any difficulty in selling their stock.60
A final aspect of Raphelengius' dictionary which should be taken into account is
the validity of his main sources - of those two sources he quotes so frequently, the
Mozarabic glossary and Pedro de Alcalá's Vocabulista. For over two and a half
centuries these sources were all but completely rejected by the European
lexicographers of classical Arabic. From the first half of the seventeenth century
until the second half of the nineteenth century Europe-
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Ibid., ‘Nec minus eum stimulavit cupiditas gratificandi mercatoribus quibusdam ipsi
familiaribus et longo usu coniunctissimis, qui literas Arabice scriptas, ad tutelam plerunque
navium et negotiatorum pertinentes, ut explicaret saepenumero eum rogarunt.’
A. HAMILTON, William Bedwell (n. 4), p. 40. Cf. ID., ‘The Victims of Progress: The
Raphelengius Arabic Type and Bedwell's Arabic Lexicon’. in Liber Amicorum Leon Voet
(n. 1), p. 97-108.
Isaac Casaubon, whose copy of the Lexicon is now in the British Library, London, wrote
eagerly to Erpenius on 13 June 1613: ‘Vidi hic Lexicon Raphelengii, cum tuis Notis. Bene
operam posuisti, et quid in eo genere eruditionis posses, luculente ostendisti: sed Grammaticam
et Proverbia quando audiemus edita? Ego nullum adhuc exemplar illius Lexici potui hic
nancisci. Duo tantum hactenus vidi exemplaria, unum in manibus Eliensis, alterum Oxonii
apud Professorem Hebraeum.’ (ISAAC CASAUBON, Epistolae, Rotterdam 1709, p. 537).
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an Arabists tended to use the great Arabic monolingual lexicons which I shall discuss
later. These lexicons, however, were primarily intended for the readers and writers
of poetry, and not for a general knowledge of Arabic as it was spoken throughout
the Arab world. The first European to endeavour to remedy this situation was the
Leiden Arabist R.P.A. Dozy, whose Supplément aux dictionnaires arabes appeared
in 1881, two years before his death. His object was to study non-classical Arabic and
to record words in everyday use. For his purpose Dozy consulted both the Mozarabic
glossary, which he had already described in the first volume of the catalogue of
Oriental manuscripts in the Leiden library, and the dictionary of Pedro de Alcalá.
When he had first looked through the Mozarabic glossary, he admitted in 1875, he
had not appreciated its value,61 but when working on his own supplement he came
to realize its true worth. Still more important for him was Pedro de Alcalá's
Vocabulista.62 Availing himself of an infinitely wider field of lexicographical material
than had been available to Raphelengius, he could retranscribe the Vocabulista in
correct Arabic and could fully exploit the information it had to offer on Arabic as it
was spoken. Dozy's objectives have been pursued by more recent lexicographers and
Raphelengius can thus be placed at the beginning of a tradition which was neglected
in the intervening period but which has proved particularly fruitful since. He owes
his place in this tradition to no choice of his own, to the limitations of his material
rather than to the abundance of it, but so is sometimes the way of the development
of scholarship.

Publication
Although Scaliger stated on the title-page of his Thesaurus Linguae Arabicae that
he had completed it in 1597 he continued to make certain additions to it in later
years,63 and, occupied though he was with his great Thesaurus Temporum, we see
from his letters to Isaac Casaubon and Etienne
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On his first misgivings and later enthusiasm (‘Le Glossaire... est d'une très grande valeur...’)
see VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic Glossary (n. 6), p. 10-11. On Dozy see also J.
BRUGMAN & F. SCHRÖDER, Arabic Studies in the Netherlands, Leiden 1979, p. 36-7.
In his Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 1881, I, p. x, he said that, of his western
sources, the Vocabulista was ‘sans contredit le plus riche de tous’.
For a full list of his sources see his letter to Etienne Hubert of 12 March 1608 (Ep. CCCLXII),
Epistolae (n. 2), p. 646-8. Judging from the manuscript of his Thesaurus Linguae Arabicae
the additions were of no great significance: perhaps the most significant is the source added
in later ink to his preface (fo. 1v.): ‘Grammaticarum perceptionum appendix in qua
vocabularium Arabopersicum et Araboturcicum.’ On the importance of these latter sources
see infra. When giving his sources Scaliger never seems to include Raphelengius' Lexicon
Arabico-Latinum.
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Hubert that he sustained his interest in Arabic until his death. Particularly in the
letters written to his friends after the turn of the century Scaliger expressed a view
of the study of Arabic which seems remarkably modern. He pointed out the dangers
of studying it exclusively in association with Hebrew and stressed, rather, the use of
Turkish in improving the knowledge of Arabic. Why?
Probably owing to his interest in Turkish as a language useful for a chronologist
- this emerges clearly from his marginalia to Leunclavius' Annales Sultanorum
Othmanidarum which was published in 158864 - Scaliger started collecting Ottoman
manuscripts, albeit on a small scale. He lamented that his own knowledge of Turkish
was far too limited for him to be able to put them to any use65 but he could nevertheless
perceive certain features. His manuscripts, as we have seen, included various bilingual
Islamic prayerbooks, in Arabic and Turkish, which he lent to Raphelengius. More
important still, they included an Arabic-Turkish dictionary66 and a Persian-Turkish
dictionary67 and it was these works, recently compiled and easily available in the
Ottoman Empire, which fully revealed to Scaliger, just as they had perhaps done to
Guillaume Postel some fifty years earlier,68 the utility
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The copy is in the British Library, Or. 70. b. 12. I thank Professor Anthony Grafton for
drawing my attention to it.
‘Utinam nancisci possem, qui Turcice intelligat, et scribat,’ he wrote to Casaubon in January
1602 (Epistolae (n. 2), p. 190).
Leid. Cod. Or. 237. See infra.
Leid. Cod. Or. 227. That this and the previous manuscript were acquired after Raphelengius'
death is confirmed by the addition to the sources listed in Scaliger's Thesaurus Linguae
Arabicae (see supra n. 63).
In 1553 Postel wrote to Masius: ‘De Lexico Arabico fere nil solidioris spei concipere debes.
Nam nec Jerosolymis, nec Damasci, nec Antiochiae, nec Constantinopoli licuit, praeter
quaedam Elgeuhari compendia, reperire, unde coactus quidem sum adferre, sed
Arabico-Turchicum et nondum conversum, aut Arabice aliave lingua praeter Turchicam aut
Persicam explicatum, hoc autem est ignotum per ignotius.’ (J.G. DE CHAUFEPIE, Nouveau
Dictionnaire Historique et Critique, III, Amsterdam 1753, p. 221).
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of Turkish lexicographical material for the study of Arabic. Frequently composed
of extracts from the huge monolingual dictionaries produced by the Arabs themselves,
the Arabic-Turkish dictionaries, compiled for Turkish-speaking students of Arabic
and thus for readers studying Arabic as a foreign language, were a reliable guide to
vocalization, to meaning, and often to grammar. These were instruments inaccessible
to Raphelengius who, despite his use of Scaliger's bilingual prayerbooks and his own
legal compendium with a Turkish paraphrase, does not seem to have known any
Turkish or to have possessed a single Arabic-Turkish dictionary, let alone a
monolingual Arabic lexicon.
If Raphelengius' dictionary remained in manuscript for so many years after his
death this must to some extent have been owing to Scaliger and to his own reservations
about what Raphelengius had accomplished. It was only after Scaliger's death in
1609 that the idea of publishing Raphelengius' work again gained momentum. The
men immediately responsible were Raphelengius' two surviving sons, Frans and
Joost. Both were competent Arabists. Joost, a botanist and a physician, had travelled
extensively in the Ottoman Empire and when he returned to the Low Countries in
1602 he brought with him manuscripts which included one of the more popular
Arabic-Turkish dictionaries, the Mirqāt al-lugha.
Over ten years later, in the autumn of 1613, he went to the trouble of copying out
his father's surviving writings on Arabic grammar.69 Frans was a classicist by training.70
As we saw, he had already acquired Arabic manuscripts for his father in the 1590s,
and the two brothers were probably responsible for the frequently expert descriptions
of Franciscus the Elder's Arabic material in the 1626 sale catalogue.
It is possible that, in preparing their father's lexicon for the press, Frans and Joost
were assisted by another Arabist - Raphelengius the Elder's pu-
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On Joost Raphelengius see I. TEIRLINCK, ‘Joost van Ravelingen, botanist en dichter’,
Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie van Taal- en Letterkunde,
1911, p. 870-92. His copy of the Mirqāt al-lugha came into the hands of Jacob Golius and
is now at the Bodleian Library, Oxford, Ms. Marsh 466. I owe this information to Dr J.J.
Witkam who discussed the fate of Golius' private collection of manuscripts in his Jacob
Golius (1596-1667) en zijn handschriften, Leiden 1980. On Joost and his father's grammar
see supra n. 37. His attachment to Arabic is confirmed by Frans the Younger's letter to
Balthasar Moretus of 7 June 1618. It contains a description of Joost's death. The last word
he entered in his journal was ‘bismilla’. (MPM, Arch. 92, fo. 223).
On Frans the Younger see VOET, GC I, London-Amsterdam 1969, p. 172-7.
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pil Jan Theunisz. Theunisz was a Mennonite who had acred at various periods in his
life as an innkeeper, an interpreter, a bookseller, and a printer, and who was to teach
Arabic at the university of Leiden from 1612 to 1613.71 Shortly after Raphelengius'
death Theunisz had been given permission by his eldest son, Christoffel, to copy out
his entire lexicon - and the transcription, made before Christoffel's death in 1600,
shows how faithful Frans and Joost were to the version left by their father.72 Far less
critical than Scaliger Theunisz seems to have followed its fortunes closely and
enthusiastically, and his combined competence as a printer and as an Arabic schola
who was to have his work in that domain published by the Officina Plantiniana in
Leiden suggests an involvement in the production of the book.73
The Lexicon Arabico-Latinum was in the press by the autumn of 1611. In October
Thomas Erpenius, who also seems to have kept abreast of the publication from the
outset, wrote from Paris to Isaac Casaubon that the younger Raphelengius, probably
Frans, had shown him a set page of the lexicon containing part of the letter bā'.74 The
work, he told Casaubon, could be greatly improved by adding to it an appendix by
someone else: he obviously had in mind the Arabic grammar he himself was preparing
and which would have suited the original purpose of publishing the dictionary together
with Raphelengius' own grammar. Judging from what Raphelengius' sons say in the
introduction they at first agreed to this proposition, but then decided to publish
Erpenius' grammar separately.75 They asked him, ra-
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On Theunisz see H.F. WIJNMAN, ‘Jan Theunisz alias Joannes Antonides (1569-1637),
boekverkooper en waard in het Muziekhuis “D'Os in de Bruyloft” te Amsterdam’, Jaarboek
Amstelodamum, 25, 1928, p. 29-123; ID., ‘De Hebraïcus Jan Theunisz. Barbarossius alias
Johannes Antonides als lector in het Arabisch aan de Leidse universiteit (1612-1613). Een
hoofdstuk Amsterdamse geleerden-geschiedenis’, Studia Rosenthaliana, 2, 1968, p. 1-29,
149-77.
Amsterdam University Library, Ms. III E 23. Cf. H.F. WIJNMAN, ‘De Hebraïcus Jan Theunisz.’
(n. 71), p. 9-10.
H.F. WIJNMAN, ‘De Hebraïcus Jan Theunisz.’ (n. 71), p. 10.
‘Raphelengius Leydae patris sui Dictionarium Arabicum excudit: quod sic satis bonum et
copiosum futurum est, sed parum elegantibus typis. Vidi folium ejus xviii. continens partem
literae ب: si scivissem id eum in animo habuisse, potuisset longe copiosius ec infinite
accuratius edi: si quidem alterius laborem cum patris sui conjungi passus esset. Fortassis
absoluto Dictionario non invite opusculum nostrum Proverbiorum, et Grammaticam meam
Arabicam excudet. Nisi grave est, poteris id ei per amicos Leydenses significare: nam a me
id non ita convenienter fiat.’ (CASAUBON, Epistolae (n. 60), p. 663).
Lex., sig. **2r.: ‘Lexicon hoc sine Grammaticae comitatu emittere coacti fuissemus, nisi M.
THOMAS ERPENIUS pro suo erga defunctum amore, et studia Arabica promovendi ardore,
una cum praestantissimis suis in hoc opus Annotationibus, Grammaticam suam Arabicam,
brevem quidem, sed absolutam tamen et accuratam, nobis obtulisset; quam propediem in
lucem edere constituimus, separatim quidem, sed eadem tamen qua hoc Lexicon prodit forma,
ut cum eo compingi, viceque eius quam Auctor adiicere statuerat, fungi possit.’ Erpenius'
grammar, published in the same format as the dictionary, could be, and sometimes was,
neatly bound together with it. See, for example, the copy belonging to the English Arabist
Edward Pococke, Bodleian Library, Ms. Poc. 407 and the copy in Amsterdam University
Library, 1065 C 15.
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ther, to append notes ‘with which certain obscurities would be elucidated, problems
explained, and errors corrected’. The sixty-eight pages of Observationes, written by
a man not yet thirty years old, turned out to be a major advance in European Arabic
lexicography, and to the education, qualifications, and sources of this young man we
should now turn.
Thomas Erpenius76 had graduated in 1608 at the university of Leiden where,
encouraged by Scaliger, he had studied Hebrew besides theology, classical literature,
and philosophy. With a letter from Scaliger he made his way to England and, in
December 1608, took Arabic lessons from William Bedwell in the hope, he admitted,
of improving his Hebrew. In January 1609 he left England for France where he spent
most of the year in the company of Scaliger's friend Casaubon. In Paris Erpenius
received further tuition in Arabic, first from the Egyptian Copt Yūsuf ibn Abū Daqan
(Josephus Abudacnus or Barbatus) and then from the learned Moroccan diplomat of
Andalusian origin Ahmed ibn Qāsim. In the astonishingly short time of less than
three years he all but completed the work that was to remain the best Arabic grammar
in Europe until the nineteenth century, his Grammatica Arabica published by
Raphelengius' sons immediately after their father's dictionary. Late in 1611 Erpenius
left France for Venice from where he hoped to make his way to Constantinople. In
this he failed. What he did do, with Scaliger's advice in mind, was to learn Turkish.
‘As I once started to learn Arabic in order to improve my understanding of Hebrew’,
he wrote to Casaubon on 15 May 1612, ‘now I study Turkish in order to know better
Arabic’.77 And in Venice he found, amidst various Arabic manuscripts, the
Arabic-Turkish dictionaty which was going to be the main
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Cf. W.M.C. JUYNBOLL, Zeventiende-eeuwsche Beoefenaars (n. 23), p. 59-118.
‘Ut linguam Hebraeam solidius intelligerem, coepi olim Arabicam discere; ut Arabicam
melius, nunc Turcicam.’ British Library, Ms Burney 364, fo. 24r. I am most grateful to Dr
Robert Jones for supplying me with a transcription of this letter.
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source of his corrections to Raphelengius' lexicon:78 the dictionary known as
al-Akhtarī, compiled in 1545 by the Turkish lexicographer Mu
afā ben Shamsaddīn
79
al-Qara i ārī.
Al-Akhtarī was one of the most popular and most widely disseminated works of
its kind and, for a European Arabist with no first-hand knowledge of the Arabic
lexicographers, it could serve as a convenient by-path to the best of their work. For
al-Akhtarī is based on the very finest monolingual Arabic lexicons - on the great
works of the tenth century, the a ā by al-Jauharī and the Mujmal by ibn Fāris;
on the slightly later Mughrib by al-Mu arrizī and the completion of al-Jauharī,
al-Takmila, by the thirteenth-century lexicographer from Lahore, al- aghānī; and
on one of the best Arabic-Persian dictionaries, al-Na anzī's Dustūr al-lugha.
Al-Akhtarī, moreover, is conveniently arranged according to the first radical of the
Arabic words, and although it is not generally vocalized, it describes the plurals and
inflections, provides Arabic synonyms, and gives definitions partly in Arabic and
partly in Turkish, In Erpenius' manuscript, the last page of which he excitedly ripped
out to send to Casaubon, the Arabic words are overlined in blue.80
In the middle of 1612 Erpenius journeyed back to Leiden where he hoped to oust
Theunisz and to be appointed professor of Arabic.81 On his way
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Ibid.,: ‘Item dictionarium Arabico-Turcicum elegantissimum et optimae notae, in quo
quatuordecim millia vocum difficiliorum (nam faciliora pleraque, quaeque a positis facile
derivati possunt, omittuntur) partim Arabice partim Turcice explicantur...’
The sources of the dictionary are enumerated in the introduction written in Arabic. The work
is described in GUSTAV FLÜGEL, Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften
der kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien, Wien 1865, I, Ms. 114. For al-Qara i ārī see C.
BROCKELMANN, Supplementband II (n. 12), p. 630.
In his letter to Casaubon of 15 May 1611 (n. 77) Erpenius continued (fo. 24r.): ‘Vidi hic alia
dictionaria Arabica, bona quoque, sed cum hoc conferenda, tum quod multae voces difficiles
in iis omittuntur, quas hoc exhibet, tum quod omnia Turcice explicantur versione inter lineas
posita, cum meum pleraque Arabice declaret partim per synonyma, partim circumscriptive,
idque textu continuo, cuique voci Arabicae quae explicatur nota alio colore superscripta, eo
modo quo vides in hic paucis vocibus quae implent paginam unam, quales integrum opus
continet 470. Adiunxi versionem Latinam quo minori molestia omma intelligas.’ Erpenius'
manuscript is now in Cambridge University Library, Ms. Gg. 6. 41. In one respect it differs
from other manuscripts and from the printed editions of the work (Istanbul 1827, 1840):
while the author normally refers to himself as Mu
afā ben Shamsaddīn al-Qara i ārī,
in Erpenius' manuscript he calls himself Mu
afā ben Ahmed al-Qara i ārī. As a result
Erpenius refers to him, both in his Observationes and in his letter to Casaubon, as ‘Mustapha
ben Achmed’.
The episode is described, and Theunisz's case argued forcefully, in H.F. WIJNMAN, ‘De
Hebraïcus Jan Theunisz.’ (n. 71), p. 155-8.
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home he visited some of the great European collections of Arabic manuscripts, in
Milan, in Basel, and above all in Heidelberg. Somewhere on his travels, perhaps in
Venice, perhaps elsewhere, he saw one of the most important of the monolingual
Arabic dictionaries, the Qāmūs by al-Fīrūzābādī. In due course he was to acquire a
copy, but for the time being he can only have seen one and taken notes from it.82
Erpenius was in Leiden injuly 1612 and would seem to have been given a few
months in which to write his supplement to Raphelengius' dictionary. In February
1613 he would inform Casaubon that he had finished it ‘hurriedly while the press
was running’.83 Although his many observations include a reference to the Qāmūs
and comments about the ‘Arab lexicographers’ his main sources were three
Arabic-Turkish dictionaries.84 The main one was al-Akhtarī. Another must have been
the untitled Arabic-Turkish vocabulary still among his manuscripts in Cambridge
University Library, a brief work of 148 leaves, but vocalized and with the Arabic
roots arranged according to the last radical.85 The third Arabic-Turkish dictionary
was in the collection of manuscripts Scaliger had bequeathed to the Leiden library
on his death, the Mirqāt al-lugha,86 a common work another copy of which, as we
saw, Joost Raphelengius brought back from his travels in the Ottoman Empire.
Scaliger's manuscript was copied in 1548. The work was probably compiled in the
fifteenth or early sixteenth century and contains words taken from the a ā and
the Qāmūs arranged according to the final radical. Like the untitled Cambridge
vocabulary it is vocalized.
These were the three works which enabled Erpenius to spot so many mistakes in
Raphelengius' dictionary. Erpenius' supplement consequently represents a vital
intermediary stage in the study of Arabic in Europe. The fu-
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He refers to it on p. xxxix of his Observationes. On the availability of the Qāmūs in Europe
at the time see A. HAMILTON, William Bedwell (n. 4), p. 88, 152.
‘Dictionarium Arab. Raph. jam absolutum est et meae in id castigationes quas festinanter et
currente prelo scripsi...’ British Library, Ms. Burney 364, fo. 26r.
Lex., Observationes, p. I: ‘Afferuntur quoque subinde dictiones quaedam... quas nec usquam
legi, nec in copiosissimis Arabico-Turcicis dictionariis, qualia tria habeo, invenio...’
Cambridge University Library, Ms. Gg. 6. 39.
Leid. Cod. Or. 237. ERPENIUS, Lex., Observationes, p. XXXVII, refers to ‘Auctor Dictionarii
’
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ture of European Arabic lexicography lay in the discovery and use of the monolingual
Arabic lexicons.87 Erpenius himself, who toyed with, but later abandoned, the idea
of producing an Arabic dictionary,88 later acquired copies of both the Qāmūs and the
a ā . He bought the Qāmūs through an agent in Constantinople in 161889 and the
a ā in the following year,90 and these works were to be the main sources of the
first truly extensive European Arabic dictionaries, Antonio Giggei's dictionary of
1632 and above all Jacob Golius' Lexicon Arabico-Latinum of 1653, which, like the
Grammatica Arabica of Erpenius, Golius' teacher and predecessor as Arabic professor
at Leiden, was to remain unsurpassed until the nineteenth century. In 1612 Erpenius
could only accede to those Arabic works indirectly, through Turkish excerpts, but
by so doing he possessed a means of improving his knowledge of Arabic inaccessible
to Raphelengius. Raphelengius' Lexicon Arabico-Latinum, as it was published in the
first months of 1613, is a unique testimony of this development.
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On these works see JOHN A. HAYWOOD, Arabic Lexicography, Leiden 1965.
Cf. his letter to Casaubon of 27 May 1614, British Library, Ms. Burney 364, fo. 27r.-v. After
expressing his desire to produce a dictionary he continues (fo. 27v.): ‘Dictionarium malim
ab aliis quam a me edi qui tamen tum ex pluribus ipsorum Arabum Dictionariis, tum ex
quotidiana lectione, vim immensam vocum Arabicarum accuratissime vocalibus suis
ornaturum congessi, et in ordinem redegi.’ Evidence of Erpenius' plan to compile a dictionary
himself is to be found in the Leiden University Library, Cod. Or. 1649, a manuscript to which
much has been added by later hands and which is of disappointingly little lexicographical
interest, and in the Bodleian Library, Ms. Bodl, Or. 347, Erpenius' interleaved copy of
Raphelengius' dictionary which later belonged to Golius and which contains numerous
manuscript notes by both men.
Cambridge University Library, Ms. Gg. 5. 14. The information in EDWARD G. BROWNE, A
Hand-List of the Muhammadan Manuscripts... in the Library of the University of Cambridge,
Cambridge 1900, p. 138, is misleading. Browne gives the year of acquisition as 1609, basing
himself on an entry written on the inside of the binding, which he then mixes with the words
on the title-page of the manuscript. The statement on the title-page is unequivocal:
‘Dictionarium Arabicum omnium que extant praestantissimum KAMUS nuncupatum et
Constantinopoli mihi emptum Asperis 10000, id est Ducatis aureis 79, et asperis 10. Anno
Christi 1618. Thomas Erpenius.’
Cambridge University Library, Ms. Dd. 2. 38.
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Raphelengius' Arabic manuscripts
The last point I wish to discuss in this article is the fate of Raphelengius' Arabic
manuscripts, a collection which, by the standards of the time, was remarkable. Some,
if not all, of these manuscripts were lent to Scaliger. Scaliger studied them
exhaustively, occasionally he even wrote marginalia in them (the Mozarabic glossary
is an example), but he never owned them. After Raphelengius' death they remained
the property of his sons and heirs, Christoffel, who died in 1600, Frans the Younger,
and Joost.
Scaliger died in 1609 leaving some forty Arabic manuscripts to the Leiden library.
These are listed by Daniel Heinsius as the only Arabic manuscripts in the library's
possession in the catalogue of 1612. They axe again listed by Heinsius, but with a
more detailed description, in the catalogue of 1623. The very same description is
included in the following catalogues of 1636 and 1640 - and this is where we
encounter a problem. For on 5 October 1626 the firm of Elzevier in Leiden held a
public auction of books belonging to the elder Raphelengius and his sons, and the
material put up for sale included Raphelengius' entire collection of Arabic manuscripts
as we now know it.91 Unfortunately there are no records of how much money the
university spent at that sale or of what the library bought, but it is very likely that
the curators did buy at it.92 So why does Raphelengius' collection of Arabic
manuscripts not appear in the catalogues of 1636 and 1640? To this I can give no
certain answer. There would seem to be two possibilities: either the manuscripts were
bought by a third party who sold them to the library on a subsequent occasion, or
they were indeed bought by the library, were placed in the same bookcase as the
manuscripts Scaliger bequeathed, and Heinsius, the compiler of the 1636 and 1640
catalogues, ever more negligent in his office as librarian and ignorant of Arabic,
simply failed to include them.
That the latter hypothesis may be correct is suggested by a note stuck onto the
flyleaf of Cod. Or. 222, the manuscript discovered amongst the spoils
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Cf. supra n. 1.
ELFRIEDE HULSHOFF POL, ‘The Library’, in Leiden University in the Seventeenth Century:
An Exchange of Learning, ed. TH. H. LUNSINGH SCHEURLEER & G.H.M. POSTHUMUS MEYJES,
p. 430: ‘The Curators possibly gave their permission for purchase at the Raphelengius
auction...’ The hypothesis is further strengthened by the presence in the library of so many
of the books put up for sale.
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of Lepanto. On it is scribbled in a contemporary hand ‘Heinsio uyte de cassa van D.
Scaligero Extra catalogum’. And that the manuscripts were lodged at a relatively
early stage in the Scaliger case is confirmed by their subsequent fate: they are all
included in the catalogue of 1674 compiled by Frederik Spanheim and appear there
under ‘Manuscripti legati Scaligeriani’. From that time on no distinction was made
between the manuscripts that had once belonged to Raphelengius and those that had
once belonged to Scaliger, and in 1741, in the three months in which he acted as
librarian, David van Royen stuck into all the manuscripts, indiscriminately, the slip
of paper they now bear with the words ‘Ex legato illustris viri Josephi Scaligeri’.93
True, there are only nine of Raphelengius' Arabic manuscripts, but they include some
very remarkable items of as great, if not greater, interest than those collected by
Scaliger himself, and are an enduring tribute to the author of the first Arabic-Latin
dictionary ever to be published.94

Appendix
Raphelengius' Arabic manuscripts in the Leiden university library
(Each entry is accompanied by the appropriate reference in the Lexicon
Arabico-Latinum [Lex.], the 1626 sale catalogue [Cat. Raph.], and the six-
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P.C. MOLHUYSEN, Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden, Leiden 1905, p. 37.
The same may also apply to Raphelengius' Hebrew manuscripts which I have not dealt with
in this article. He would seem to have owned at least two of the more important Hebrew
manuscripts now forming part of the ‘Scaliger collection’: Leid. Cod. Or. 4732 (Cat. Raph.,
sig. I2v.: ‘Volumen chartaceum in parvo fol. continens varios tractatus medicos Hebraice’)
and the great Leid. Cod. Or. 4719, known as Scaliger 2 (Cat. Raph., sig. I2v.: ‘Volumen
magnum in Pergameno, in fol. majore, continens varios Tractatus Medicos Averrhois, vel
Rhasis et Avicennae; item excerpta Ali et Rhazi ex Galeno et Hippocrate, etc. omnia Hebraice.
Item Galeni Commentarius in Aphorismos Hippocratis, Arabice, sed charactere Hebraeo.’)
On this manuscript see M. STEINSCHNEIDER, Catalogus Codicum Hebraeorum Bibliothecae
Lugduno-Batavae, Leiden 1858, p. 311-41.
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volume Catalogus Codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno Batavae
[CCO] (cf. n. l). The (approximate) date of the manuscript is given together with the
titles of works in which it is described or discussed).
Cod. Or. 214
26 chapters from the Gospel of St Matthew and 9 chapters from the Gospel of
St Mark. Late sixteenth century (?). Lex., sig*3v., nos. 7 and 8; Cat. Raph., sig.
I3r., no. 7; CCO, V, p. 80, no. 2371; C.R. GREGORY, Textkritik des Neuen
Testaments, Leipzig 1900, p. 586, no. 45.
Cod. Or. 218
Gospel of St Mark. Late sixteenth century (?). Same references as Cod. Or. 214,
except for CCO, V, p. 80, no. 2372; GREGORY, Textkritik, p. 586, no. 47.
Cod. Or. 222
Wiqāyat al-riwāya fī masā'il al-hidāya by Burhānaddīn adr al-sharī'a al-Auwal
al-Ma būbī. Sixteenth century (?). Ms. discovered amongst the spoils of the
battle of Lepanto. Lex., sig. 4*r., no. 13; Cat. Raph., sig. I3r., no. 11; CCO, IV,
p. 120, no. 1801; ROBERT JONES, ‘Piracy, War, and the acquisition of Arabic
manuscripts’, Manuscripts of the Middle East, 2, 1987, p. 100-101.
Cod. Or. 228
Quran with fragments from suras 21, 22, 23, 24, 25 and 26. Twelfth century.
Lex., sig. 4*r., no. 12; Cat. Raph., sig. I3r., no. 13; CCO, IV, p. l, no. 1609; T.
NÖLDEKE, Geschichte des Qorâns, Göttingen 1860, p. 346.
Cod. Or. 230
Pentateuch with Patristic commentaries. Karshuni. 1528. Lex., sig. 3*v., nos. 2
and 3; Cat. Raph., sig. I2v., no. 6; CCO, V, p. 76, no. 2364.
Cod. Or. 231
Mozarabic Latin-Arabic glossary, c. 1175. Lex., sig. 3*v. no 9; Cat. Raph., sig.
I3r., no. 9; CCO, I, p. 94, no. 170; C.F. SEYBOLD, Glossarium Latino-Arabicum,
Berlin 1900; P.SJ. VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic Glossary of the Leiden
University Library, Leiden 1977.
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Cod. Or. 235
1) al-Muqaddima al-kāfiya al-mu siba fi'l-na w by Abū 'l- assan āhir b.
A med b. Idrīs ibn Bābashādh. 31 January 1519. Copied for Egidio da Viterbo;
2) al-Ajurrūmīya by Abū' Ali b. Dā'ūd al- anhājī ibn Ajurrūm. 12 December
1518. Copied for Egidio da Viterbo; 3) the first pages of 1). Lex., sig. 4*v., no.
17; Cat. Raph., sig. I3r., no 10; CCO, I, p. 28, nos. 47 and 48; p. 43, no. 73.
Cod. Or. 246
Shar ta rīf al-Zanjānī by 'Alī b. Mu ammad b. 'Alī al-Afzarī. Sixteenth
century (?). Lex., sig. 4*v., no. 16; Cat. Raph., sig. I3r., no. 8; CCO, I, p. 50,
no. 808.
Cod. Or. 251
Quran. Two fragments in different hands from suras 28, 29, 30, 31, 32, 33 and
39. Twelfth or early thirteenth century. Lex., sig. 4*r., no. 12; Cat. Raph., sig.
I3r., no. 12; CCO, IV, p. l, no. 1608; T. NÖLDEKE, Geschichte des Qorâns, p.
346; E. BRACHES, ‘Raphelengius's Naschi and Maghribi. Some reflections on
the origin of Arabic typography in the Low Countries’, in Quaestiones Leidenses,
Leiden 1975, p. 29.
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Summary
Franciscus Raphelengius' Lexicon Arabico-Latinum was the first Arabic-Latin
dictionary ever to be printed. Completed in 1597 and published in 1613 with
corrections by Thomas Erpenius, it illustrates a turning point in the history of Arabic
studies. This article analyzes Raphelengius' sources for his dictionary and identifies
the Arabic manuscripts he collected and which were long thought to have belonged
to Joseph Justus Scaliger (the manuscripts are also listed in an appendix). It assesses
Raphelengius' achievements as an Arabist and the manner in which Erpenius managed
to correct his mistakes and thus contribute to the further development of the study
of Arabic in Europe.
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Bonaventura Vulcanius en de Officina Plantiniana
(1573-1600)
A. Dewitte
De directe relatie tussen de Leidse hoogleraar (1581-1614) Bonaventura Vulcanius1
en de Officina Plantiniana is vlug uitgetekend. In de volumineuze brievencollectie
van Plantin zelf (MPM: 1555-1589), bleef geen enkele brief over; wij kennen er wel
één van de hand van de meesterdrukker aan Vulcanius (1574) en vier van Vulcanius
aan Plantin, 1573-74 en 1581, op één na alle door H. de Vries de Heekelingen
gepubliceerd.2 Plantin zal om veiligheidsredenen zowel het rechtstreekse contact
hebben gelimiteerd als

1

2

Recente algemene bibliografie: A. DEWITTE, ‘B. Vulcanius Brugensis’, Sacris Erudiri, 26,
1983, 1 p. 311-362 en ID., ‘B. Vulcanius Brugensis. A Bibliographic description of the
Editions 1575-1612’, Lias, 8, 1981, p. 189-201.
1. (1573) 12 16 Vulcanius (Keulen) aan C. Plantin.
Petrus Bocangelinus, cujus binas...
UBL (eiden), Cod. Vulc. 36, fol. 1r
Ed. H. DE VRIES DE HEEKELINGEN, Correspondance de Bonaventura Vulcanius pendant son
séjour à Cologne, Genève et Bâle, La Haye, 1923, p. 39-40; M. VAN DURME, Supplément à
la correspondance de Christophe Plantin, Anvers, 1955, p. 132-133 no 104.
2. (1573) 12 17 Vulcanius (Keulen) aan C. Plantin.
Literas tuas et catalogum librorum...
UBL, Cod. Vulc. 36, fol. 1v-2r
Ed. Ibid., p. 40-42, Supplément p. 134-135 no 105.
3. 1574 01 27 Vulcanius (Genève) aan C. Plantin.
Pergratae mihi acciderunt literae tuae...
UBL. Cod. Vulc. 36, fol. 7
Ed. Ibid., p. 55-58; Supplément p. 137-139 no 107.
4. 1574 01 19 Plantin (Antwerpen) aan Vulcanius
Litteris, doctissime Vulcani, hactenus variis...
UBL Cod. Vulc. 105 III
Ed. Ibid., p. 288-290; Supplément p. 135-137 no 106.
5. (1581) 06 14 Vulcanius (Leiden) aan C. Plantin
Visum est tandem Academiae nostrae...
UBL Cod. Vulc. 36, fol. 137v
Ed. Supplément p. 189-190 no 162.
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de resterende correspondentie hebben vernietigd, wat hij ook met andere calvinistische
‘cliënten’ blijkt te hebben gedaan.3
Wat de drukken zelf betreft verschenen er bij Plantin in de periode 1584-1588 3
tekstedities van Vulcanius (2 in octavo-, 1 in quartoformaat); bij Franciscus
Raphelengius 9 nieuwe titels 1583-1597 (3 in quarto-, 6 in octavoformaat); bij
Christophorus Raphelengius tenslotte één herdruk, klein octavoformaat, de maand
zelf van het overlijden van de verantwoordelijke voor het Leidse atelier. Het betreft
alles bij elkaar 719 + 2415 +510 bedrukte pagina's4 aan te vullen met zowel
gelegenheidsgedichten als briefwisseling in de publikaties van de humanistische
vrienden.5 Een Appendix bij een heruitgave van de Grammatica en Syntaxis Graeca
van N. Clenardus door de Academische Senaat in 1592 aan Vulcanius gevraagd
konden wij niet terugvinden.6
In december 1600, de maand waarin Christophorus Raphelengius onverwacht
overleed, verscheen bij J. Paedts, die Christophorus zou opvolgen als

3

4

5

6

VOET, GC, I, p. 107, 387; Plantin drukte in zijn Leidse periode (1583-85) 30 titels op 3
persen. In de publikatie door M. Rooses & J. Denucé van 1515 brieven van Plantin, 1555-1590
(Antwerpen 1883-1918) komt de naam Vulcanius slechts 1 keer voor (Dl. VI, p. 260); zie
echter ook Supplément p. 407. De vroegste referentie naar Plantin bij Vulcanius komt voor
in UBL, Cod. Vulc. 106 I, P. Bocangelino aan Vulcanius, uit Toledo, 7 sept. 1573; Vulcanius
wordt er gevraagd als tussenpersoon op te treden tussen de boekhandelaar en Plantin.
C. Plantin: de Callimachus, 1584, 31 + 367 p. (PP 870 A/B); de Batavia, 16 + 135 p. (PP
605); de delen I-V van de Ilias, 1582-1588, (169) p. (PP 1339-1346)
F. en Chr. Raphelengius: Apuleius, 1588, 32 p.; C. Porphyrogeneta, 1588, 28 + 76 p.;
Aristoteles, 1589, 23 + 320 p.; delen VI-XI van de Ilias, 1588-89, (206) p.; Apuleius, 1594,
16 + 463 p.; Agathias, 1594, 33 + 390 p.; Nilus, 1595, 34 + 197 p.; Iornandes (1597), 16 +
455 p.; De Literis et Lingua Getarum, 1597, 16 + 110 p.; Apuleius (1600), 16 + 494 p. Deze
laatste uitgave gebeurde bij Christophorus Raphelengius die op 17 december 1600 overleed.
Zo komt Vulcanius o.m. voor bij de ‘medewerkers’ aan de Plantin-editie 1584 en 1585 van
de Opera Omnia van J. Lipsius; is hij correspondent in diens beide Epistolarum selectarum
Centuria Ia-edities (1586); medewerker aan Jani Douzae Epodon ex puris jambis Libri II
(1584); aan de uitgave in 1599 door J. Moretus van Lipsius ‘De Constantia Libri Duo, doch
niet aan de gedenkalbums bij de dood van zowel Plantin als Fr. Raphelengius; zie vooral de
Indices van PP.
‘Visum est nobis dandum negotium B. Vulcanio... ut Appendicem aliquam Clenardo adiiciat
regularum quas maxime necessarias iudicabit...’, 16 okt. 1592: P.C. MOLHUYSEN, Bronnen
tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, 's-Gravenhage 1913, Dl. I, p. 232|-233|. In de
uitgaven door de Weduwe Plantin (1592 en 1594) en J. Moretus (1598), alle in octavoformaat,
komt de naam Vulcanius niet voor; evenmin in L. BAKELANTS en R. HOVEN, Bibliographie
des oeuvres de Nicolas Clénard 1529-1700, Verviers 1981.
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academisch drukker, reeds de derde publikatie van B. Vulcanius, bovendien zijn
belangrijkste werk.7 Het betreft de folio-uitgave van zijn Thesaurus utriusque linguae,
een kostbaar werkinstrument dat, in verkoopcijfers, de moeilijkheden bij de Plantijnse
Officina wellicht had kunnen helpen goedmaken. In elk geval dacht Franciscus
Raphelengius er toen al aan de drukkerij te sluiten.8
Dat dit veranderen van drukker te maken heeft o.m. met het feit dat Franciscus
geen protestant was, daarenboven van dubieuze moraliteit, ligt voor de hand. Of
Vulcanius hierom een militant calvinist moet worden genoemd9 is echter niet
vanzelfsprekend. Dit hebben wij reeds kunnen aantonen naar aanleiding van zijn
benoeming tot rector van het Calvinistisch Gymnasium te Antwerpen, waar hij om
praktische redenen, niet om ideologische, de leiding nam.10
Dat Vulcanius' laatste tekstuitgave, de Poëmata & Effigies Trium fratrum Belgarum
(1612) bij Lod. Elsevier verscheen lijkt dan, opnieuw, een aanloop naar de benoeming
in 1620 van diens kleinzoon Isaac tot academie-drukker. Was Vulcanius overigens
bij zijn terugkeer naar de Nederlanden te Antwerpen ook niet direct opgevangen
door de allereerste officiële drukker der Leidse Universiteit, W. Silvius (1577)?
Wat is nu de waarde van de bij Plantin en beide Raphelingii gebeurde edita? Het
betreft slechts vier keer een editio princeps: de Constantinus Porphyrogeneta (1588),
de Gregorius Cyprius (1591), de Agathias (1594)

7

8
9
10

Na de Theophylacti Simocati Problemata, 1597, en de eveneens uit 1600 daterende Jos.
Scaligeri Paroemiae veteres, een herdruk van de uitgave 1584; Paedts drukte overigens reeds
vóór 1600 klein werk voor de universiteit.
VOET, GC, p. 172.
Ibid., p. 375.
A. DEWITTE, ‘De tolerantiegedachte bij B. Vulcanius’, Bijdragen tot de Geschiedenis, 70,
1987 p. 79-84.
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en de editie van Theophylactus Symocatus (1597). Eén keer gaat het om een herdruk
in eigen huis van de Opera Omnia van Apuleius. De eerste druk ervan (1594), was
overigens al een correctie op een Plantin-uitgave verzorgd door P. Colve onder
supervisie van J. Lipsius. Steunend op blijkbaar het betere materiaal wilde Vulcanius
hier de Leidse Officina aan de beste tekst helpen. Het omgekeerde gebeurde in 1598
met de Opera Omnia van Theophylactus Symocatus door Vulcanius te Leiden
aangekondigd doch te Heidelberg (atelier Comelin) in een bewerkingvan J.
Kimedoncius verschenen. Tenslotte zou een goede vriend als A. Schottus te Parijs
meewerken aan een Opera Omnia-editie van het oeuvre van Cyrillus, waar Vulcanius
zijn gehele leven reeds aan werkte, net zoals van Schottus posthuum ook in 1646 de
Opera Senecae verschenen, o.m. met behulp van nota's van Vulcanius voorbereid.
Blijkbaar deed Vulcanius er telkens teveel tijd over om de tekst persklaar te krijgen.
Zo werden zijn edities van Callimachus en inz. Cyrilllus nooit Opera Omnia-uitgaven,
gewoon tekstuitgaven voor studenten, in octavoformaat. Wat dan toch voldoende
reden was voor Plantin als Academie-drukker die toch te produceren; als meest
wonderlijke voorbeeld geldt hier de Ilias-uitgave die over de periode 1582-1589
eerst tot Bock V bij Plantin, de rest daarna bij Raphelengius verscheen. Tot dezelfde
cursorische lectuur behoorden Vulcanius tekstedities van Gregorius Cyprius,
Aristoteles en zelfs de herdruk van J.J. Scaliger (Paroemiae), die nota bene sinds
1593 aan dezelfde universiteit te Leiden doceerde. We kennen tot slot nog twee
prospectussen (1603-1607) bij J. Paedts verschenen als aankondiging van nieuwe
projecten (Procopius en Tatianus) die nooit doorgang vonden.11
Gezien deze en voorgaande redenen komt Vulcanius niet voor onder de viri docti
die Lacrymae bezorgden bij Plantins of Raphelengius' dood. Toch bleven tot vandaag
de minuten bewaard van teksten op hun dood. Vulcanius sprak ze blijkbaar alleen
uit voor studenten of intimi te Leiden. Het 74 versregels lange treurdicht voor C.
Plantin, is in elk geval sterk anti-Spaans gekleurd, hoewel hij Plantin architypographus
regius blijft noemen. Het eindigt op Plantins atelierspreuk Labore et constantia en
de aanhef luidt Antverpiae et Christophori Plantini Manibus. De faam die Antwerpen
overbleef, zo ontwikkelt Vulcanius, was afhankelijk van die van Plantin, zodat beide
nu de dood zijn binnengetreden. Nu kan de barbaarsheid in de Scheldestad haar intrek
nemen. Voor alle bekenden blijft de herinnering

11

A. DEWITTE, ‘A bibliographic description’, p. 190.
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aan Plantin onmetelijk groot en leeg nu, voornamelijk voor Lipsius, die door de
monumenten van zijn genie de naam van de drukker onsterfelijk heeft gemaakt. Nu
geniet Plantin, in deze onrustige en hopeloze tijd, uiteindelijk de rust en de schittering
van een verheerlijkte woonstede, terwijl Raphelengius de faam van zijn grote
voorganger onder hetzelfde devies heeft overgenomen... Daarop volgt een grafdicht
in het Latijn en het Grieks, waarin Vulcanius Plantin als technicus en estheet op één
lijn plaatst met de Venetiaanse drukker Manutius en de Parijse drukker Estienne.
Zoals de Bazelse drukker Froben eeuwige roem verwierf door Erasmus, zo ook
Plantin door het genie van Lipsius... Tot besluit schreef hij een moraliserend gedicht
waarin hij de Leidse jeugd de kwaliteiten van Plantin tot voorbeeld stelde.12
Een fragment van een Oratio funebris van Vulcanius bij de dood van Fr.
Raphelengius bleef bewaard in de verzameling van Sir Hans Sloane.13 Hierin spreekt
Vulcanius de overleden Raphelengius toe als hoogleraar in het Hebreeuws aan de
Leidse universiteit. Dat deed hij niet in opdracht van de universiteit zelf, gezien deze
Salomon van Dulmenherst en F. Hommius hiertoe opdracht had gegeven.14 In deze
rede trok Vulcanius de vergelijking tussen de vetustissima illa Romanae gentis
barbaries, de oude Romeinse ‘barbaarsheid’, en de manier waarop dit Rome de
heldendaden Curionum suorum, Camillorum, aliorumque optime de re publica
meritorum heroum, dus van zijn vooraanstaanden, had gevierd. Hieruit bewees hij
de noodzaak om ook in zijn eigen tijd de viri optimi, optimeque de republica literaria
meriti, omnifariaeque eruditionis dotibus invicti, kortom de eigen genieën, een
waardige uitvaart te bezorgen, vooral zo zij onverwacht de dood binnen traden. Een
dergelijke eervolle uitvaart, speciaal voor Raphelengius, ziet Vulcanius dan als het
ultimam ejus memoriam recolendo, doctrinae pietatisque dotes ingenuas
commemorando, denique vitae honestatem, moresque ad omnem elegantiam expressos
concelebrando, dus als een bezinnen over, een herdenken van, een feesten voor zulk
een eerbaar leven, voor zo een schittering van talent. Niet het oprichten van materiële
getuigen, doch de geestelijke imitatio wordt ons voorgeschreven door onze ban-

12
13
14

British Library, Sloane 2764, fol. 162-164.
Ibid., fol. 164v-165. Op 19 aug. 1597 had Vulcanius dit rouwdicht reeds aan B. Berlicomius
te Gent overgemaakt: UBL, Cod. Vulc. 105 I, Berlicomius aan Vulcanius, zelfde datum.
P.C. MOLHUYSEN, a.w., p. 99.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

596
den van gehechtheid - suavitas - aan hem als door een persoonlijk verworven inzicht.
Zijn sterven mag zijn manes noch ons geweten met woedende onmacht vervullen:
ultimo hoc horae spatio ultima beatis beati viri manibus sacra faciamus (laten wij
in dit ultieme uur de ultieme sacrale handelingen verrichten voor de verheerlijkte
ziel van een volmaakt man).
In het grafschrift dat Vulcanius ook voor Raphelengius opstelde, loofde hij hem
als schoonzoon van Plantin, van wie hij in de boekdrukkunst niet de mindere was,
als meest vooraanstaande uitgever en taalkundige: Belgica non habuit cognitione
parem - de Nederlanden hadden in deze discipline geen knapper geleerde.15 Beide
teksten passen voorbeeldig in een propagandaboek voor de Leidse Universiteit, een
plan dat Vulcanius overigens in 1595 gedeeltelijk had verwezenlijkt: de Bon. Vulcanii
Levidensia, overigens nooit verschenen als zoveel ander werk.16
St.-Sebastiaanstraat 9
B-8202 Varsenare

15
16

British Library, Sloane 2764, fol. 164v.
P.C. MOLHUYSEN, a.w. p. 93; veel hiervoor gecomponeerde gelegenheidspoëzie bleef bewaard
in Cod. Vulc. 97, 105 fol.
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Résumé
Il est assez surprenant de constater que dès le retour de Vulcanius aux Pays-Bas, ses
éditions ont été réalisées sans exception dans les ateliers d'imprimeurs liés
officiellement à l'Université de Leyde.
Dans les 3650 pages imprimées à l'Officina Plantiniana, in-4o et in-8o on ne
retrouve que très partiellement les études que Vulcanius élabora sur les Pères d'
l'Eglise, les langues classiques et modernes à partir des années 1560 à Burgos, Tolède,
Genève, Bâle, Anvers et Leyde. François Raphelengius qui publia régulièrement les
oeuvres de Vulcanius du genre plutôt didactique rata de justesse l'édition de son chef
d'oeuvre: le Thesaurus utriusque linguae de 1600. Pour la rédaction de celui-ci
Vulcanius s'est servi d'une part des glossaires antérieurs d'Alde Manuce (1502),
Robert Winter (1541), Robert et Henri Estienne (1543, 1572) et d'autre part de ses
propres recherches sur Isidore, Cyrille, Grégoire de Nazianze, pour ne citer que
ceux-ci. Exception faite de deux éloges funèbres auxquels il a été fait allusion et qui
étaient incontestablement destinés à amplifier la renommée de la jeune fondation
universitaire de Leyde, les textes ne contiennent aucune révélation sur les relations
et l'amitié de Vulcanius avec C. Plantin et François Raphelengius.
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Zacharias Heyns, een leerjongen van Jan Moretus
Hubert Meeus
Wanneer op 17 augustus 1585 Antwerpen zich aan Farnese overgaf moest de ‘Franse
schoolmeester’ Peeter Heyns vlug de stad verlaten. Hij had immers actief aan de
verdediging deelgenomen als wijkmeester en lid van de Breede Raad en was een
notoir aanhanger van Willem van Oranje. Zijn naam wordt trouwens vermeld in een
pamflet waarin 217 namen staan van mensen die gedurende het beleg of na de
overgave van Antwerpen de stad hebben verlaten. Door de overhaaste vlucht was P.
Heyns gedwongen zijn gezin te Antwerpen achter te laten. Uit de collegiale
actenboeken 1585-1588 op het Antwerpse stadsarchief blijkt dat ‘zijn huisvrouw’
op 16 oktober 1585 werd verzocht alle papieren en stukken onder haar berustende
en betrekking hebbend op het gewezen wijkmeesterschap van haar man ter hand te
stellen van de stadssecretaris Hendrick de Moy.1 Behalve Catharina, de oudste dochter
van Peeter Heyns, die in december 1583 gehuwd was met de schoolmeester Christiaan
Offermans,2 waren alle kinderen waarschijnlijk bij hun moeder gebleven. Dus ook
de oudste zoon Zacharias, die in 1585 ongeveer negentien jaar oud is.
Van Kerstmis 1576 tot begin maart 1580 werd Zacharias in de Latijnse school
door zijn oom Jan Borrekens onderwezen.3 Het is ons niet bekend wat hij in de periode
na 1580 heeft uitgericht. Mogelijk heeft hij zijn ouders geholpen in hun school De
Lauwerboom. Of is hij ondertussen nog ergens anders in de leer geweest?

1

2
3

H.L.V. DE GROOTE, ‘De zestiende-eeuwse Antwerpse schoolmeesters’, Bijdragen tot de
geschiedenis inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, 50, 1967, p. 267; H.L.V. DE
GROOTE, ‘De zestiende eeuwse Antwerpse schoolmeesters’, Bijdragen tot de Geschiedenis
inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, 51, 1968, p. 45.
DE GROOTE 1967, p. 290.
M. SABBE, Peeter Heyns en de nimfen uit de Lauwerboom. Bijdrage tot de Geschiedenis van
het Schoolwezen in de 16de eeuw, Antwerpen [1929], p. 16.
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Volgens sommige biografen4 verlaat Zacharias Heyns Antwerpen in 1585 en trekt
hij met zijn ouders naar Frankfort. Volgens Denucé5 vertegenwoordigde Zacharias
er van 1585 tot 1592 het Plantijnse huis. Dit zou impliceren dat hij reeds voor 1585
bij Plantijn in dienst was en dat hij er al zoveel ervaring had opgedaan dat hij op
twintigjarige leeftijd een zo belangrijke taak kreeg toebedeeld. Dit lijkt
onwaarschijnlijk aangezien het Plantijnse huis reeds een gedegen en betrouwbare
vertegenwoordiger te Frankfort had in de persoon van Jan Dresseler.6 De bewering
van Sabbe7 dat Zacharias Heyns in 1585 in het Plantijnse huis in dienst is getreden,
lijkt aannemelijker hoewel ik er geen bewijzen voor gevonden heb in de Plantijnse
archieven. Ook Burger8 neemt op basis van een brief van Peeter Heyns van 27 april
1589 aan dat Zacharias reeds geruime tijd in de firma Plantijn diende. Begin 1586
heeft P. Heyns te Frankfort opnieuw een school opgezet. Dit kunnen we afleiden uit
de bestellingen van schoolboeken die hij bij Plantijn plaatst op 13 februari, 5 mei en
6 december 1586.9
De periode 1580-1588 uit het leven van Zacharias Heyns blijft tot nu toe vrij
duister. Voor de jaren 1589-1592 kunnen we ons enigszins een beeld vormen van
Zacharias Heyns' bezigheden, dankzij een stukje van de briefwisseling tussen Moretus
en vader en zoon Heyns bewaard in het Plantijns archief.

1589
Op 5 of 26 maart 1589 schrijft Jan Moretus een brief aan Peeter Heyns en tegelijk
een aan Zacharias. Deze brieven zijn naar Frankfort gestuurd, waar

4

5
6
7
8
9

O.a.: K. TER LAAN, Letterkundig Woordenboek voor Noord- en Zuid, 's-Gravenhage Djarkarta 1952, p. 216; C. KOEMAN, Atlantes Neerlandici. Bibliography of Terrestrial,
Maritime and Celestial Atlases and Pilot Books, Published in the Netherlands up to 1880,
Amsterdam 1967-1971, II, p. 132.
J. DENUCE, Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn, Amsterdam 1912
(herdruk Amsterdam 1964), I, p. 229.
VOET, GC, II, p. 404-405.
SABBE, 1929, p. 26.
C.P. BURGER, ‘Zacharias Heyns voor zijn vestiging te Amsterdam,’ Het Boek, 3, 1914, p.
418.
MPM Arch. 63, Journal 1586, 13v, 40v, 118v.
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Zacharias op dat ogenblik bij zijn ouders verblijft. De tekst van deze brieven is
opgenomen in de editie van de correspondentie van Plantijn.10 De brief van Jan
Moretus is het antwoord op een brief van P. Heyns van 17 februari 1589, die niet is
bewaard. Reeds de aanhef van de brief maakt duidelijk dat Zacharias in het begin
van 1589 bij Moretus verbleef. Hij was naar Frankfort gezonden voor de Buchmesse
rond halfvasten, wat hem meteen de gelegenheid gaf zijn ouders te bezoeken.
Zacharias is mogelijk in gezelschap van Jan Dresseler naar Frankfort gereisd en
verblijft waarschijnlijk nog bij zijn ouders op hec ogenblik dat zijn vader de brief
van Moretus ontvangt. Moretus legt uit dat hij Zacharias geen brief heeft meegegeven.
Dit is blijkbaar te gevaarlijk omdat brieven aan rovers of stropende soldaten
inlichtingen geven over de identiteit van hun slachtoffer, wat het hun gemakkelijker
maakt om losgeld te eisen. Zo was Jan Dresseler in maart 1586 op weg naar Frankfort
tussen Brussel en Namen gevangengenomen en pas vrijgelaten, nadat door Plantijn
een losgeld was betaald.11 Het argument is zeker valabel, maar het blijft toch
eigenaardig dat Moretus deze situatie moet uitleggen aan Peeter Heyns, die zelf toch
wel zal weten hoe gevaarlijk de toestand voor reizigers is. Misschien had Moretus
nog wel een andere reden om deze brief wat later te sturen. Gezien de delicate inhoud,
die voor Zacharias niet bepaald vleiend is, wilde Moretus wel zekerheid dat de brief
integraal bij Peeter Heyns terecht kwam. Ook is Zacharias reeds een tijdje bij zijn
ouders als deze beschuldigende en negatieve brief bij hen aankomt. Moretus rekende
er wellicht op zo een groter effect te bereiken bij Peeter Heyns, die dan Zacharias
maar eens duchtig de les moest lezen. Dit effect zou minder groot geweest zijn als
Zacharias de brief zelf had overhandigd bij zijn thuiskomst.
Jan Moretus gaat onmiddellijk op zijn doel af: indien Zacharias Heyns ergens
anders in dienst kan gaan, zal Moretus dit met plezier toestaan, ‘ick geensins en
begheere te beletten sijn profijt ende ist zoo dat moghelycken yemandt hem is
begheerende als ick wel dencke datter sijn, ick stellet tot uwer discretien’.
Waarschijnlijk omwille van de vriendschap is hij bereid om Zacharias nog twee jaar
bij zich in dienst te houden, zoals Peeter Heyns in zijn vorige brief heeft gevraagd.
Maar slechts ‘op conditie van voortaan betere sorghe ende gehoorsaemheyt in als te
dragen dan hij voor henen gedaen

10
11

CHR. PLANTIN, Correspondance publiée par MAX ROOSES et J. DENUCE, Antwerpen-Gent,
1883-1918 (herdruk Liechtenstein 1968), VIII & IX, p. 503-505, brief nr. 1449.
VOET, GC, I, p. 117.
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en heeft’. Het is niet duidelijk welke tijdspanne Moretus met ‘voor henen’ bedoelt,
maar het zal allicht wel over een paar jaren gaan.
We leren uit deze brief ook wat over de situatie van Zacharias Heyns als leerjongen
bij Moretus. Zacharias moest zich bezighouden met ‘de winckel’. In de zestiende
eeuw kan ‘winckel’ zowel werkplaats als verkoopplaats betekenen.12 Aangezien
Moretus zelf zich zeker voor 1589 in de eerste plaats met verkoop van boeken
bezighield, heeft Zacharias, die bij hem inwoonde in de Kammenstraat nooit zelf bij
Plantijn in de drukkerij gewerkt. Dit neemt niet weg dat hij via Moretus, vooral na
de dood van Plantijn, wel met de problematiek van de drukkerij zal kennis gemaakt
hebben. Daarmee heeft hij in zijn latere loopbaan als uitgever ongetwijfeld zijn
voordeel gedaan. Dan blijft alleen nog de vraag of Moretus met de ‘winckel’ alleen
de kleinhandel van boeken over de toonbank bedoelde of ook de groothandel met de
talrijke internationale relaties. Volgens Voet13 was de verkoop van boeken over de
toonbank vanaf 1563 voor Plantijn slechts een nevenactiviteit geworden, die meestal
aan een jongere bediende werd overgelaten. Uit de beschrijving van de ‘winckel’ in
het tweede deel van Voets werk14 blijkt, dat vrijwel de hele handel via de ‘winckel’
ging. De buitenlandse klanten werden er ontvangen en de bestellingen werden er
klaargemaakt voor verzending.
Ondanks het feit dat Zacharias een soort leerjongen was, werd hij toch betaald
voor zijn diensten. Hij ontving 50 gulden per jaar, waarvan hij in bepaalde behoeften,
waarschijnlijk klederen e.d., moest voorzien. Volgens P. Heyns was dit gezien de
stijgende levensduurte wel wat weinig. Moretus wijst er echter op dat de ‘montcosten
[kosten voor voeding] soo groot ende excessief’ geworden zijn als nooit voorheen.
Zacharias is bovendien nog geprivilegieerd dat hij iets ontvangt want andere
leerjongens moeten integendeel nog een groot bedrag aan Moretus betalen,15 bovendien
verbinden zij zich ertoe om een aantal jaren te blijven. Naar eigen zeggen heeft hij
trouwens aan kandidaat-leerjongens geen gebrek. Zelfs uit Leuven komen aanvragen.

12

13
14
15

P.G.J. VAN STERKENBURG, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, Groningen
1977, p. 263. E. VERWIJS en J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek, 's-Gravenhage
1885-1941, IX, kol. 2630.
VOET, GC, I, p. 163.
VOET, GC, II, p. 393-395.
VOET, GC, II, p. 351-356.
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Na de voorzichtige inleiding neemt Moretus geen blad meer voor de mond. Zacharias
Heyns is een slecht voorbeeld voor de kinderen van Moretus. Moretus is zo
verontwaardigd dat hij zelfs de opvoedingsmethode van P. Heyns, toch een befaamd
schoolmeester, impliciet in vraag stelt. Hij heeft de brief van Peeter Heyns ook aan
zijn schoonvader. Chr. Plantijn, voorgelegd. Waarschijnlijk wilde Moretus geen
beslissing nemen die de oude vriendschap tussen Plantijn en Peeter Heyns zou
schaden. Ondanks alle voorafgaande aanmerkingen besluit hij toch - misschien op
verzoek van Plantijn - dat Zacharias nog twee jaar bij hem in dienst mag blijven,
hoewel het blijkbaar nog niet zeker is waar hij in het vervolg zal wonen. Afhankelijk
van zijn gedrag zal Zacharias wel regelmatig naar de Buchmesse worden gezonden.
Moretus heeft tegelijk ook een briefje16 rechtstreeks aan Zacharias Heyns gericht,
waarin hij hem expliciet zegt dat Zacharias zijn gedrag dient te veranderen. Vooral
het voorbeeld dat Zacharias aan de kinderen van Moretus heeft gegeven, zit hem
hoog. Jan Moretus moet daarbij vooral zijn drie zonen Melchior, Balthasar en Joannes,
die in 1589 respectievelijk vijftien, veertien en twaalf jaar oud zijn,17 voor ogen
hebben gehad. Deze pubers hebben naar Zacharias, die bij het gezin Moretus
inwoonde, waarschijnlijk als een oudere broer opgekeken. Zacharias heeft door zijn
gedrag de rollen omgekeerd - zoals Moretus zelf zegt: ‘que vous [Zacharias] fussiés
le maistre et moy vostre varier’ - en daardoor blijkbaar ook het vaderlijk gezag van
Moretus aangetast.
Op 27 april beantwoordt Peeter Heyns twee brieven van Moretus geschreven op
5 en 26 maart, waarvan één de boven behandelde is. Ook deze brief is reeds
uitgegeven in de correspondentie van Plantijn.18 Peeter Heyns vraagt daarin dat
Zacharias toch nog twee jaren zou mogen blijven en dringt erop aan dat hij tenminste
eenmaal per jaar naar Frankfort zou mogen komen. Zacharias is ondertussen reeds
teruggekeerd, want Peeter Heyns verzoekt Moretus de ingesloten brieven, waarin
Zacharias wordt vermaand, aan hem te bezorgen.

16
17

18

PLANTIN 1883, VIII & IX, p. 506, brief nr. 1450.
J.B VAN DER STRAELEN, Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaarden Christoffel
Plantin, Koninglycken Aerts-Boekdrukker, binnen de Stad Antwerpen: waer by gevoegd is
eene geslagt-lyste der Familie Mouretorff alias Moretus, Antwerpen 1858, p. 18-19.
PLANTIN 1883, VIII & IX, p. 516-517, brief nr. 1459.
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Op 24 juli 1589 betaalt Zacharias uit naam van zijn vader 16 gulden19 aan Moretus.
Het is niet duidelijk of dit onderhoudsgeld is voor Zacharias dan wel een betaling
voor boeken die P. Heyns heeft besteld. Gezien de vermelding in het ‘journal’ lijkt
dit laatste mij meer waarschijnlijk.

1590
Op 15 februari 1590 sluiten Jan Mourentorff en Martyne Plantijn een nieuw contract
af met Jan Dresseler,20 hun agent in Frankfort. Dit contract wordt ondertekend in de
‘Gulden Passer in de Kammerstrate’ en de getuigen zijn Zacharias Heyns en Winmarus
Sulsenius.21
Burger22 veronderstelt dat Zacharias bij zijn ouders in Frankfort was toen hij op
28 maart 1590 een bijdrage leverde voor het Album Amicorum23 van Abraham Ortelius.
Maar precies rond deze tijd is P. Heyns naar Stade in de buurt van Bremen verhuisd.
Burger veronderstelde dat het Album naar Frankfort was gestuurd, maar Peeter Heyns
had er reeds in 157324 een bijdrage voor geleverd en ook Zacharias' oudere zus
Catharina had er in 157925 een gedicht in geschreven. Zacharias tekende in het Album
- waarschijnlijk in Antwerpen - een rebuspiramide helemaal in de stijl van zijn vader
en versierde nog een tweede bladzijde, waarbij hij gebruik maakte van een houtgravure
die hij later als drukkersmerk zou gebruiken.26 Alleen heeft hij achteraf het Griekse
monogram van Christus vervangen door de Hebreeuw-

19
20
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MPM,

Arch. 66, Journal 1589, 95v.
Op 5 februari 1587 had Plantijn een contract voor drie jaar afgesloten met Jan Dresseler
(VOET, GC, II, p. 405, n. 1).
MPM Arch. 117, Imprimerie 1585-1599, p. 175-176.
C.P. BURGER, De Amsterdamsche Boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. Deel IV.
's-Gravenhage 1915, p. 240.
ABRAHAM ORTELIUS, Album Amicorum. Reproduit en facsimile annoté et traduit par JEAN
PURAYE, Amsterdam 1969, p. 80. 104-105r; ook reeds verschenen in GP jg. 45 en 46.
ORTELIUS 1969, p. 14-15, 17, f. 4v, 7r.
ORTELIUS 1969, p. 91, f. 117v.
BB, IV, p. 68, nr. 5. Ik heb tieu uitgaven van Z. Heyns uit de periode 1592-1605 met dit
drukkersmerk gevonden.
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se naam van God. Hij was dus in 1590 reeds plannen aan het maken om een eigen
uitgevers-, misschien zelfs drukkerspraktijk op te zetten.

1591
Volgens Denucé27 verzond Moretus op 31 januari 1591 voor de eerste maal boeken
naar Zacharias Heyns. Dit zou betekenen dat Zacharias eind 1590 bij Moretus was
weggegaan en de overeengekomen twee jaar zelfs niet tenvolle zou hebben uitgediend.
Op 24 oktober 1591 blijkt Zacharias zich bij zijn ouders in Stade te bevinden. Hij
schrijft vandaar een brief aan Moretus en voegt er een bestellijstje aan toe.
Monsieur mon Mre ceste cy servira pour vous prier qu'il vous plaise
m'envoyer encores les Livres soubsescripts en un petit ballot, ou comme
mieux il vous semblera et ce pat voye de Hollande / l'addressant a Sr.
Jaques de Keyser a l'enseigne du Sampson a Amsterdam pour les envoyer
a Mr Pierre Heyns a Stade et sera bien adresse / Je vous prie qu'il se fasse
a la premiere comodite et avant qu'il se met a geler / Je vous plaira aussi
(m'envoyant La facture par le premier courier) escrire un petit mot de
response sur les miennes de Francfort / affin de scavoir comment me
reguler / je feray tout debvoir de vous donner du tout contentement. Le
Sr. Balthasar van Nyspen28 vous boullira (en cas qu'il ne l'ay faist) La
somme de quinse florin et quatorze pats a tant moins des frais qu'avez
debourse pour Les livres envoyez. A tant n'ayant aultre a vous mander
Monsr mon mre presentray mes tres humbles recommandations et celles
de mon cher pere a vos bonnes graces et a celles de Madamoiselle vostre
femme meres / Wimmer / Touken etc. soyent salues en haste ce 24 d'Octob
1591 de Stade
Vostre humble serviteur
Zacharias Heyns
(MPM, Arch. 85, blz. 411)
Zacharias noemt Moretus in deze brief nog steeds zijn ‘Maistre’ maar waarschijnlijk
staat hij toch reeds op eigen benen. Zacharias wil een boek-

27
28

DENUCE 1912, I, p. 229.
Balthasar van Nispen (Antwerpen 1565-1625) was provoost van de munt te Antwerpen.
Zie over hem Biographie Nationale, XV, Bruxelles 1899, kol. 748-749.
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handel opzetten want onder deze brief volgt een bestelling voor 111 boeken. Hij
heeft ook reeds een soort contactpersoon in Amsterdam. Wie deze Iaques de Keyser
precies was heb ik niet met zekerheid kunnen achterhalen. Een onderzoek in het
Gemeentearchief te Amsterdam leverde een Iaques de Keyser van Antwerpen op,
die op 2 september 1586 poorter werd te Amsterdam.29 Hij was echter
‘laeckenbereyder’ en waarschijnlijk niet de door Heyns bedoelde persoon. In de
doopregisters wordt op 19 december 1586, de doop van Isack, zoon van Iaques de
Keyser, ‘copman’ vermeld.30 Mogelijk is dit de koopman die de boeken doorstuurde,
maar mijn speurtocht heeft mij niet meer informatie over hem opgeleverd. Ook het
uithangbord ‘Sampson’ heb ik niet precies kunnen localiseren. In 1557, 1566 en 1601
wordt er een huis met dit uithangbord vermeld in de buurt van de Warmoesstraat.

1592
Op 2 januari 1592 schrijft Zacharias te Stade de opdracht bij zijn eerste uitgave, een
eigenhandige vertaling van Erasmus' dialoog Uxor Mempsigamos. In de opdracht
die gericht is aan zijn ouders zegt Zacharias dat hij hun tot dan toe niets kon aanbieden
‘pour avoir esté au service et commandement d'autruy.31
Op 28 januari 1592 stuurt Zacharias weer een brief aan Moretus.
Adi 28 Januarij 1592
Tres cher Sr et Mr je vous envoye icy enclose une lettre de change
addressant au Sr. Martin de Baron, par la quelle vous recevrez de luy la
somme de vingt Livres de grs. je dis cent et vingt florin laquelle somme
te vous plaira maistre sur nostre compte et me mander combien qu'y avez
mis pour te service que vous ay faict a la foire passe a Francfort / ce que
saschant payeray le reste de ce que je vous dois a la prochaine foire a Jan
Dresseler auquel ie vous plaira donner commission / Cependant vous prie
de me

29
30
31

Gemeentearchief Amsterdam: Poorterboek voot 1656, fol 21.
Gemeentearchief Amsterdam: D.T.B. nr. 1, blz. 312.
Z. HEYNS, VXOR ΜΕΜΨΙΓΑΜΟΣ Twee-spraeck van een goede huys = vrouwe ende een
quaet huys = wijf, Ghedruckt tot Haerlem, by Gillis Rooman. Voor Zacharias Heyns 1592,
A2r.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

607
vouloir envoyer les livres que j'ay demande de vous il y quelques jours et
adiouster encore les soubsescripts / l'addressants (comme je vous ay aussy
escrit par devant) a Sr. Iaques de Keyser a l'enseigne du Sampson a
Amsterdam / touchant en payement j'espere que n'aurez a plaindre A tant
feray fin Appres avoir faict mes tres humbles recomandations tout a vostre
bonne grace qu'a celles de Madamoisselle vostre femme meres etc a les
quelles ie vous plaira faire de ma part les salutations debues / saluez aussy
Wimmer, Touken, etc Vale Datum ut supra
Le tout vostre serviteur
Zacharias Heyns
(MPM, Arch. 85, blz. 413)
Deze brief begeleidt een wisselbrief en behelst een betaling, waarschijnlijk voor de
bestelling bij de brief van 24 oktober 1591. Ook deze lading boeken moet weer via
Amsterdam naar Stade worden gezonden. Welke dienst Moretus aan Zacharias Heyns
op de laatste Buchmesse heeft bewezen is niet bekend. Vreemd is wel dat hij in zijn
brief van 24 oktober 1591 hierover niets zegt. In maart is Zacharias dan op de
Buchmesse te Frankfort, waar hij voor 34 fl 14 st boeken32 koopt van de Officina
Plantiniana.
Op 28 maart heeft Moretus blijkbaar een brief gestuurd aan Zacharias waarop deze
op 12 april33 reeds antwoordt, waarschijnlijk vanuit Keulen waar hij bij zijn zwager
Hendrik Dens verblijft.
Blijkbaar is er een misverstand gerezen tussen Moretus en Zacharias over boeken
die Zacharias heeft gekregen ‘estant en Anvers’. Het is niet duidelijk of hij hiermee
verwijst naar een recent bezoek aan Antwerpen waarbij hij een aantal boeken van
Moretus heeft gekocht dan wel of het twistpunt nog betrekking heeft op de periode
toen hij nog bij Moretus in dienst was. Dit laatste lijkt waarschijnlijker, daar er toch
op een afbetaling per half jaar wordt gewezen. Aangezien de terugbetalingsperiode
met de ‘foire de Pasques’ afgelopen is, loopt ze mogelijk reeds sedert Pasen 1591 of
zelfs september 1590, rond de tijd dat hij Moretus' dienst heeft verlaten. Het was
gewoonte terugbetalingstermijnen te laten samenvallen met de Buchmessen, zelfs
als het ging om boeken die niet in Frankfort waren gekocht.34 Z.
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Arch. 974, Cahier de Francfort, Quadragesima 1592, 31v.
Uitgegeven in DENUCE 1912, I, p. 258-260 en BURGER 1914, p. 419-420.
R. LAUWAERT, ‘De handelsbedrijvigheid van de Officina Plantiniana op de Büchermessen
te Frankfurt am Main in de XVIde eeuw.’ GP, 50, 1972, p. 126.
MPM
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Heyns heeft van Moretus dus een aantal boeken gekregen met 25% korting en op
afbetaling. Met deze gunstige voorwaarden heeft Moretus Zacharias als beginnend
boekhandelaar waarschijnlijk willen steunen. Zacharias heeft op de laatste Messe te
Frankfort Moretus in zijn ‘pac-hus’ ontmoet. Hij rekent Moretus precies voor hoe
hij zijn schulden zal vereffenen. Naar eigen zeggen heeft hij voor 429 fl 16 st boeken
gekocht bij Moretus. Zacharias zegt een bestelling af omdat hij nog steeds geen eigen
vestigingsplaats heeft. Met het oog op deze vestiging vraagt hij aan Jan Moretus een
attest dat hij katholiek heeft geleefd in de periode dat hij bij hem in dienst was. Hij
denkt eraan zich in Keulen te vestigen. Het verzoek om een attest heeft heel wat
vragen doen rijzen rond het geloof van Zacharias.
Sabbe35 meent dat Heyns tot dan toe een katholieke levenswandel leidde. Men mag
namelijk met vrij grote zekerheid aannemen dat hij zich tijdens zijn leertijd bij Jan
Moretus althans uiterlijk als een katholiek heeft gedragen om moeilijkheden met de
autoriteiten te vermijden. Toch kan men niet uitsluiten dat hij protestant zou gebleven
zijn. Voor 1585 had Plantijn ook contact met vrij heterogene mensen op godsdienstig
vlak. Een houding zoals deze van het ‘Huis der Liefde’ waarvan de leden zich uiterlijk
aanpassen aan de godsdienst van het gebied waar zij verblijven, is misschien ook
door Heyns aangenomen. Dit betekent echter niet dat hij lid van deze sekte zou
geweest zijn.
Volgens Briels36 is Zacharias pas in 1592 onder invloed van zijn vader Peeter
Heyns, die op het punt stond naar Haarlem te vertrekken, protestant geworden.
Daardoor zou Zacharias zich te Amsterdam hebben gevestigd. Deze redenering lijkt
vrij onwaarschijnlijk omdat P. Heyns reeds lang calvinist was voor hij in 1585
Antwerpen verliet. Hij heeft zijn zoon waarschijnlijk tot 1585, dus ongeveer tot zijn
negentiende jaar calvinistisch opgevoed. Bovendien is Zacharias gehuwd met Anne
Hureau, een dochter uit een calvinistisch koopmansgeslacht. Ook de andere kinderen
van P. Heyns, op Susanna en Anna na, hebben zich allemaal in het Noorden gevestigd.
Het is dus niet ongewoon dat Zacharias daar naartoe trekt. Bovendien lijkt het
waarschijnlijker dat Zacharias, die in 1594 reeds twee jaar in Amsterdam woont, en
Catharina Heyns, die met haar man C. Offermans te Haarlem
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SABBE 1929, 26.
J.G.C.A. BRIELS, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der
Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis
van het boek, Nieuwkoop 1974, p. 19.
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woonde, P. Heyns ertoe gebracht hebben Duitsland te verlaten om zich in Haarlem
te vestigen.
Zacharias vraagt het bewijs van zijn katholiek gedrag waarschijnlijk wel met het
oog op een vestiging in Keulen. Van Roosbroeck37 wijst erop dat een hinderpaal voor
de vestiging in Keulen de voorwaarde was dat het lidmaatschap van een bestaand of
nieuw ambacht de trouw aan het Roomse geloof vooropstelde. Dit was ook een
absolute voorwaarde om het poorterschap van de stad te verwerven.38
Op 2 juni 1592 schrijft Zacharias een brief vanuit Stade, waar hij op dat ogenblik
bij zijn ouders verblijft.39
Tres cher Maistre et Sr Jan Moerentorff, Il y a une espace de temps que
je vous ay escript de Coloigne mais jusques a present je n'ay eu auceune
response / vous m'escriviez a Francfort par le dernier courier qui vint a la
foire / qui me vouillez envoyer les livres que ie vous demande / mais ie
vous ay rescrit de Coloigne que ne m'envoyeriez seulement que les livres
d'escole mander qui me montent point le quart de ce qu'aurais demande /
et encore il me semble que faictez difficult de me les envoyer / veu que
jusques a present (encore que j'en ay eu grand besoing) ie n'en ay eu
auceunes nouvelles / tellement qu'il me fauldra chercher aultre moyen et
prendre aultres livres et d'ailleurs a mon regret et peut estre a vostre
dommage / veu que j'ay tasche d'introduire vos sortes es escoles de par de
ca pour en faire vostre vente d'aultant plus grande / Vous prie donc si vous
estez d'advis de m'envoyer a la premiere comodite les soubsescripts et
aultres que d'oresenavant je pourroye mander / me le vouloir advertir a
fin que ie me puisse regler selon cela / jusques a present ay aussy attendu
en denotion / si la liquidation de nostre compte que je vous ay envoye vous
plait ou non affin de vous envoyer ce que vous doy de reste vous envoyant
encore a bon compte par ce billet cy enclos La somme de 45 Rynse daller
/ que font fl 101 st 5 et de Sr. Balth van Nyspen recevrez si ne l'avez receu
La somme de 41 fl 7 st qui font ensemble fl 142 st 12 Le reste vous seray
tenir si tost qu'auray vostre advis et a tant me recomander / comme aussy
font mes tres chers pere et mere a vos bonnes graces ensemble a celles de
Madamoiselle vostre consorte. De Stade ce 2e de Juin 1592.
Le tout vostre Zacharias Heyns.
(MPM, Arch. 85, blz. 415)
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R. VAN ROOSBROECK, Emigranten. Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600),
Leuven 1968, p. 155.
HEINZ SCHILLING, Niederländische Exulanten im 16. Jahrhundert, ihre Stellung im
Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte, Gütersloh 1972, p.
40.
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In deze brief verwijst Zacharias naar de vorige brief; waarschijnlijk is dit dus de
eerstvolgende. Moretus is blijkbaar zeer ontstemd over de handel met Zacharias want
hij reageert niet op de brief uit Keulen. Hij heeft noch de bestelling, noch het attest
gezonden. Zacharias heeft dit laatste blijkbaar dringend nodig. Hij probeert dan op
Moretus koopmansgevoel in te werken door hem te wijzen op het verlies dat hij lijdt,
doordat Zacharias gedwongen is nu zijn boeken ergens anders te betrekken. Hij voegt
er trouwens een nieuwe bestellijst aan toe. Uit de brief blijkt dat hij in de
overgangsperiode tussen zijn opleiding bij Moretus en de zelfstandige vestiging
gereisd heeft in boeken. Hij bezocht blijkbaar zelf scholen om te proberen daar boeken
te slijten.
Een maand later heeft Zacharias nog steeds geen reactie op zijn brieven gekregen.
Op 2 juli schrijft hij vanuit Leiden, waar hij wacht op een gunstige wind om naar
Stade te varen, een kort briefje aan Moretus alleen maar om hem eraan te herinneren
de beide vorige brieven te beantwoorden.
Tres cher Sr. et Mr. ce mot me servira seulement que pour vous faire
souvenir de m'envoyer response sur mes deux dernieres. La quelle j'iray
trouver a Stade car je pense partir d'icy a la première comodite que s'offrira
mais que le vent soit propre. A tant me servant ce dit mot pour aultre vous
recommande a Dieu faisant mes tres humbles recommandations tout à
vostre bonne grace qu'a celle de Madamoiselle vostre espouse.
En haste ce 2 julij de Leyden.
Le tout vostre serviteur.
Zacharias Heyns.
(MPM, Arch. 85, blz. 419)
Op de Herbstmesse in september 1592 zijn de problemen waarschijnlijk opgelost,
want Zacharias koopt er voor 19 fl. 3 st. boeken van de Officina Plantiniana en
verkoopt er voor 32 fl. 7 st. aan Jan Moretus.40 Waarschijnlijk op het einde van het
jaar 1592 vestigt Zacharias zich dan uiteindelijk in Amsterdam. Hoe hij tot deze stap
gekomen is weten wij helaas niet want de verdere briefwisseling van Zacharias is in
het Plantijnse archief niet bewaard gebleven. Heyns is toch vrij intensief handel
blijven drijven met de Officina
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Plantiniana, want vrijwel op elke beurs te Frankfort van 1592 tot 1604, het jaar waarin
Zacharias zijn prakrijk als boekhandelaar en uitgever te Amsterdam stopzet, vinden
we hem terug in de ‘Cahiers de Francfort’41 van Moretus. Tot 1600 is Zacharias
Heyns zelfs de belangrijkste afnemer van de Officina Plantiniana in de Noordelijke
Nederlanden, althans via de Messe te Frankfort. Hij koopt er tussen 1592 en 1600
voor een bedrag van 835 fl. 7 st.42 Zacharias komt daarmee op de drieëntwintigste
plaats43 wat de klanten op de Frankforter Messe betreft. Daarnaast heeft hij nog andere
bestellingen bij Moretus geplaatst die rechtstreeks vanuit Antwerpen naar hem zijn
gestuurd.
Niet alleen als boekhandelaar is Zacharias degelijk opgeleid door Moretus. Eenmaal
hij zich definitief in Amsterdam heeft gevestigd, begint hij ook boeken uit te geven
onder het drukkers- en uitgeversmerk ‘in de dry hooftdeuchden’. Net als zijn
leermeester Moretus beperkt hij zich niet tot het uitgeven en verhandelen van boeken,
maar hij schrijft ook zelf. Hij is vooral een bedrijvig vertaler.44 Misschien is het geen
toeval dat hij bekend wordt als de vertaler van de Franse schrijver Guillaume de
Salluste Sr. du Bartas, van wie ook Jan Moretus reeds de ‘Eersten dag’ van de
Première Sepmaine de la Création du Monde had vertaald.45
Universiteit Antwerpen
UFSIA
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
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Op basis van LAUWAERT 1972,

p. 146-180, bijlage 1.
Een uitvoerige biografie en een studie van zijn uitgeversactiviteit en zijn literair werk zal
verschijnen in het proefschrift van H. MEEUS.
M. SABBE, ‘Jan Moretus I als Nederlandsch letterkundige’, in M. SABBE, Uit het Plantijnsche
huis. Verspreide opstellen, Antwerpen 1923, p. 76-84.
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Summary
Zacharias Heyns, son of the Antwerp schoolmaster Peeter Heyns, ranked among the
most important publishers in Amsterdam at die end of the sixteenth century. Little
is known about his youth or his training. Only from a small correspondence dating
back to the years 1589-1592, preserved in the Museum Plantin-Moretus, some
information can be derived about his apprenticeship with Jan Moretus and his first
years as a self-employed bookseller.
The letters from 1589, mainly between Jan Moretus and Peeter Heyns, deal with
the practical problems of Zacharias's apprenticeship to Jan Moretus. The letters from
1591 and 1592 offer an insight into his commercial relations with the Officina in
Antwerp as well as at the Buchmesse in Frankfurt. Zacharias Heyns began his career
as a commercial traveller specialised in schoolbooks. In 1592 he is looking for a
place to set up a bookshop. He intended to settle in Cologne and therefore he asked
Moretus an attestation to prove his loyalty towards the Catholic Church. This request
poses the problem which religion Zacharias really professed, because his father was
a notorious Calvinist. How or why he finally decided to start his bookshop is
Amsterdam is still unknown.
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Joannes I Bogardus, Jean II Bogard en Pierre Bogard als
muziekdrukkers te Douai van 1574 tot 1633 en hun betrekkingen
met de Officina Plantiniana
Guido Persoons
1. Contacten met Antwerpen
De Officina Plantiniana onderhield een druk handelsverkeer met de drukker
Bogardus/Bogard in Douai, ter voortzetting van tien jaar negotie (10 oktober 1564
- 24 januari 1574) met Joannes I Bogardus toen die nog in Leuven werkte.1 Zij nam
zowat alle muziekdrukken van Bogard in haar boekhandel op. De boekenlijst, alias
de Libri venales, tussen 1555 en 1648 (1670) en de Catalogus secundum regiones,
tussen 1578 en 1634, vermelden liefst achtentwintig muziekuitgaven, waarvan
zevenentwintig expliciet op naam.2 Tussen 1603 en 1612 heeft Moretus bij de nieuwste
uitgaven uit de Nederlanden, die hij telkenjare mee naar de boekenbeurs van Frankfurt
nam, zelf twaalf muziekdrukken van Jean II Bogard mede internationaal gepropageerd
en verkocht.3
Joannes I Bogardus (o c. 1531) wordt ook vermeld bij het ontstaan van de mooiste
muziekdrukletter in enkeldruk uit de 16de-eeuwse Nederlanden, met name de 22.5
mm hoge Grande Musique waarmee Plantin recht uit ar-

1

2
3

De handelsrelatie Antwerpen-Leuven/Douai van de drukkerij Plantin met Joannes I Bogardus
blijkt ook uit de autogcafe bestelbrief van Jan (I) van den Bogaerde aan Jan Moerentorf,
waarbij hij op 3 oktober 1587 vanuit Leuven (!) driehonderdvijftig schoolboeken bestelt en
transportinstructies geeft voor de reisweg van Antwerpen naar Douai. MPM, Arch. 77/427.
MPM, Arch. 795, Libri Venales 1550-1670; Arch. 745, Catalogus secundum regiones 1615,
en Arch. 744, Catalogus secundum regiones 1616-1633.
MPM, Arch. 269, Catalogus Francfurtensis 1597-1618.

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

614

1. Grande Musique, zes regelen mediaan, gesneden door Hendrik van den Keere de Jonge in 1577-1578
en besteld door Plantin voor een Koninklijk Antiphonarium. MPM, ST 68 en MA 91a, 22.5:20.

moede de missen van Georges De la Hèle en Philippus De Monte heeft gedrukt. Het
papier van royaal formaat, de houtsnede-initialen en de muzieknoten zelf waren
immers in oorsprong bestemd voor een door Filips II besteld Koninklijk
Antiphonarium, dat een waardige tegenhanger moest worden van de Biblia Regia of
Biblia polyglotta, maar nooit het licht zag omdat de beloofde koninklijke subsidie
uitbleef. De Gentse lettersnijder Hendrik van den Keere de Jonge schrijft op 16
januari 1576 aan Plantin dat het ontwerp voor deze reeks dat hij ontving, van dezelfde
hand is als het ontwerp dat hij aan Plantin van Bogaert uit toezond.
J'ai veu la monstre des notes, laquelle est de la mesme main que celle que
je vous envoyoy de Bogaert. Et pour responce a icelle, il y faillent en tout
environ 50. poincons.4

4

Brief, Gand 16.1.1576, Henry du Tour le Jeune aan Plantin. Correspondance de Plantin,
nr. 698.
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2. Philippus de Monte, Missa Benedicta es. Antwerpen, Plantin, 1579.
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Indien deze identificatie juist blijkt, heeft Van den Keere dus ook met Joannes I
Bogardus samengewerkt.
Jean II Bogard (o 1561) was een echte familievriend van Jan Moretus en Martine
Plantin, vermits zij hun zoon Melchior Moretus tijdens zijn studietijd in Douai aan
hem, en met volledig beslissingsrecht, hebben toevertrouwd. Dat blijkt uit twee
brieven uit 1588 van Jan Moretus aan zijn zoon.5 Beide geschriften brengen de groeten
over aan Jean II Bogard, maar ook aan diens jongere zuster. Dat is klaarblijkelijk
Barbara van den Bogaerde die enkele weken later op 24 januari 1589 huwde met
Balthasar I Bellerus, die zelf vanaf 1591 de roem van dit Antwerps drukkersgeslacht
ook in Douai zal vestigen, door het uitbouwen van een grote uitgeverij.
Bij het afreizen van de vijftienjarige Melchior naar Douai in 1588 schreef zijn
broer Balthasar I Moretus een klein gedichtje in hun gemeenschappelijk
poëzie-zakboekje. Alle familieleden zijn treurig bij het vertrek en wensen een goede
aankomst toe in Douai.6
Ook Melchior schrijft in dit poëzieboekje over zijn tevredenheid om zijn leraars
en de nieuwe jonge kennissen op het college, en, op 10 september 1590, over de
lichtzinnige Hugenotenvorst Hendrik IV die Parijs belegert. Blij met de vele lyriek
die Balthasar hem toezendt, beproeft hij zelf ook een keer de Latijnse dichtkunst om
Jesus' geboorte te bezingen.7
In het familiearchief bleef zelfs de autografe brief van 9 augustus 1590

5

6
7

A Domino tuo Bogardo classicos libros quibus opus tibi accipere perges acceptos diligenter
annotabis. Brief, (Antwerpen) 3 - 22.12.1588, Jan Moretus aan zoon Melchior Moretus.
Correspondance de Plantin, nr. 1417.
Scribis placere Rhetorices studium non ita poëtices eaque de causa utilius tibi fore tempore
meridiano si ad publicas lectiones te conferas, quibus studiorum rationibus jam in Collegio
obstrictus sis ignoramus, inconsulte hero tuo Domino Bogardo cujus fidei commissus es, ac
quid in studiorum tuorum ratio mutare non vult Avus (Plantinus), nec ego. Brief, (Antwerpen)
22.12.1588, Jan Moretus aan zoon Melchior Moretus. Correspondance de Plantin, nr. 1421.
MPM. Arch. 202, Poëzie-zakboekje 1588-1591 van Balthasar I en Melchior Moretus, f. 2.
Het poëzie-familiealbum van Plantin-Moretus, MPM, Handschrift 337, bevat van Melchior
Moretus zijn Oratio seu oratiuncula de Museo uit 1593. Melchior Moretus (o
20.4.1573-†4.6.1634) behaalde het baccalaureaat in kerkelijk recht te Leuven op 29.11.1597
(MPM, Arch. 1186), werd te Antwerpen priester gewijd op 7.3.1596, met eerste mis op
20.6.1596 (MPM, Arch. 1178 en 1186) en werd later ook kanunnik van Odenrode nabij
's-Hertogenbosch. Volgens Jan Moretus was hij geestesgestoord. Hij stierf in 1634 felicius
et sanctius quam viverat. In 1625 werd hij geportretteerd door Salomon de Braey (1597-1664),
MPM, Inv. 9, foto ACL 93356 B en 86970 B).
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3. Balthasar I Moretus, Afscheidsgedicht voor Melchior Moretus (1573-1634) die, vijftien jaar oud,
op 4 september 1588 de Antwerpse familie verlaat om in Douai te gaan studeren. MPM, Arch. 202.

door Jean Bogart filz bewaard met een zesmaandelijkse onkostenrekening met
betrekking tot kleine uitgaven voor Melchior Moretus, tijdens diens inwonen bij
Bogard te Douai.8
Jean II Bogard zorgde ook voor personeel in de Antwerpse drukkerij, want door
aanbeveling van Jean Bogart filz werd in 1592 Renatus Pauli door Moretus als
corrector in de Officina aangeworven. Uit de warme aanbevelingsbrief leren wij dat
Pauli wiskundeleraar is geweest in Douai en zich in Antwerpen zo mogelijk op het
Hebreeuws wil gaan toeleggen.9
Vanaf augustus 1594 worden alle handelsbetrekkingen tussen de Officina
Plantiniana en Douai gevoerd met Jean Bogard le jeune, alias Jean II Bogard.10 Het
grootboek voor de boekhandelaars buiten Antwerpen geeft de bedragen van de omzet
per jaar tussen beiden.11

8
9
10
11

MPM, Arch. 77/429.
Brief, Douai 11.9.1592, Jean (II) Bogart filz aan Jan Mourentorf Anvers, aanbevelingsbrief
voor (proeflezer Renatus Pauli). MPM, Arch. 77/431. Zie bijlage 1.
M. LEFEVRE, ‘Libraires belges en relations commerciales avec Christophe Plantin et Jean
Moretus’, GP, 41, 1963, p. 27-28.
MPM, Arch. 111, Grand livre F libraires étrangers 1594-1609, f. 49, 86, 124, 148, 194, 218,
238.
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1594

409 fl.

13½ st.

1601

431 12½

1606

476 0

1595-96

780

7½

1602-03

596 18

1607

221 2½

1596-99

1433

6½

1603-04

797 1½

1607-08

479 7½

1599

757

12½

1605

874 25

1609

351 15

1600-01

783

11½

1606

739 16

Van Plantins muziekdrukken heeft Bogardus enkel de Chansons van Andreas
Pevernage (I, a 5 v. in 1589; II, a 5 v. en III, a 5 v. in 1590; IV, a 6, 7, 8 v. in 1591)
druk verkocht. Volgens het Journal leverde de Officina van 1589 tot 1591 niet minder
dan negenenveertig exemplaren van de eerste bundel, tweeënveertig exemplaren van
de tweede, eenenvijftig van de derde en veertig van de vierde bundel. Van G. De la
Hèle, Octo Missae, 1578 en J. De Brouck, Cantiones Sacrae, 1579 werden slechts
een exemplaar in 1579 en twee in 1587 door Douai aangekocht.12
Bij het overlijden van Jean II Bogard in 1627 worden de contacten stilzwijgend
overgedragen aan de erven en zijn zoon Pierre Bogard, die pas onder eigen naam
wordt gerubriceerd in de boekhouding vanaf 21 mei 1633 tot 16 november 1637.
Volgens het grootboek van de vreemde boekhandelaars werd ook handel gedreven
met Martin Bogard, de andere zoon van Jean II Bogard, van 21 mei 1632 tot 10
oktober 1636. Op 7 juli 1637 wordt genoteerd dat de Dowaaise boekhandelaar Denis
Hutsebaut gehuwd is met de weduwe Martin Bogard en loopt de rekening gewoon
door tot 25 maart 1644.13

12
13

MPM, Arch. 57 (1579), 66 (1589), 67 (1590), 68 (1591).
MPM, Arch. 113, Grand livre libraires étrangers 1629-1655, f. 16o, 26, 115 en 201.
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2. Joannes Bogardus / Jean Bogard
vader en zoon met dezelfde naam
Het staat vast dat er twee boekdrukkers Joannes Bogardus alias Jean Bogard zijn
geweest. Op hun persen werden meer dan honderd boeken te Leuven en zowat
vijfhonderd werken te Douai gedrukt. Ter onderscheid benoemen wij de vader onder
zijn Latijnse naam als Joannes I Bogardus (c. 1531-1616) en de zoon onder zijn
Franse naam als Jean II Bogard (1561-1627), hoewel voor beiden de twee
schrijfwijzen door elkaar worden gebruikt op de gedrukte titelbladzijden.

Joannes I Bogardus
Vader Bogardus was eerst boekdrukker te Leuven en daarna te Douai Geboren te
Leuven rond 1531 werd hij er boekverkoper en dan drukker Zijn broer was in de
Dijlestad kanunnik van de Sint-Pieterskerk en wordt in 1587 even rector van de
universiteit. Als eerste boek geeft Joannes I Bogardus in 1555 een werk van Vincentius
Lerinensis uit (Pro catholica fidei antiquitate et veritate adversus prophanus omnium
herseaum (sic) novatione, liber; BT 7118), maar dit werd nog gedrukt door Stephanus
Valerius. De eigen drukpersen, met als gezel Geraerd van Boucle - later zelf drukker
te Leuven14 - starten in 1562 met meer dan honderd Leuvense drukken tussen 1562
en 1598, meestal in klein formaat en in het Latijn, Frans of Nederlands, over theologie,
religie, devotie, heiligenlevens en zelfs enkele romans, maar geen muziekdrukken.
Omwille van de nieuwe reglementeringen in de Nederlanden over de inschrijving
en de rechtgelovigheid van de drukkers volstond de volmacht die de Leuvense
universiteit hem klaarblijkelijk rond nieuwjaar 1567 had verleend niet meer. Aan de
Staten van Brabant betaalt Jan Bogaerts daarom zegelrecht op 7 april 1571.
Den vijen van April (1571)
Van briefven van admissie om te mogen continueren dije conste van Jan
Boogaerts gedateert vanden xxvijen van meerte xvclxx voir paesschen (=
1571). Geteeckent Langhe. Lj stuyvers.15

14
15

1570, 1 dec. Certificaat voor Geraerd van Boucle (Certificats de Plantin, p. 31).
A.R.B., Rekenkamer 20792, Zegelrecht van Brabant 1.10.1570-30.9.1571, f. 19.
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Dit octrooi (van 27 maart 1571) om de kunst en het ambacht van drukker te mogen
voortzetten volgde op het certificaat dat aartsdrukker Christoffel Plantin hem op 20
juli 1570 had verleend.16
In de troebele tijd tussen 1574 en 1585 worden door Joannes I Bogardus te Leuven
geen publikaties meer uitgegeven. Onze boekdrukker herneemt zijn activiteit in
Leuven pas vanaf 1586 tot 1598. Tussen de geboorte van zijn achtste kind Anna te
Leuven op 23 mei 1572 en van zijn negende kind Adrienne te Douai op 4 december
1574, was het gezin naar Douai verhuisd. De jonge universiteit van Douai had immers
tussen oktober 1572 en 1573 met Bogardus een akkoord afgesloten om zich als
drukker en boekhandelaar in de stad te komen vestigen ‘afin de la décorer par la
renommée qu'il avait de son art d'imprimerie, et y amener toute sa librairie’. Op 23
oktober 1573 vraagt Bogardus aan tie magistraat van Douai een woning ‘pour être
accomodé de résidence’ en bekomt in 1574 in de rue des écoles de residentie van de
voormalige drukker der universiteit Jacques Boscart/Bosschaert, die zich bij de
stichting van deze hogeschool evenzeer vanuit Leuven metterwoonst in Douai was
komen vestigen. Aan Bogardus zal dit huis veertien jaar later, irt 1590, zelfs ten
geschenke worden gegeven ‘à cause du long service faict à la ville et université’.17
Terwijl de boekproduktie in Leuven nog uitloopt tot 1598, drukt Joannes I Bogardus
vanaf 1574 voortaan als Drukker van de Universiteit van Douai met hetzelfde devies
als dat te Leuven: COR RECTUM INQUIRIT SCIENTIAM, en onder hetzelfde
uithangbord In de gulden Bijbel / sub Bibliis aureis / à la Bible d'or.

16

17

1570, 20 juli. Certificaat voor Jehan Bogard te Leuven (Certificats de Plantin, p. 13). ‘Jehan
Bogard, imprimeur demourant a Louvain, en présence d'Amet Tavernier imprimeur en ceste
ville... a dict avoir exercé l'art d'imprimerie au dict Louvain, depuis trois ans et demy en ça,
ayant eu auciorité de ce faire par l'Université dudict Louvain, ... Et dict avoir apprins ledict
estat par ses compagnons, depuis qu'il tient l'imprimerie, et de faict, sçait composer et besogner
à la presse. Et sçait latin, françois et flameng et aucunnement lire les charactères grecs...’.
A. LABARRE, Les imprimeurs et libraires de Douai aux XVIe et XVIIe siècles, in Liber
Amicorum Leon Voet (ed. F. DE NAVE), Antwerpen 1985, p. 241-260.
A. ROUZET, ‘Une lettre inédite de Jacques de Pamele à l'imprimeur Jean Bogard’, ibid., p.
169-187.
H. DUTHILLOEUL, Bibliographie douaisienne, Douai 21842-1854, I, p. XX. 16-66, 403-404,
457-458; II, p. 3-11, 101-102, 136-137.
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4. Drukkersmerk van Joannes I Bogardus, zowel te Leuven als te Douai.

Ook als boekverkoper was Joannes I Bogardus belangrijk, maar of hij boekbinder
is geweest lijkt onzeker omdat het drukkersmerk dat op sommige boekbanden rond
zijn drukken wordt aangetroffen, wel te Leuven werd aangebracht maar niet in zijn
drukkerij.18 Bij de nieuwe officiële drukker van de universiteit van Douai verschijnen
van nu af honderden boeken, veelal schooluitgaven en pamfletten, maar ook devote
lectuur, theologie, gewijde literatuur en muziek. De gezel in de drukkerij tussen
zowat 1592 en 1608 was Charles Martin, die in 1610 een eigen uitgeverij zal beginnen
te Doornik.19

18
19

G. COLIN, ‘Reliures à la marque de Jean Bogard’, Gutenberg Jahrbuch, 41, 1966, p. 372-377.
A.R.B., Geheime raad Spaanse tijd 1176/25, 9.9.1610. Charles Martin heeft van rond 1592
gedurende vijftien à zestien jaar gewerkt bij sen. Jean Bogard et Balthazar Bellere a Douay.
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Joannes I Bogardus had een talrijk gezin. Zijn vrouw Joanna Lottyns schonk hem
tien kinderen. Zij overleed te Douai op 8 november 1607. In haar grafschrift worden
de vier drukkers van de familie met ere vermeld: haar man Joannes I Bogardus en
zoon Jean II Bogard, met haar twee schoonzonen Balthasar I Bellerus en Gerardus
Rivius.20
DOM.

AAN VROUWE

ET MEMORIAE.

EN IN HERINNERING AAN

Joannae Lottyns

Joanna Lottyns

conjugis dum viveret

echtgenote tijdens haar leven

Joannis Bogardi

van Joannes Bogaert

hujus almae universitatis

drukker van deze verheven

typographi

universiteit

matris Joannis Bogardi

moeder van Jean Bogard

socrus Balthasaris Belleri

schoonmoeder van

et Gerardi Rivii, typp.

Balthasar Bellerus

hujus Lovaniensis, illorum

en Gerardus Rivius, drukkers

Duacensium, feminae prudentia

- de laatste te Leuven,

et religione spectatissimae Lovany

de eersten te Douai -

nate, Duaci denatae et sepultae

een vrouw door omzichtigheid

Ao CI

en godsvrucht allesvooruitziend,

I

C VII VIII novemb.

AETAT. LXXVI

is te Leuven

Cujus animae, ut velis tuae

geboren, te Douai ontslapen en

bene apprecare.

begraven

LECTOR.

In het jaar 1607 op 8 november
76 jaar oud
Bidt evengoed voor deze ziel als gij
zoudt willen voor de uwe
LEZER.

Rond 1608 gaat Joannes I Bogardus terug in Leuven wonen en hertrouwt daar nog
op hoge leeftijd met Jeanne Dantin. Zes jaar later sterft hij in dezelfde stad op 17
februari 1616, zowat vijfentachtig jaar oud.

20

F. DECROIX, ‘Notes généalogiques sur les familles Bellère et Bogard’, Bulletin Société
d'études de la province de Cambrai, 41, 1945, p. 33-58.
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Jean II Bogard
Geboren te Leuven op 29 maart 1561 als de oudste zoon van voorgaande werd Jean
boekhandelaar en boekdrukker te Douai. Van zijn dertiende jaar af groeide hij op in
Douai temidden van humanisten en geleerden. Zo treffen wij alleen nog maar bij de
peters en meters van zijn broers en zusters, Petrus Zangrius en Henricus Gravius
(boekdrukkers te Leuven), Cornelius Janssenius (de latere bisschop van Gent), de
Leuvense hoogleraars Petrus Peckius (rechtsgeleerde) en Henricus Gravius jr.
(theoloog en later bibliothecaris van het Vaticaan), alsook Anna van den Calstere
aan, die in tweede huwelijk huwde met Justus Lipsius. Jean II Bogard dreef niet
alleen boekhandel met, maar was ook een familievriend van Jan Moretus-Plantin,
als succentor van diens zoon Melchior tijdens zijn studies te Douai. Gerardus Rivius,
boekdrukker te Leuven was zijn schoonbroer, zoals ook Balthasar I Bellerus, de zoon
van Jan Bellerus de muziekdrukker als vennoot van P. Phalesius. Pierre Trigault,
overste van Saint-Ghilain, was de broer van zijn vrouw Françoise Trigault. Deze
laatste schonk hem zes kinderen waarvan Pierre en Martin Bogard ook in Douai
boekdrukkers zijn geworden.
De meer dan honderd publikaties die door Jean II Bogard alle in het ouderhuis De
Gulden Bijbel te Douai werden gedrukt tot in 1627 omvatten boeken - meestal in het
Frans of in het Latijn - over devotie, godgeleerdheid, klassieke auteurs en
wetenschappen, naast muziekuitgaven. Na zijn dood in juli 1627 drukken de Erven
Jean II Bogard tussen 1627 en 1634 nog zeventien werken.
PETRUS BOGARD (o Douai 22.3.1596, † Douai c. 1638), zijn zoon werd
boekverkoper en drukker op 15 oktober 1627 Hij drukte van 1627/1628 evenzeer te
Douai sub Bibliis aureis / à la Bible d'or, maar neemt als nieuw devies Exaltemus
nomen Eius in idipsum. Wij kennen vijfentwintig publikaties, waaronder niet minder
dan drie muziekuitgaven en een boek in samenwerking met zijn broer Martin.
MARTIN BOGARD (o Douai 31.8.1609, † (Douai) c. 1636), vestigt zich op 3
november 1629 ook als drukker in Douai, sub signo Parisiorum / aux Parisiens en
verzorgt tussen 1629 en 1636 eenentwintig uitgaven, waaronder een in samenwerking
met zijn broer Petrus. Hij was gehuwd met een dochter van de Dowaaise drukker
Gerard Pinchon. Als weduwe Martin Bogard gaf zij in 1636 nog een boekwerk uit
en hertrouwde nadien met de
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boekhandelaar Denis Hutsebaut, die de boekhandel overnam en zelf nog een tweetal
werken drukte in 1638-1640, maar geen muziekuitgaven vervorgde.21

5. Gezicht op Douai c. 1650. Fragment van de opgekleurde pentekening door Jan Peeters (o Antwerpen
1624, † na 1677), Amsterdam, privéverzameling.

Welke drukken Joannes I Bogardus ter perse heeft gelegd en welke zijn zoon Jean
II Bogard uitvoerde is moeilijk uit te maken omdat het adres te Douai, de huisnaam,
het devies en ook de uitvoeringstechniek van de druk door vader of zoon in globo
dezelfde blijven van 1572 tot 1638.
Op zoek naar het jaar dat Jean II Bogard de successie krijgt van het ouderlijk
bedrijf, treden uit de biografie volgende data, met hun argumenten, naar voor.

1591-1593. Octrooi tot 1603 voor Joannes I Bogardus en klacht van de
Geheime Raad.
Een belangrijk en zeer algemeen octrooi voor twaalf jaar, dat dus pas verstrijkt in
1603, wordt op 7 augustus 1591 verleend aan Jean Vanden

21

Zijn rekwest tot admissie als boekdrukker te Douai van 3 november 1629 leert dat Martin
Bogard a appris de ses jeunes ans avec son pere l'art imprimerie. A.R.B., Geheime raad
Spaanse tijd 1277/26. Cfr. M. SOENEN, Inventaire analytique des documents relatifs à
l'impression et au commerce des livres (1546-1702), Bruxelles 1983.
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Boogaerde te Douai. Het betreft hier zeker Joannes I Bogardus, omdat hijzelf in zijn
rekwest naar oudere privilegies verwijst.22 Ook de klacht door de Geheime Raad van
7 januari 1593 om zonder boekoctrooi te hebben gedrukt is gericht aan Joannes I
Bogardus. Het betreft de uitgave van Boetius Epo, Heroicarum et ecclesiasticarum
quaestionum libri VI. De iure sacro vel principiorum juris pontificalis libri III. Duaci,
typis Ioannis Bogardi, 1588. Uit zijn verontschuldigingsbrief van 14 januari 1593,
die hier in bijlage wordt gepubliceerd,23 leren wij dat Bogardus na de val van
Antwerpen (1585) een tijdlang in Leuven resideerde, laissant mon filz a Douay. Jean
II Bogard heeft zelf de drukopdracht van Epo aanvaard en in 1588 geheel zelfstandig
het boek gedrukt, terwijl zijn vader in Leuven woonde. Maar toch was deze laatste
toen nog juridisch verantwoordelijk voor het familiebedrijf te Douai.

1594. Overlijden van Barbara Bellerus-Bogard en huwelijk van Jean II
Bogard, zaakvoerder.
Op 2 september 1594 sterft Barbara Bogard, dochter van Bogardus en echtgenote
van de Dowaaise boekdrukker Balthasar Bellerus. De officina van Balthasar I Bellerus
was de meest produktieve. Als drukker van de universiteit had Joannes I Bogardus
samen met zijn schoonzoon de boekproduktie te Douai stevig in de hand. Dat
familiemonopolie is door dit overlijden plots verbroken. Anderzijds was op 17 januari
van datzelfde jaar Jean II Bogard in het huwelijk getreden met Françoise Trigault,
wat een zelfstandig inkomen vereiste. Dat is hem vrijwel zeker toegekend voor de
winkel in de gulden Bijbel te Douai, vermits de Officina Plantiniana vanaf augustus
1594, voor al haar verrichtingen, de handel voert met Jean Bogard le jeune à

22

23

‘Jean Vanden Boogaerde imprimeur juré de vostre Majesté, resident en vostre Ville et
Luniversité de Douay, Comme par divers actes il a pleu a Vostre Majeste luy octroyer de
pouvoir imprimer tous Placcartz et autres pieces que par Messieurs du Magistrat illecq luy
seroient delivrez, Dont le temps prefixe a date limite par le dernier acte seroit eppuré. Et
comme journellement luy surviennent choses a imprimer, tant de la part de Vostre Majesté,
dudit Magistrat, et Université, que des Veres de la Societé de Jesus quj audit Douay tiennent
escolles pour tous livres quilz enseignent et lisent en leurs Colleges, et pour tous traictez et
Compositions par eux mises en lumiere, ou quie pourroyent metre en lumiere par cy apres,
ensemble pour les thes des Disputes. Outre, et pour Almanacz et Directoir des ofices
Ecclesiastiques, et autres bons livres’. Ook vraagt hij vrijstelling van voorlegging van de
teksten wegens het gevaar van verlies van de manuscripten tijdens de transferten. Dit
drukoctrooi voor Douai wordt voor twaalf jaar aangevraagd en toegewezen. A.R.B., Geheime
raad Spaanse tijd 1276/69, 7 augustus 1591.
Zie bijlage 2.
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Douai.24 Jean II Bogard werd dus in 1594 minstens boekverkoper én de zaakvoerder
van de boekhandel sub Bibliis aureis te Douai.

1597-1598. Joannes I Bogardus woont niet meer op het drukkerijadres te
Leuven en boekoctrooihernieuwing niet meer op naam.
In 1597-1598 woont Joannes I Bogardus in Leuven niet meer in de gulden Bijbel,
zijn winkel en drukkerij in de Proefstraat, maar wel in de Steenstrate metten zyne
huysvrouwe (Joanna Lottyns) en twee dochters (Catharina o 1565 en Anne II o 1579).25
Zijn laatste Leuvense druk is van 1598. Wij mogen onderstellen dat hij toen de
Leuvense drukkerij overliet aan zijn schoonzoon Gerard Rivius. Deze was op 7
november 1597 boekverkoper te Leuven geworden. Rond die tijd moet hij met Jeanine
Bogard zijn gehuwd, vermits hun eerste kind - de latere theoloog Joannes Rivius op 11 juli 1599 werd geboren. Het verblijf van Joannes I Bogardus te Leuven is een
argument te meer dat Jean II Bogard ook de drukkerij te Douai zelfstandig leidde.
Maar omdat het belangrijk drukoctrooi van 7 augustus 1591 op naam van vader tot
1603 liep, lag het voor de hand de overname in rechte te Douai nog niet te laten
doorgaan.
Bij de hernieuwing van het boekoctrooi aan de Leuvense Minderbroeders voor 't
Leven van Sinte Clara vvtten Latyne overgheset door Cornelius Thielmannus,
samengevoegd met dleven van Sint Franciscus op 24 september 1598, blijkt misschien
ook dat die overname werd verwacht. Het rekwest vermeldt wel Jean Vanden
Booghaerde als eerste uitgever, maar vraagt te mogen heruitgeven bij een drukker
van eigen keuze, hoewel dezelfde drukkerij prompt de bundel opnieuw uitbrengt,
niet meer te Leuven, maar wel te Douai.26

1607-1611. Vermelding op het grafschrift van Joanna Bogardus-Lottyns en
eerste boekoctrooi voor Jean II Bogard.
Op 8 november 1607 overlijdt stammoeder Joanna Lottyns te Douai. Zij was de
echtgenote van Joannes I Bogardus, moeder van Jean, schoonmoeder van Balthasar
I Bellerus en Gerardus Rivius. Op haar grafsteen wordt vermeld dat dezen alle vier
drukkers zijn. Bovendien schrijft F. Decroix dat Bogardus in 1608 in Leuven
resideerde en er acht jaar later is gestorven, vol-

24
25

26

Antwerpen, MPM, R 111, Libraires étrangers Grand livre F 1594-1629, geciteerd door M.
LEFEVRE, o.c., p. 28.
A. ROUZET, Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans
les limites géographiques de la Belgique actuelle (Nationaal centrum voor de archeologie
en de geschiedenis van het Boek te Brussel, 3), Nieuwkoop 1975, p. 21.
A.R.B., Geheime raad Spaanse tijd 1276/261.
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gens quelques feuilles détachés d'un livre de raison (Notes rédigées en latin par
Balthazar (I) Bellère de Behault en 1632).27 Joannes I Bogardus was to reeds
zevenenzeventig jaar. Ook zijn grijsaardshuwelijk twee jaar later Leuven duidt op
een definitief afscheid van Douai en terugkeer naar de oude Dijlestad van zijn jeugd.
Bij het verlenen van het boekoctrooi geduren zes jaar voor Praeceptorium Nider in
decalogum en Les Meditations de Jean Buzeus sur les Evangiles des dimanches et
festes de lannee op 31 augustus 1611, wordt Jean II Bogard vermeld als Jean Bogaert
le jeusne imprimeur jure a Douai.28 Ook dat wijst er op dat de opvolging door de
zoon de uitgeverij van vader niet zo lang geleden was gebeurd.
Het is dan ook vrijwel zeker dat Jean II Bogard minstens vanaf 1607 rechte de
officiële boekdrukker was à la Bible d'or / sub Bibliis aureis van Universiteitsstad
Douai.

3. Stamboom
Bogardus/Bogard // Bogart/Boogaerdts/Vanden Boogaerde
Om deze stamboom overzichtelijk weer te geven wordt de tabel in haar geheel
afgedrukt op de volgende pagina.

4. De muziekdrukken
Bij dit onderzoek hebben wij uiteraard vruchtbaar gebruik gemaakt van de
bibliografieën over de boekdrukkunst te Douai van H. Duthilloeul en Labarre.
Anderzijds waren de muziekbibliografische werken van Becker, Eitner, A. Goovaerts
en het Répertoire international des sources musicales (RISM) de onmisbare
basiswerken, naast talloze selecte repertoria uit binnen- en buitenland. Maar deze
lijst met muziekdrukken van het drukkersgeslacht Bogard uit Douai speurt niet alleen
naar de bewaarde exemplaren; zij wil tevens de aanzet zijn tot identificatie van de
vele geciteerde drukken in catalogi van tijdgenoten, en ook wel in de literatuur, maar
vooral ook

27
28

F. DECROIX, o.c., p. 32.
A.R.B., Geheime raad Spaanse tijd 1276/144.
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Jerome
te Leuven
kanunnik
St-Pieterskerk
1587 rector
universiteit

PETRUS
BOGARD/BOGARDUS
* Douai 22.3.1593
X Douai c. 1638
Boekdrukker
Douai
(1627) 1628-1638
x Barbe
Hennel/Hoenel
(Barbe hertrouwt
1639)
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JEAN II
BOGARD/BOGARDUS

Louise-Rietrude

* Leuven 29.4.1561
X Douai vóór
30.7.1627
Boekverkoper
Douai vanaf 1594
Boekdrukker
Douai
(1594) 1608-1627
(erven Jean II
Bogart: Douai
1627-1634)
x 17.1.1594 Douai
x Françoise Trigault
X Douai c. 1634
JOANNES I
BOGARDUS/BOGARD

Jean

* Leuven c. 1531 X
Leuven 17.2.1616
Boekdrukker
Leuven
(1556) 1562-1573
en 1586-1598
Boekdrukker
Douai (1574-1607
(of 1594)
Gezworen
boekdrukker
7.4.1570
Woont te Leuven
1586-1588;
1597-1598;
1608-1616
1. x 23.4.1559
Leuven
x Joanna Lottyns
* Leuven 1531
X Douai 8.11.1607
2. x 19.5.1610
Jeanne Dantin
Leuven 1630
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MARTIN
BOGARD/BOGARDUS
* Douai 31.8.1609
X (Douai) c. 1636
Boekdrukker
Douai
1629-1636
(weduwe Martin
Bogard: Douai
1636)
x Françoise Pinchon
(dochter Gerard
Pinchon
boekdrukker Douai
1609-1639)
Françoise hertrouwt
c. 1637 Denis
Hutsebaut
boekhandelaar en
boekdrukker
Douai 1638-1640
Adrienne
Marie-Jeanne
x 1658
x Pierre Laurent
Boekdrukker
Cambrai
Barbara Van den
Bogaert
1563-1594
x in 1589
Balthasar / Bellerus
1564-1639, (zoon
van Jan Bellerus
muziekdrukker
Antwerpen)
Boekdrukker
Antwerpen
1589-1591
Gezworen
boekdrukker Douai
(1590) 1593-1639
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(weduwe Balthasar
Bellerus: tot 1642)
(erven Balthasar
Bellerus: tot 1649)
Balthasar hertrouwt
1594
met Anne de
Behault
Anselme
Hutsebaut
Boekdrukker
Arras
1628-1696
Ignace
Georges
Barbara
Marie
Catharina
Joannes
Pierre III Bellerus
1598-1659 (à 1672)
boekdrukker Douai
1641-1659
Catharina
* (Leuven) 1565

Balthasar II
Bellerus
1617-(1686)
boekdrukker Douai
1642-1685
(weduwe Balthasar
II Bellerus: tot
1711)
x Antoinette
Lemaire
Cornelius
* (Leuven) 1568
Philippe
* (Leuven) 1568
Marie x Hubert
Tossanus

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

Jeanine 1569-1631
x Johannes
Garardus Rivius
(?-1634)
Boekdrukker
Leuven
(1597) 1598-1614
Martin
Elisabeth
Marguerite
Jerome * Leuven
1571
Magdelaine
Anna I * Leuven
1572
Adrienne * Douai
1574
Anne II * Douai
1579
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de archieven van de Officina Plantiniana zelf. Daarom werden de gegevens van J.
Stellfeld en A. Wuyts herzien en in verband gebracht met een nieuwe archiefbron:
de Catalogus secundum regiones c. 1578-1615 en 1616-1634 (MPM, Arch. 745 en
744).
Waar de Libri venales 1555-1648 (1670) (Arch. 795) ten behoeve van de winkel
in hun muziekrubriek een internationale lijst geven van bestelbare muziekboeken,
bij voorkeur op naam van de componist en dan pas per muziekgenre of titel, brengt
de Catalogus secundum regiones een sectie Libri in Belgio editi & Antwerpienses,
waar - weerom ten gerieve van de Plantijnse boekhandel - uit de Nederlanden alle
soorten drukken bijeen worden geplaatst volgens hun titel. Beide vermelden
nauwgezet de uitgever, het formaat en de prijs, met veelal ook het jaartal. Moretus'
Frankfurter catalogen geven van 1597 tot 1618 dan nog eens per jaar, ook de
belangrijkste nieuw verschenen muziekboeken op (Arch. 269). Dit alles werd
gecollationeerd met het onderdeel Musici van de Dowaaise boekhandelscatalogus
die Balthasar I Bellerus, schoonbroer van Jean II Bogard, als Thesaurus
Bibliothecarius sive Cornucopiae Librariae Bellerianae uitgaf in 1603, met
supplementen van jaar tot jaar tot 1633-36.29 Bellerus vermeldt alleen de titel en
veelal ook de auteur. Daar de naam van de uitgever en de datum achterwege blijven,
wordt het jaar van verschijnen van cataloog of supplement alleen maar tot richtdatum
ad quem.
Ons onderzoek bestrijkt toevallig dezelfde periode (1574-1638). De vermeldingen
van eenzelfde muziekdruk tot in soms vier verschillende contemporaine bronnen
leidt hier tot nieuw inzicht. Gezien het belang van genoemde oorspronkelijke
gegevens, worden deze in onderstaande lijst bij el-

29

THESAVRVS / BIBIOTHE-/CARIVS, / Siue / cornv-COPIAE / LIBRARIAE
BEL-/LERIANAE. / (drukkersmerk: VENA PELLO) / DVACI, / Typis dicti B. BELLERI,
Typographi / Iurati, Sub Circino Aureo. / ANNO 1603.//, (z.p.).
(samen als convoluut met de supplementen 1605 tot 1633-36 ingebonden, zoals:)
SVPPLEMENTVM / SECVNDVM THESAVRI / BIBLIOTHECARII LIBRARIAE /
BELLERIANAE. // Eorum nimirum in omni facultate librorum qui illi super-/uenerunt anno
1605. mensibus Ianuario, Februario, / Martio, Aprili, Maio. //, (z.p.).
Douai, Bibliothèque municipale, Fonds douaisien 1603 no 5.
Cfr. A. LABARRE, ‘Les catalogues de Balthasar Bellère à Douai 1598-1636’, Gutenberg
Jahrbuch, 55, 1980, p. 151-154.
Zie ook E. DE COUSSEMAKER, ‘Notice sur les collections musicales de la bibliothèque de
Cambrai et des autres villes du département du Nord, Mémoires de la société d'émulation
de Cambrai, 18, 1843, p. 59-236 + (40) p.; vooral p. 176-182.
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ke boektitel geciteerd als MPM 269, 743, 744 of 795 en als Bell 1603, 1605
enzovoort.30
30

Bij de geciteerde bibliografie bij elk nummer van de inventaris worden volgende afkortingen
gebruikt:
BeckerT

=

C.F. BECKER, Die
Tonwerke des 16.
und 17.
Jahrhunderts oder
systematisch-chronologischer
Zusammenstellung
der in dieser zwei
Jahrhunderten
gedruckten
Musikalien, Leipzig
1855.

DuthilB

=

H. DUTHILLOEUL,
Bibliographie
douaisienne ou
catalogue historique
et raisonné des
livres imprimés à
Douai depuis
l'année 1565 jusqu'à
nos jours, Paris
2

1842 (+
Supplément, Douai
1854).
EQ

=

R. EITNER,
Biographisch-bibliographisches
Quellen-Lexicon,
Leipzig 1899-1904,
11 vol. (reprint Graz
1959-1960, 6 bnd).

GoovT

=

A. GOOVAERTS,
Histoire et
bibliographie de la
typographie
musicale dans les
Pays-Bas,
Antwerpen 1880
(reprint Amsterdam
1963).

Lab17D

=

A. LABARRE,
Répertoire
bibliographique des
livres imprimés en
France au 17e
siècle, 4: Douai,
(Bibliotheca
bibliographica
Aureliana, 86),
Baden-Baden 1982.
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LabSuppD

=

A. LABARRE,
Répertoire
bibliographique des
livres imprimés en
France au 17e
siècle, 15: Artois,
Flandre, Picardie (+
Douai supplément),
(Bibliotheca
bibliographica
Aureliana, 111),
Baden-Baden 1987.

Lab16D

=

A. LABARRE,
Répertoire
bibliographique des
livres imprimés en
France au 16e
siècle, 11: Douai,
(Bibliotheca
bibliographica
Aureliana, 44),
Baden-Baden 1972.

LabSupp16

=

A. LABARRE,
Répertoire
bibliographique des
livres imprimés en
France au 16e
siècle, 29: Additions
et corrections
(Bibliotheca
bibliographica
Aureliana, 76),
Baden-Baden 1979.

LesR

=

F. LESURE, G.
THIBAULT,
Bibliographie des
éditions d'Adrien Le
Roy et Robert
Ballard
(1551-1598),
(Publications de la
société française de
musicologie, série II,
9), Paris 1955.

RISM

=

Répertoire
international des
sources musicales:
Einzeldrücke vor
1800 (ed. K.
SCHLAGER),
Kassel-Basel
1971-1986, 10 vol.
& 1 suppl.

RISM

=

Répertoire
international des
sources musicales:
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De vorm van de jaartallen wijst op de betrouwbaarheid van toewijzing. Bijvoorbeeld:
*1578*

jaartal in vetjes tussen twee asterisken,
gevolgd door het RISM-nummer, betreft
een bewaarde muziekdruk.

1633

een gewoon jaartal staat voor een zekere
toewijzing.

(1600)

het jaartal tussen ronde haakjes staat voor
een vermoedelijke datering en/of
uitgeversnaam.

[1600 à 1612]

geeft datering bij benadering, uitgaande
van archiefbronnen.

[1581?]

jaartal met vraagteken, tussen vierkante
haken, geeft datering bij benadering.
Receuils imprimés
16e-17e siècles (ed.
F. LESURE),
München-Duisburg
1960.
StellM

=

J. STELLFELD, ‘Het
muziekhistorisch
belang der catalogi
en inventarissen van
het Plantijnsch
archief’, Vlaamsch
Jaarboek voor
muziekgeschiedenis
(Antwerpen),
1940-1941, (2-3), p.
5-50.

VannesD

=

R. VANNES,
Dictionnaire des
musiciens
(compositeurs),
Brussel (1947).

WuytsM

=

A. WUYTS, De
muziekdrukken uit
het register 795 van
het Plantins archief.
Een bijdrage tot de
muziekbibliografie
van de 16e en 17e
eeuw, Leuven 1978
(onuitgegeven
licentiaatsverhandeling).

Aan de Afdeling Muziekwetenschap van de K.U. Leuven werden, o.l.v. Prof. Dr. I. Bossuyt,
meerdere onuitgegeven licentiaatsverhandelingen aan Bogard-drukken gewijd. Zij worden
vermeld onder het betreffende nummer van de bibliografische catalogus.
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-[1571]-

niet-plausibele datering.

-?[1552]-

toeschrijving twijfelachtig.

←

vorige uitgave.

→

latere uitgave.

De bibliografie wordt beperkt tot de essentialia. Met opzet worden de artikels uit
de muziekencyclopedieën maar bij uitzondering vermeld.
(6.)-?[1552]Magnificat secundum octo vulgares musicae modos a diversis musicis
compositum quatuor et quinque vocum.
Duaci, s.ed., [1582?]. - In-4o oblong.
De datering door Goovaerts is onwaarschijnlijk vermits de allereerste druk
te Douai volgens DuthilB in 1565 valt en omdat het muziekdrukken in
Douai maar start met Joannes I Bogardus, die pas in 1574 begint uit te
geven. 1552 kan een verschrijving zijn voor 1582.
Bibl. GoovT 45.
(13.)-?[1559]Jan VAN TURNHOUT
Madrigali a piu voci.
Douai, s.ed., [1589?]. - In-4o oblong.
De datering door Becker en Goovaerts is onwaarschijnlijk voor de biografie
van J. van Turnhout en ook omdat de allereerste druk te Douai in 1565
valt. 1559 lijkt een verschrijving voot 1589, datum waarop een druk
Madrigalen a 6 v. van deze componist, niet te Douai bij Bogardus, maar
wel te Antwerpen bij P. Phalesius & J. Bellerus verschijnt.
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Bron. MPM 742 f.24: Phalesius et J. Bell. Madrigali de Turnhout st 9.
Bell 1603: Madrigali à sey voci di Giovan Turnhout.
Bibl. BeckerT 196; GoovT 144.
(4.)-[1571]Jean DE CASTRO
Cantionum sacrarum cinque vocum, liber unus.
Duaci, Jean Bogard, [1581?]. - In-4o oblong.
→ 1588 (liber II)
De Novae cantiones van 1588 vermelden als indextitel op de muziekfolio's:
LIBER II. De datering door De Coussemaker is onwaarschijnlijk omdat
het muziekdrukken te Douai maar start met Joannes Bogardus, die pas in
1574 begint uit te geven. 1571 kan een verschrijving zijn voor 1581.
Bron. Bell 1603: Motetta 5 & 8 vocum Ioan. de Castro, in 4 (= Liber II
van 1588?). Motteta 5 vocum solum Ioan. De Castro (= Liber I?).
DE COUSSEMAKER, 1843: Jean de Castro, Cantionum sacrorum (sic) 5 et
8 vocum liber unus 1571 in 4o, Duaci 1588.
Bibl. E. DE COUSSEMAKER, ‘Notices sur les collections musicales de la
bibliothèque de Cambrai’, Mémoires de la société d'émulation de Cambrai,
18, 1843, p. 177.
1. 1575
François REGNART
Cinquante chansons à quatre et cinq parties convenantes tant aux instruments
qu'à la voix, mises en musique par François Regnard. A Douai, chez Jean Bogard,
1575. - In-4o oblong. → 1584
Herdrukt te Parijs? F. Regnard, Poésies de P. de Ronsard et autres poètes, mis
en musique à quatre et cinq parties. Paris, A. Le Roy & R. Ballard, 1579. Een
bundel chansons, 20 à 4; 27 à 5.
Bibl. DuthilB 39; Fétis BU 7/200; GoovT 242; EQ naar Fétis; Lab 16D 18;
LesureR 234; A. ROMBOUTS, De vijfstemmige chansons uit de bundel ‘Poésies
de P. de Ronsard et autres poètes. Mis en musique à quatre et cinq parties’ van
François Regnard (Parijs, 1579), Leuven 1987, 2 vol. (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling).
2. (1575)
Jacob REGNART
Motetae quinque et sex vocum concinendae. Duaci, apud Ioannem Bogardum,
1575. - In-4o oblong.
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Bibl. BeckerT 31; GoovT 243; LabD16 19.
3. *1578* RISM P1669
Andreas PEVERNAGE
Cantiones aliquot sacrae 6, 7, 8 v.

CANTIONES / ALIQVOT SACRAE, / SEX, SEPTEM ET OCTO VOCVM,
QVIBVS / ADDITA SVNT ELOGIA NONNVLLA VERSIBVS LA- / tinis
expressa, tum viua voce, quàm omnis generis in- / strumentis cantatu
commodissimae. / AVCTORE, / ANDREA Peuernage Cortracēsi apud D.
Virginis Phonasco. / TENOR. / (Fleuron) / DVACI. / Ex officina Ioannis
Bogardi, Typogr. Iurat. Sub / Biblijs Aureis. ANNO. / 1578 // - In-4o oblong,
6 stemboeken: SUPERIUS 114, (6) f. CONTRATENOR 106, (4) f. TENOR
105, (5) f. BASSUS 109, (5) f. QUINTA VOX 116, (4) f. SEXTA VOX, (2) f.
Opdracht: D. Ludovico a Berlaimont, aartsbisschop en heer van Cambrai.
Kortrijk, 2 mei 1577.
Motetten voor de feesten van het kerkelijk jaar 36 a 6; 2 a 7.
Elogia of gelegenheidscomposities 16 a 6, 1 a 7; 8 a 8.
A Wn(B) - D-brd Lüneburg, Rp (T, S) - GB Lbm - PL GD (S, ContraT, T, B,)
Tu (ContraT, T, 6) - S Uu (kpl: S, ContraT, T, B, 5, 6) (nr. 166) - US AA
(Fotokopie 6) Wc (5) - [B Br Mus Mic 855 = S Uu]
Herdruk. In 1602 bij Stein (voor Richter) te Frankfurt (RISM P1675), met 6
motetten minder.
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Bron. 745 f.7: Douaij Bogard Cantiones sacre ou motette pevernagij 4o st 57½.

4.
5.

6.
7.

8

745 f.22: Douay Bogard Motette de pevernago 4o st. 57½ / fl. 3.
(Bell 1603: Motetta Andreae Peuuernagij 6.7. & octo vocum denuo recursa, in
4.)
Bibl. L. WILLEMS, ‘A. Pevernage's cantiones sacrae’, Tijdschrift van het boeken bibliotheekwezen, 9, 1911, p 2-18; R. MITJANA, Catalogue critique et
descriptif des imprimés de musique des 16e et 17e siècles conservés à la
Bibliothèque de l'Université Royale d'Upsala, Upsala 1911, I, col. 331-305 (nr.
166); J. STELLFELD, Andries Pevernage, Leuven 1943; Lab 16 SuppD 51.
Zie 1571
-?[1582François REGNART
Missae tres, quatuor et quinque vocum, auctore Francisco Regnardo Sereniss.
Principes Mathias Austrii, etc. Musicorum vice praefecto. Iam primum in lucem
editae. Douai, Jean Bogard, 1582. - In-4o oblong.
Door F. Fétis (1864) aangeduid als Plantindruk, Antwerpen 1582, wat in
tegenspraak is met de archieven MPM. Daarom suggereert J. Stellfeld hiervoor
een Bogarddruk te Douai.
Bibl. FétisBU 7/199-200; StellB 231; VannesD 335.
Zie 1552.
*1583* RISM M52
Jean MACHGIELZ
Premier livre des chansons nouvelles à 4, 5, 6 p.
PREMIER LIVRE / DES CHANSONS / NOVVELLES A QVATRE, CINCQ
ET SIX PARTIES / CONVENABLES TANT AVX INSTRUMENTS / COMME
A LA VOIX, COMPOSEES PAR / M. IEAN MACHGIELZ. / TENOR. /
(drukkersmerk) / A DOVAY, / De l'Imprimerie de Iean Bogard Imprimeur iuré,
à la Bible d'or, / L'an M.D.LXXXIII. // - In-4o oblong, 39, (1) p.
→ 1600 D-brd (T, B, 5/6; ontbreekt S, A) - F-Pn (S)
Bibl. Lab16 122.
*1583* RISM P 1193
Jean PENNEQUIN
Chansons nouvelles a 4, 5, 8 p.
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CHANSONS / NOVVELLES A QVATRE ET CINCQ PARTIES, ET / VNE
A HVICT, CONVENABLES TANT AVX INSTRVMENS / COMME A LA
VOIX. / Composées par M. IEAN PENNEQVIN, n'agueres M. de la Chapelle
de l'Eglise / Cathédrale nostre Dame à Arras, ores Chanoine de ladicte Eglise.
/ TENOR. / (drukkersmerk) / A
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DOVAY, / De l'imprimerie de Iean Bogard Imprimeur iuré, à la Bible d'or. /
L'an M.D.LXXXIII. // - In-4o oblong, 39, (1) pp.
Opdracht: Philippes van Ursel, Arras 1 Janvier 1583.
Ook inleidend hexasticon en sonnet aan de auteur door Charles d'Ydier.
Zesentwintig morele chansons 10 a 4 (waarvan 3 tweedelig en 1 driedelig): 14
a 5; 2 a 8. (les primices de mes labeurs)
F - Douai bibl. mun (T) (nr. d 1583/3) - [B Br Mus Mic 843(T)]
Bron. Bell 1603: Chansons à quatre & cincq parties par M. Iean Pennequin, en
4. (Bell 1603 citeert ook een blijkbaar verloren gegane bundel als) Motteta 4,
5 & 6 vocum Ioannis Pennequin, in 4.
Bibl. VannesD 312; MGG (Rubsamen); Lab16SuppD 125.
9. 1584
François REGNART
Poésies de P. Ronsard et autres poètes mises en musique à quatre et cinq parties.
A Douai, chez Bogard, 1584. - In-4o oblong.
→ 1575
Bron. MPM 795 f.366: François Regnard, Poésies de Ronsard etc., a 4.5 voc.,
4o, 1584, Bogard, 32 f., 16 st.
Bibl. WuytsM 265.
10 *1586* RISM G 165
Franciscus GALLETIUS
Hymni communes sanctorum 4, 5, 6 v.
HYMNI / COMMVNES SANCTO- /RVM, IVXTA VSVM ROMANVM,
QVA- / TVOR, QVINQVE, ET SEX VOCVM, TAM IN- /STRVMENTORVM
CVIVIS GENERI, QVAM / VIVAE VOCI APTISSIMI. / AVTHORE /
FRANCISCO GALLETIO MONTENSI, QVONDAM INSI- / GNIS COLLEGII
DIVI AMATI CHORI MVSICI PRAEFECTO. TENOR. / DVACI, / Excudebat
Ioannes Bogardus Typographus iuratus sub Biblijs aureis. / ANNO
M.D.LXXXVI. // - In-4o oblong, 5 stemboeken: CANTUS (1) 18 f. ALTUS (1)
17 (1) f. TENOR (2) 17 (1) f. BASSUS (1) 14 f. QUINTA ET SEXTA PARS
(2) 15 (1) f.
Opdracht: Antonius Verman, premonstratenser abt van Vicogne, Douai, 29
januari 1586.
Heiligenhymnen 2 a 4; 5 a 5; 2 a 6; 1 a 7; 1 a 8. Korte Falsobordoni voor de
intonaties van de mis 7 a 4; 1 a 5; 5 a 6.
... Ut nihil fractum, molli effeminatumque audiretur.
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D-brd Mbs (kpl: C.A, T, B, 5, 6,) (nr. 4o Mus. pr. 94/2) - [B Br Mus Mic 652]
Bron. MPM 795 f.361o: Hymni communi sanctorum Fr. Galletii, 4o, Bogard,
4.5.6. voc., 1586. 23½ f., 10 st.
Bell 1603: Hymni communes sanctorum iuxta usum Romanum, 4.5. & 6. vocum
Mathei (sic) Galetij, in 4.
Bibl. GoovT 289; WuytsM 101; Lab16D 156; K. WERBROUCK, Franciscus
Galletius en zijn bundel ‘Hymni communes sanctorum, iuxta usum romanum,
quatuor, quinque, et sex vocum, tam instrumentorum cuivis generi, tam vivae
voci aptissimi (1586)’, Leuven 1982, 2 vol. (onuitgegeven
licentiaatsverhandeling).
11. *1586* RISM G 164
Franciscus GALLETIUS
Sacrae cantiones 5, 6, plurium v.
SACRAE / CANTIONES / QVINQVE, SEX ET PLV-/ RIVM VOCVM, TVM
INSTRV- / MENTORVM CVIVIS GENERI, TVM / VIVAE VOCI
APTISSIMAE. / AVTORE / FRANCISCO GALLETIO MONTENSI,
QVONDAM INSIGNIS / COLLEGII DIVI AMATI, APVD DVACENSES,
PHONASCO. / TENOR. / DVACI, / Ex officina Ioannis Bogardi Typographi
iurati sub Biblijs aureis. / ANNO M.D.LXXXVI. // - In-4o oblong, 5 stemboeken:
CANTUS (7) 32 (1) f. ALTUS (3) 33 f. TENOR (3) 29 (2) f. BASSUS (3) 28
(1) f. QUINTA ET SEXTA PARS (3) 37 f.
← 1600
Opdracht: Graaf Florent de Berlaimont, heer van Espinoy. Douai, 28 augustus
1586. Door L.D.B. ook lofdicht op auteur en rouwdicht op de markies van
Roubaix.
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Motetten 19 a 5; 6 a 6; 2 a 8; waaronder Te Deum a 4, 5, 8. Over droefheid,
rouw, laatste oordeel en godsvertrouwen.

D-brd KNu (kpl: S, A, T, B, 5, 6) (nr. K 16a 7512), Mbs (nr. 4o Mus. pr. 93/4)
S Uu (nr. 77) - B Br Mus Mic 652
Bibl: GoovT288; Lab16D 157; A.M. NOELMANS, Franciscus Galletius, zijn
bundel ‘Cantiones sacrae quinque, sex, et plurium vocum, tum instrumentorum
cuivis generi tum vivae voci aptissimae’, gedrukt te Douai in 1586 door Johannes
Bogardus, Leuven 1981, 3 vol. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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12. *1588* RISM C1478
Jean DE CASTRO
Novae cantiones sacrae 5, 6, 8 v. (Liber II)

NOVAE / CANTIONES SACRAE / QUAE VVLGO MOTETTA /
VOCANTVR, CVM QVINQVE, / SEX, ET OCTO VOCIBVS. / AVCTORE
/ IOANNE A CASTRO EBVRONE, SERENISSIMI IOANNIS GVILIELMI,
IVLIAE, CLIVIAE, MONTIVM ETC. / DVCIS, MVSICES PRAEFECTO.
TENOR. DVACI, / Ex officina Ioannis Bogardi, ANNO M.D.LXXXVIII. // In-4o oblong, 5 stemboeken: CANTVS 28 f. ALTVS 27 f. TENOR 27 f.
BASSVS 28 f. QVINTA ET SEXTA PARS 27 f.
Opdracht: Principiac Domino Ernesto (Bavariae) archiepiscopo Coloniensi.
Ook lofdicht aan auteur door Johannes Politus, rechtsgeleerde te Luik.
← 1571 (Liber I)
27 Motetten 22 a 5; 3 a 6; 2 a 8. Hierbij 18 geestelijke motetten, waarvan 13
tijdeiger en 5 feesteigen; hierbij ook 9 wereldlijke motetten, waarvan 3
staatsmotetten, 3 lofmotetten, 2 huwelijksmotetten en 1 nieuwjaarsmotet.
D-brd As (kpl: S, A, T, B, 5/6), K Nu, Mbs (nr. 4o Mus pr. 93/5),
PA - PL Wn (B) - [B Br Mus Mic 1072]
Bron. MPM 745 f.22: Douay Bogaert Motette de castro 5, 6 et 8o vocibus. 88
f. 37½ st. 15.
MPM 795 f.358o: Joannis Castro Cantiones sacrae, motetta, 5. 6. 8 voc., 4o,
1588 Bogard, 35 f., 15 st.
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Bell 1603: Motetta 5. & 8. vocum Ioan. de Castro, in 4 (= Liber II?). Motetta
5 vocum solum Ioan. de Castro (= Liber I?).
Bibl. GoovT 293; WuytsM 27; Lab 16D 167; M. Vos, Een index van Johannes
de Castro's Cantiones Sacrae en zijn bundel: ‘Novae Cantiones sacrae, quae
vulgo motetta vocantur, cum quinque, sex et octo vocibus.’ (Duaci, 1588).
Leuven 1981, 2 vol. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
13. Zie 1559
14. *1590* RISM R 729; 159010
François, Jacob, Pascasius & Carolus REGNART. Novae Cantiones sacrae, 4,
5 et 6v.
NOVAE / CANTIONES SACRAE / QVATVOR, QVINQVE ET SEX /
VOCVM, TVM INSTRVMENTORVM CVI- / VIS GENERI, TVM VIVAE
VOCI APTISSIMAE. / AVTHORIBVS / Francisco, Iacobo, Pascasio, Carolo
Regnart fratribus germanis. TENOR. / DVACI, / Ex officina Ioannis Bogardi
typographi iurati, sub biblijs aureis. / Anno M.D.XC. // - In-4o oblong, 6
stemboeken: SUPERIUS, (4), 99, (1) p.
Opdracht: Maximiliano Manare, collegiatae sancti Petri Insulensis (= Lille)
praeposito, door August Regnart.
Voor elke stem ook eigen gedicht door A. Regnart ad librum (S), aan Laurentius
De Bay moderator S. Pietersschool Lille (CT), over de gebroeders Regnart (T);
door Philippus de Broide aan de vier broers Regnart (B); aan Maximiliaan
Manare (5); door Johannes Bonifacius aan Maximiliaan Manare (6).
Motetten van François Regnart (24); Jacob Regnart (9); Pascasius Regnart (3);
Carolus Regnart (3).
B Gu (S, 6) (nr. R108) - D-Bds Tü - D-brd B (kpl: S, A, T, B, 5, 6) (nr. Musik
R 245) - F BO (A, B,) (nr. Rés M 641) - [B B Mus Mic 1013]
Bron. MPM 745 f.7: Douaij Bogard Cantiones sacrae paschasij 4o 90 f. 65½ st
27½ 6 voll 4o.
MPM 795 f.395o: Cantiones sacrae Franc., Jac., Pasch., Car. Regnart fratrum,
4o, 1590, Bogard, 4.5.6. voc., 28½ st.
Bell 1603: Motetta 4.5. & 6. vocum, quatuor Renarts Fabribus (sic) authoribus,
in 4o.
Bell 1605a: Motetta quatuor fratrum, Renarts, 4.5.6. vocum, in 4o.
Bell 1611-12: Motetta quatuor fratrum, Renarts, 4.5.6. vocum, in 4o.
Bibl. GoovT 302; WuytsM 58; Lab16D 209; W. PASS, Thematischer Katalog
sëmtlicher Werke Jacob Regnarts (Tabulae musicae Austriae. - Kataloge
Oesterreichischer Musiküberlieferung, 5), Wien 1969, nr. 1509a; J. MACHIELS,
Catalogus van de boeken gedrukt vóór 1600 aanwezig op de centrale bibliotheek
van de Rijksuniversiteit Gent, Gent 1979, 2 vol., nr. R1O8; H. VLASSAK,
François Regnart (ca. 1540 - ca. 1600) en zijn motetten in de verzamelbundel
Novae Cantiones sacrae quatuor, quinque et sex vo-
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cum..., Duaci, 1590. Leuven 1981, 2 vol. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
I. BOSSUYT, ‘De gebroeders Regnart uit Dowaai, een familie van componisten
uit de tweede helft van de 16de eeuw’, De Franse Nederlanden, 11, 1986, p.
124-139.

15. *1592* RISM C 1485
Jean DE CASTRO.
Trois odes a 4 p.
TROIS ODES / CONTENANT CHASCVNE / D'ELLES DOVZE PARTIES,
L'VNE SVYVANT / L'AVTRE. EN LA PREMIERE, LA MERE SE COM-/
PLAINCT DE SON FILS A ELLE DESOBEISSANT: EN / LA SECONDE,
LE FILS VIENT A RECOIGNOISTRE SA FAVTE / COMMISE ENVERS
SA MERE, LUY DEMANDANT GRACE ET PAR- / don: en la troisiesme il
deteste & abhorre l'amour impudique, rendant graces au Tout-puissant / de
l'avoir delivré de la rage amoureuse. / Le tout mis en Musicque à quatre parties,
pat IEAN DE CASTRO. / BASSVS / (fleuron) / A DOVAY, / De l'imprimerie
de Iean Bogart, l'an M.D.XCII. / - In-4o oblong, 33 (= 36) p.
Opdracht: Herman & Iean de Bourgogne frères. Heren van Somerdick & Falaix.
Keulen, 1 januari 1592.
Drie oden of chansons van 12 partes a 4: Bon Dieu - De laisser mes esbats - Le
Dieu lascif (slechts 9 partes bewaard) (De enige 12-delige chansons van de 16de
eeuw).
D-ddr LEm (B onvolledig) (nr. II 4) - [B Br Mus Mic 1026]
Bron. MPM 745 f.7: Douay Bogard J. Castro. trois Odes a 4.v 4o 92 st 8.
MPM 745 f.27: Douay Bogard Odes de Castro st 8.
MPM f.359: Joannis Castro Trois odes a 4 voc., 4o, 1592, Bogard, 20 f., 8 st.
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Bell 1603: Odes de Castro, a quatre parties, en 4.
Bibl. GoovT 317; WuytsM 34; Lab16D 222; BRUNET, Manuel du libraire, suppl
(1878), p. 218.
16. 1593
Jean DE CASTRO.
Sonets du Seigneur Pierre de la Meschinière mis en musique à trois parties.
Douai, Jean Bogard, 1593. - In-4o oblong.
→ 1600, 1604, 1611.
Bron. Arch 745 f.7: Douay Bogard J. Castro Sonets 3v 4o 93 st 5 ao 1604 st 6
17. *1594* RISM T1436
Jan VAN TURNHOUT
Sacrarum cantionum 5, 6 et 8v.
SACRARVM / CANTIONVM QVINQVE, / SEX ET OCTO VOCVM /
IOANNIS TVRNHOVT, REGII IN BELGIA PHONASCI, / LIBER PRIMVS.
/ TENOR. / (Wapenschild van Spanje) / DVACI / Ex officina Ioannis Bogardi
Typ. iurat. sub Biblijs aureis. / M.D.XCIIII. / - In-4o oblong, 6 stemboeken:
CANTVS 26 p. (?) ALTVS 34 p. TENOR 32 p. BASSVS 32 p. QVINTA PARS
39, (1) p. SEXTA PARS 39, (1) p.
→ 1600
Opdracht: Filips II van Spanje. Ook gedicht van Adrien de Roulers (A) en van
Andreas van Hoye (B).
Bundel van 13 motetten a 5, 6, 8.
D-brd KNu (S, A, T, B, 5) - F Pn (S1, S2, A, T1, T2, B) (nr. BN Rés VM1 39)
Bron. MPM 795 f.359o: Cantiones sacrae Jo. Turnhout, 5, 6, 8 voc., 4o, 1594,
Bogard, 21 f., 10 st.
Bibl. GoovT 330; EQ 9/477; WuytsM 49; F. LESURE, Catalogue de la musique
imprimée avant 1800 conservée dans les bibliothèques publiques de Paris, Paris
1981; Lab16D 231.
18. [1597 à (1608) 1631]
Jacob REINER
Quatuor missae tres vocum.
Duaci, ex officina Ioannis Bogardi, [1597 à 1608]. - In-4o oblong.
Een parodiemis op een zesstemmig motet van J. Reiner verschijnt in 1597 in
druk. Volgens RISM lijkt dat een ‘Antwerpse’ (?) muziekdruk te zijn:
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Sebastian FLEISCHMANN
Missa sex vocum. Ad imitiationem suavissimae, Jacobi Reineri, cantionis: Facta
est cum angelo, 6 vocum. TENOR II. [Antwerpen?], s.n, 1597. RISM F1142:
D-ddr UDa. (T2). De catalogi van Bellerus citeren Jacob Reiner (o 1560-† 1606)
tussen 1604 en 1631. De drukker Adam Meltzer in Dillingen publiceert
muziekbundels van 1589 tot 1608, twee jaar na de dood van de componist. De
catalogen van Bellerus citeren deze Meltzerdrukken tussen 1604 en 1608.
Bron. Bell 1629-31: Missae quatuor Iacobi Reineri trium vocum, in 4.
MPM 745 f.23: J. Bogardus Missae 4 Jacobi Reineri 3 vocum 4o st 6.
MPM 795 f.363o: Missae quatuor Jacobi Reineri, 4o, Bogard, 6 st., 3 voc.
Bibl. WuytsM 166; H. FEDERHOFER, art. MELTZER, Adam, in MGG 11 (1963),
col. 192-195.
19. [1597 à (1608) 1631]
Eustachius REGNIER
Octo missae cinque vocum. Duaci, ex officina Ioannis Bogardi, (1597 à 1608).
- In-4o oblong.
Bron. MPM 745 f.23: J. Bogardus Missae 8 Eustachij Regnier 5 vocum 4o st
15. MPM 795 f.363o: Missae, octo Eustachij Regnier, 5 vocum, 4o, Bogard, 15
st. Bibl. EQ 8/293 (Reynier Eustachius); WuytsM 165.
20. 1600
Jean DE CASTRO
Sonnets du Seigneur de la Mochinière, mis en musique à trois parties.
Douai, Jean Bogard, 1600. - In-4o, oblong.
← 1593
→ 1604, 1611.
In navolging van Becker geeft Goovaerts enkel Douai 1600 op.
Bron. MPM 745 f.33 Douay Bogard Sonets de Castro 4 st 5.
Bibl. BeckerT 218, GoovT 377.
21. (1600)
Franciscus GALLETIUS
Cantiones sacrae tres et plurium vocum.
Douai, Jean Bogard, 1600
Goovaerts zegt uitgegeven Duaci, apud Bellerum, 1600. Dat is niet te
aanvaarden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Balthasar I Bellerus de dure
investering van muziekmate-
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21
bis.

22.

23.

riaal zou hebben gedaan om slechts één muziekdruk uit te geven. Dit boek wordt
ook niet vermeld in her speciale onderdeel van de Belleruscataloog 1605 dat is
gewijd aan eigen uitgaven: Librorum diversorum indiculus, qui vel ex
typographia Baltazaris Belleri prodierunt, vel ab aliis editis, in numero ab eo
possunt permutationis ergo in gratiam bibliopolarum hoc anno 1605.
suppeditori. Zie ook 21 bis.
Bibl. GoovT 376.
-?[1600]Franciscus GALLETIUS
Sacrae cantiones, quinque sex & plurium vocum...
Duaci, ex officina Ioannis Bogardi. 1600. - In-4o oblong.
← 1588
Wij betwijfelen deze herdruk en denken eerder aan een verwarring met nummer
21. Hoewel de bundel uit 1588 a 5, 6, 8 is geschreven treft men hier en daar wel
vierstemmige, maar geen driestemmige onderdelen aan.
Bibl. Fétis BU 3/388; VannesD 161.
1600
Orlandus LASSUS
Psalmi (Davidis) poenitentiales modis musicis redditi quinque vocum.
Duaci, Jean Bogard, 1600.
Volgens MPM 795 verscheen de eerste druk bij Adam Berg te Munchen in
1579. Van dezelfde uitgever bleef de herdruk van 1584 bewaard (RISM L952
= BoettL 1584 ζ).
Boetticher erkent de verloren gegane Bogardus druk uit 1600 als L 1600 ζ.
Bron. MPM 795 f.365: Orlandi, Psalmi poenitentiale 5 voc, etc., 4o, 1579
Monachii, 51 f., 20 st.
Bell 1603: Psalmi poenitentiales 5. vocum cum aliis, Orlandi Lassus in 4.
Bell 1605 a: Psalmi poenitentiales, 5. vocum Orlandi, in 4.
Bell 1611-12: Psalmi poenitentiales, 5. vocum Orlandi, in 4.
Bibl. GoovT 376; WuytsM 232; W. BOETTICHER, Orlandi Lasso und seine Zeit
1532-1594. Répertoire Untersuchung zur Musik der Spätrenaissance,
Kassel-Basel 1958, p. 248.
1600
Jean MAGGHIELS
Chansons à quatre, cinq et six voix.
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Douai, Jean Bogard, 1600. - In-4o oblong.
← 1583 (Premier livre)
Het is niet duidelijk of het een herdruk is van het premier livre van Jean
Magghiels uit 1583, of een nieuwe bundel. Naar Becker, vermeldt Goovaerts
geen drukker. De Belleruscataloog duidt misschien de uitgave van 1583 aan.
Bron. Bell 1603: Chansons à quatre, cinq & six parties, par Iean Machgielz, en
4.
Bibl. BeckerT 225; GoovT 378.
24. 1600
Jan VAN TURNHOUT
Cantiones sacrae quinque, sex et octo vocum. Jean de Turnhout.
Douai, Jean Bogard, 1600. - In-4o oblong.
← 1594
Bron. MPM 743f. 22: Douay Bogaert Motettae de turnhout st 12½.
Bellerus 1603: Cantiones 5.6 & 8 vocum, Ioannis de Turnhout, in 4.
Becker vermeldt Douai 1600, zonder naam van de drukker.
Bibl. BeckerT 103.
25. (1603)
Jean DE CASTRO
Tricinia.
Douay, Jean Bogard, (1603). - In-4o oblong.
In 1592 publiceren P. Phalesius & J. Bellerus te Antwerpen Tricinorum
sacrorum, quae moteta vocant, omnis generis instrumentis musicis et vivae voci
accomodatorum, liber unus. Johanne a Castro authore. H. Daschner zegt hiervan
mit Werken aus 1574 und 1582 a (GoovT 228, 318). Deze Bogarddruk kan
hiervan een tweede boek zijn met geestelijke Tricinia. Stellfeld dateert zelf als
1604, wellicht omdat in het eigentijds register MPM 795 de vermelding Tricinia
(zonder datumopgave) volgt op werken van J. De Castro die met 1604 als datum
werden opgeschreven, als laatste van een chronologische lijst van 1588 tot 1604.
Bron. MPM 745 f.7: Douay Bogard J. Castro tricinia 4o st. 8.
MPM 795 f.359: Joannis Castro Tr(i)cinia, in 4o, Duaci, 8 st.
Bell 1603: Tricinia Ioannis à Castro, in 4.
Bibl. StellM 8; WuytsM 37; H. DASCHNER, Die gedruckten Mehrstimmigen
chansons von 1500-1600. Literarische Quellen und Bibliographie, Bonn (Diss.
U) 1962; L. VEREERTBRUGGHEN, Jean de Castro (ca. 1540-ca. 1611) en zijn
bundel: ‘Livre de chansons à cinq parties, avec une Pastourelle à VII’
(Antwerpen, 1586), Leuven 1980, 2 vol. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
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26. *1603* RISM H1989
Jacob HANDL (alias GALLUS)
Moralia 5, 6 & 8 v.
Moralia Iacobi Handl Carnioli, musici praestantissimi, quinque sex et octo
vocibus concinnata, atque tam seriis quam festivis cantibus voluptati humanae
accomodata et nunc primum in lucem apud Belgas edita. TENOR. /
Douai, Jean Bogard, 1603. // - In-4o oblong.
→ 1604
47 madrigalen a 5, 6 of 8, herdruk van uitgave 1596 te Nürnberg door Alexander
Theodoricus (RISM H 1988). Moretus noteert voor de Lente-boekenbeurs van
Frankfurt in 1604 ‘A’ of ‘Alterior’. De notitie MPM 269 geldt dus onbetwistbaar
voor deze uitgave van 1603. MPM, 795 verwaarloost dit ‘Alterior’ en noteert
foutief 1604.
F Pn (S, A, T[onvolledig], 5, 6) (nr. Rés Vm1 47)
Bron. MPM, 269 Catalogus Frankfurtensis, f.187o, Vernalibus 1604: Duaci,
Bogard, Moralia Jacobi Handl, 5, 6, 8 voc., 4o, st. A.
MPM 745 f.22o: Douay Moralia Jac Handl 5, 6, 8 v 4o st. 20.
MPM 795 f.362o: Moralia Jacobi Handle, 5, 6, 8 voc., 4o, 1604, Duaci Bog: st.
20.
Bibl. StellM 21; WuytsM 121; F. LESURE, Catalogue de la musique imprimée
avant 1800 conservée dans les bibliothèques publiques de Paris, Paris 1981;
A.B. SKEI, Jacob Handl, The Moralia of 1596, (Recent researches in the music
of the Renaissance, 7), Madison 1970.
27. 1603
Orlandus LASSUS
Fleurs des chansons d'Orlando à cinq parties.
Douai, Jean Bogard, 1603. - In-4o oblong.
Boetticher erkent de verloren gegane Bogardus druk uit 1603 als L 1603γ. De
Bellerus cataloog 1606 spreekt niet over 5-stemmige bundel, maar over 4- a
5-stemmige bundel.
Bron. MPM 745 f.13: Douay Bogard Fleurs des Chansons d'Orlando a 5 v 4o
st. 12½.
MPM 795 f.361: Fleur des chansons d'Orlando, 4o, 1603, Bogard, 5 voc., 12½
st.
MPM 269: Catalogus Frankfurtensis, f.187o, Vernalibus 1604: Duaci, Bogard.
Fleur des Chansons a 5 parties, st. 12½ [A?].
Bell 1606a: La fleur des chansons d'Orlande à 4. & 5. parties.
Bibl. StellM 8, 218 & 38; BoettL 1603γ; WuytsM 82bis.
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28. 1603
Laurent DE VOS
Chansons de Laurent de Vos à quatre, cinq et six parties.
Douai, Jean Bogard, 1603. - In-4o oblong.
Bron. MPM 795 f.358o: Chansons de Laurent de Vos, 4.5.8 voc., Duaci, Bogard
1603, 10 st.
MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f.187o, Vernalibus 1604: Duaci, Bogard
Chansons de Laurent de Vos 4.5.8 vocum, st. 10 [A?].
Bibl. StellM 21; WuytsM 20.
29. 1604
Jean DE CASTRO
Receuil des chansons mélodieuses de Jean Castro à trois parties. (Livre) second.
Douai, Jean Bogard, 1604. - In-4o oblong.
→ 1611 à 1612
In 1591 drukte P. Phalesius & J. Bellerus te Antwerpen: Receuil des chansons
à trois parties, composé et augmenté par M. Jean de Castro. Deze bundel met
42 chansons werd door hen herdrukt in 1609 (RISM C1482 en C1483). De
aanduiding ‘2e’ voor de Bogard druk wijst allicht op een andere, nieuwe bundel.
Bron. MPM 745 f.7: Douay Bogard J. Castro Chansons a 3. 2e 4o 1604 st. 8.
MPM 269, Catalogus Franfurtensis, f.188 automnalibus 1604: Douay. J. Bogard
Jean Castro, Receuil des chansons melodieuses a 3 parties st. 6½. 4o.
MPM 795 f.359: Joannis Castro, Receuil des chansons melodieuses a 3 parties,
1604, Bog. st. 6½.
Bibl. StellM 21; WuytsM 36.
30. 1604
Jean DE CASTRO
Sonets du Seigneur Pierre de la Meschinière mis en musique à trois parties.
Douai, Jean Bogard, 1604. - In-4o oblong.
← 1593, 1600
→ 1611
Bron. MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f.188, automnalibus 1604: Sonets
parties, 4o, st. 9.
MPM 745 f.7: Douay Bogard J. Castro Sonets a 3v 4o 93 st 5; a o 1604 st. 6.
MPM 795 f.359: Joannis Castro Sonets a 3 parties, 4o, 1604 Bogard, 9 st.
Bibl. StellM 21; WuytsM 35.
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31. 1604
Orlandus LASSUS
Fleur des chansons d'Orlando à six et huit parties.
Douai, Jean Bogard, 1604. - In-4o oblong.
Klaarblijkelijk voortgaande op dateringsfout van StellfeldM21 die 1603 schrijft
in plaats van 1604 erkent Boetticher de verloren gegane Bogarddruk uit 1604
als L1603δ. De bundel is duidelijk onderscheiden van de Phalesiusdrukken
1592, 1593, 1596, 1604, 1612, 1629 met andere bezetting Fleurs de chansons
a 4, 5, 6 et 8 (cfr. RISM L 1002 = BoettL 1592a) en waarnaar de
Belleruscataloog 1603 verwijst. De vermelding idem 6 voc. 15 st. in MPM 795
is later bijgeschreven. De datum 1603, die in het eerste lid wordt vermeld, slaat
dus alleen maar op de vijfstemmige bundel.
Bron. MPM 795 f.361: Fleur des chansons d'Orlando 4o, 1603, Bogard, 5 voc.,
12½ st.; idem 6 voc. 15 st.
MPM 264, Catalogus Frankfurtensis, f.187o. Vernalibus 1604: Duaci, Bogard
Fleur des chansons d'Orlando à et 8 parties st. 15.
MPM 745 f.13: Douay Bogard Fleur des chansons d'Orlando 6 v. 4o 1604 st.
15.
Bell 1603: Fleur des chansons d'Orlande à quatre cinq six & 8. parties, in 4.
Bibl. StellM 8, 21, 38; BoettL 1603δ; WuytsM 82, 82a.
I. BOSSUYT (ed.), Orlandus Lassus 1532-1594, Leuven 1982.
32. 1604
Orfeo VECCHI
Cantiones Sacrae sex, septem & octo vocum concinendae.
Douai, Jean Bogard, 1604. - In-4o oblong.
Goovaerts vermeldt alleen Duaci. Duidelijk onderscheiden van de vijfstemmige
bundel van P. Phalesius te Antwerpen uitgegeven in 1598 en 1608 (GoovT 355
en 435).
Bron. MPM 795 f.365: Orphei Vecchi, 4o, st. 10.
Bell 1604: Cantiones sacrae, sex, 7 & octo vocum Orphei Vecchij, in 4.
Bell 1607-08: Cantiones sacrae sex vocum, Orphaei Vecchij, in 4.
Bibl. GoovT 404: Lab17D 96.
33. 1604
Laurent DE VOS
Trente chansons à quatre et cinq parties et un dialogue à huit parties par Laurent
De Vos.
Douai, Jean Bogaert, 1604.
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Bron. MPM 743 f.7o: Douay Bogard Chansons de Laurent de Vos 4o, 1604, st.
10.
MPM 743 f.9: (verkeerdelijk onder Phalesius, vermits achteraan als verbetering
Bogard wordt geschreven): (Phalesius) Chansons de Laurent de Vos 4o 1604 a
4.5v st. 10 Bogard.
Bibl. E. DE COUSSEMAKER, ‘Notice sur les collections musicales de la
bibliothèque de Cambrai’, Mémoires de la société d'émulation de Cambrai, 18,
1843, p. 67, p. 214; VannesD 123; N. BRIGDMAN, art. De Vos, Laurent, in MGG,
3 (1954), col. 380.
34. 1605
Toussain FLORENT
Chansons honestes et récréatifs de Toussaint Florent à quatre, cinq, six, sept et
huit voix.
Douai, Jean Bogard, 1605. - In-4o oblong.
Moretus schrijft in zijn catalogen altijd eerst de voornaam en dan de familienaam.
Toussaint of Ognisanti is dus de voornaam en niet omgekeerd zoals bij StellM
6.
Bron. MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f. 188, Vernalibus 1605: Chansons
honestes et recreatifs de Toussain Florent 4o 1605 st. 25.
MPM 795 f.358o: Chansons honestes de Toussaint Florent, 4. 5. 6. 7. 8. voc.,
4o. Bogard 22 st.
MPM 745 f.7o: Douaij Bogard Chansons de Toussaint Florent 4o 1605 st 25.
35. (1608 à 1610)
N. BARBET
Chansons spirituelles.
Douai, Jean Bogard (1608 à 1610). - In-4o.
Bron. MPM 745 f.7o: Douay Bogard Chansons spirituel de barbet 4o st. 10.
MPM 795 f.358o: Chansons spirituels de Barbet, in 8o, 10 st.
MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f.189, 1608-1610: Douay Jean Bogard
Chansons spirituelles de N. Barbet, 4o.
36. 1610
Jodocus FABRE
Chansons de Jodoco Fabreo.
Douai, Jean Bogard, 1610. - In-4o.
Bron. MPM 745 f.7o: Douay Bogard Chansons de Jodoco Fabre 4o 1610 st. 10.
MPM 795 f.358o: Chansons de Jodoco Fabreo, 8o, Duaci, 1610.
MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f.189, 1608-1610: Douay Jean Bogard,
Chansons de Jodoco Fabreo, in 4o.
Bibl. EQ 3/374.
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37. 1610
Scala harmonica octo vocum.
Douai, Jean Bogard, 1610. - In-4o.
Men kan zich afvragen of deze bundel geen verband houdt met de vorige.
Bron. MPM 745 f.33o: Schala harmonica 8 vocum in 4o 1610 st. 10.
MPM 795 f.366o: Scala harmonica 8 vocum, 4o, Bogard, 20 st.
38. *1611* RISM C1503
Jean DE CASTRO
Sonets a 3 p.

SONETS / DV SEIGNEVR PIERRE / DE LA MESCHINIERE / MIS EN
MVSIQUE NOVVELLEMENT / PAR / M. IEAN CASTRO. Letout à III.
parties. BASSVS.
A DOVAY. / De l'Imprimerie de Iean Bogart. / l'An M.DC.XI. // - In-4o oblong,
3 stemboeken: SVPERIVS 28 p, (TENOR), BASSVS 28 p.
← 1593, 1600, 1604
9 melancholische minnechansons van elk 3 partes.
B Br (S, B; ontbreekt T) (nr. V.H. 9768 B 6 L.P.)
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Op veiling van Taschereau in 1875 te Parijs werd onder nr. 1455 het
TENOR-stemboek geveild.

Bron. Bell 1629-31: Sonetz de Castro à trois parties, in 4.
Bibl. GoovT 456; B. HUYS, Catalogue des imprimés musicaux des 15e, 16e et
17e siècles. Fonds général, Brussel 1965, nr. 52; Lab17D 489.
Foto: Brussel, Koninklijke Bibliotheek.
39. *1611* RISM M701
Antonius MARISSAL
Flores melodici cantiones sacrae 5, 6, 8 & v.
Flores melodici, sive cantiones sacrae V. VI. VIII. et plurium vocum, pro Festis
praecipuis totius Anni, tam vocis vivae quam omnibus Instrumentis accomodatae.
TENOR. / Typis Ioannis Bogardi. Duaci, 1611. - In-4o oblong, 8 stemboeken:
SVPERIVS, CONTRATENOR, SECVNDUS CONTRATENOR, TENOR,
QVINTA VOX, BASSVS, SECVNDVS BASSVS, SEXTA VOX.
26 geestelijke gezangen 5 à 12-stemmig.
A Wgm (kpl: S, CTI, CT II, T, B I, B II, 5, 6) - GB Lbm (S, CTI, T, B I, B II,
5) (nr. A 184) - PL GD
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A. Marissael (of A. Mareschall?) was een universitair, wellicht ook van lagere
adel (D = Dominus, of Mijnheer): D. Antonius Marissal Juris pontifici
Baccalaureus.
Bron. MPM 745 f. 13: Bogard flores melodici musici 4o st. 18.
MFM 795 f. 361: Flores melodici, 4o, Bogard, st. 18.
MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f. 189, 1611-1612: Duaci Bogardus
canciones sacrae, 5. 6. 8 vocum, Anthonij Marissael, 4o.
Bell 1629-31: Flores melodici, sive cantiones sacrae V. 6 & octo vocum D.
Antonij Marissal, in 4.
Bibl. QL; SCHNAPPER. The British union-catalogue of music, 2, nr. 654; Wuyts
M 87.
40. (1611 à 1612)
Jean DE CASTRO
Receuil des chansons mélodieuses de Jean Castro à trois parties. (Livre) second.
Douai, Jean Bogard, (1611 à 1612). - In-4o oblong.
← 1604
Bron. MPM 269, Catalogus Frankfurtensis, f. 188o, 1611-1612: Duaci Bogardus
Chansons melodieuses de J. Castro à 3 parties 4o.
41. (1611 à 1612)
Piat MAULGRED
Cantiones sacrae octo vocum cum psalmis gradualibus Piati Maugrei.
Douai, Jean Bogard, (1611 à 1612). - In-4o oblong.
In 1603 publiceert P. Phalesius te Antwerpen een andere bundel: P. Maulgred,
Cantiones sacrae quatuor, quinque et octo vocum, waarnaar de Belleruscataloog
1609 verwijst.
Bron. Bell 1609: Cvntiones sacrae IIII. 5. & 8. vocum Piati Maugrei, in 4.
Bibl. EQ 6/393.
42. 1614
Pierre MAILLART
Chansons de Mallart.
Douai, Jean Bogard, 1614. - In-4o oblong.
Bron. MPM 745 f. 8: Chansons de pierre mayllard in 4o st. 17 J. Bogard.
MPM 744, Catalogus secundum regiones 1616-1633, f. 295: Jan Bogard à
Douay 1614 Chansons de Mallart st. 17 8/24.
Bibl. EQ 6/281; Riemann Lexikon, Ergänzungsband Personenteil, 2, Mainz
1975, p. 112.
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43. *1616* RISM M1429
Piat MAULGRED
Airs et chansons à 4. 5. 6. & 8 p.
Airs et chansons a IIII. V. VI. et VIII. parties, accommodees tant a la voix,
qv'avx instrvmens. Par Piat Mavgred. TENOR. /
A Dovay, de l'Imprimerie de Iean Bogart, 1616. // - In-4o oblong, 39 (1)p.
Opdracht: door drukker aan Matthieu Cordouan, professor in de geneeskunde
aan de universiteit te Douai. Ook lofdicht van zijn confrater Louis Du Gardin.
F Pn (T) (nr. Rés Vm 7/246)
De notering in MPM 745 slaat, na correctie achteraan de lijn, overduidelijk op
de P. Phalesius-druk, Chansons honestes à quatre et cinq parties. Anvers de
l'imprimerie de Pierre Phalèse, 1606 (GoovT 418), dus onderscheiden van deze
Bogardusdruk 1616.
Bron. MPM 745 f. 7o: (Douay Bogard) Chansons de Pierre Maulgre a 4 et 5 v
1606 st. 14 Phalesius.
Bell 1619-20: Airs & chansons à 4. 5. 6. & 8. parties par Pia Maugré, in 4.
Bell 1629-31: Airs & chansons à 4. 5. 6. & 8. parties par M. Piat Maugret, in
4.
Bibl. GoovT 493; F. LESURE, Cat. mus. impr. Bibl. Paris, Paris 1981; Lab16D
694;
Fétis BU 6/36; EQ 6/393.
44. *1617* RISM 16176
Livre septiesme des chansons vulgaires a 4.
LIVRE / SEPTIESME DES / CHANSONS VVLGAIRES DE DIVERS /
AVTHEVRS A QVATRE PARTIES, CON- / VENABLES ET VTILES A LA
IEUNESSE, TOVTES / MISES EN ORDRE SELON LEVRS TONS. / Avec
une briefve & facile instruction pour bien / apprendre la Musique. / TENOR. /
A DOVAY. / De l'Imprimerie de IEAN BOGARD. MDCXVII. // - In-4o oblong,
4 stemboeken: SVPERIVS 28 f. CONTRATENOR 28 f. TENOR 28 f. BASSVS
28 f.
→ 1633
61 chansons van: J. Baston, Benedictus, J. Berchem, P. Cadéac, Clemens non
papa (8), T. Crecquillon (7), P.J. de Latre (2), B. Donato, N. Faignient (3),
Godart, N. Gombert, R. Pathie (2), P. Sandrin (7), H. Waelrant (2), Anon. (13).
De inhoud van de bundel is identiek met de uitgave te Antwerpen bij Petrus
Phalesius in hetzelfde jaar (RISM 16177 te D RH (B)). Dit Livre septiesme was
een succesbundel, waarvan de eerste druk te Leuven verscheen bij P. Phalesius
in 1560 en zevenentwintig uitgaven kreeg bij verschillende uitgevers over een
ganse eeuw gespreid, tot in 1661 toe, met licht gewijzigde inhouden.
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GB Lem (S, CT, T) (nr. I.E. 28)
Bibl. SCHNAPPER, Br. Union Cat. mus., 1/182; H. VAN HULST, ‘Un succes de
l'édition musicale: le Septiesme livre des chansons à quatre parties
(1560-1661/3)’, Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap, 32-33, 1978-79,
p. 97-120.
45. *1619* RISM B 3843
Jean DE BOURNONVILLE
Missae tredecim IV. V. et VI. vocum quarum ultima pro defunctis. TENOR. /
Douai, Jean Bogard, 1619. // - In-4o oblong, 6 stemboeken: SVPERIVS.
CONTRATENOR. TENOR. BASSVS, QVINTA VOX. SEXTA VOX.
F Pn (S, CT, T, B, 5, 6) (nr. Vm1 855)
Bron. Bell 1629-31: Misse tredecim 4. 5. & 6. vocum Ioannis de Bournonville,
in 4.
Bibl. EQ 2/156; F. LESURE, Cat. mus. impr. bibl. Paris, Paris 1981; D. LAUNAY,
art. Bournonville, Jean de, in MGG, 15 (1971), col. 1016-1018; J. DE
BOURNONVILLE, Messe ad libitum (4 v. ex Missae tredecim) (ed. R.M. REBAUD),
Paris, Schola cantorum, s.d.
46. -?[1619]Piat MAULGRED
La Chaste Musique contenant chansons morales & pieuses à six par l'ordre de
l'Alphabet, par Piat Maugret.
s.l., s. ed., s.d. // - In-4o.
Deze toeschrijving is niet uitgesloten. Piat Maulgred publiceerde in 1616 te
Douai bij Jean Bogard. De catalogus van Balthasar I Bellerus te Douai in 1629-31
citeert vijf andere Bogard-drukken, waaronder ons nummer 45., uit 1619, het
jongste is.
Bron. Bell 1629-31: La Chaste Musique contenant chansons morales & pieuses
à six parties par l'ordre de l'Alphabet, par Piat Maulgret in 4.
47 *1622* RISM A 2654
Andreas D'ATH
Prolusiones musicae 2, 3,4, 5 v.
PROLUSIONES MUSICAE / BINIS, TERNIS, QVATERNIS, QVINIS /
VOCIBVS COMPREHENSAE, ET AD ORGANVM / BASSI CONTINVI
INTERVENTV ACCOMMODATAE, / AVCTORE M. ANDREA D'ATH
GALLO-BELGA / SERVIO, / IN INSIGNI, ET COLLEGIATA DIVI PAVLI
/ AEDE APVD EBURONES / SACELLANO ET ORGANISTA. / TENOR. /
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DVACI, Ex officina IOAN. BOGARDI, MDCXXII. // - In-4o oblong, 6
stemboeken: SVPERIVS. SVPERIVS SECVNDVS 48 p. ALTVS 40 p. TENOR
48 p. BASSVS. BASSVS CONTINVVS 40 p.
Opdracht: Aan de pas heilig verklaarde Sint-Ignatius. Ook lofdicht aan de auteur.
→ 1626 (Tomus II)
25 meestal feesteigen motetten op latijnse tekst 1 a 2; 5 a 3; 14 a 4; 5 a 5.
F Psg (S II, A, T, bc) (nr. VmQq Rés)
Bibl. A. AUDA, La musique et les musiciens de l'ancien Pays de Liège, Liège
1930, p. 158; M. GARROS, S. WALLON, Catalogue du fonds musical de la
bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris (Catalogus musicus, 4), Kassel 1967,
nr. 97.
47bis. *1622*
Andreas D'ATH
Prolusiones musicae 2, 3, 4, 5 v & aliquot motetta.
Douai, Jean Bogard, 1622. // (vermeerderde uitgave) - In-4o oblong, 6
stemboeken: TENOR (56) p.
Inhoud, auteur, titel, plaats, uitgever en datum is identiek met het voorgaand
nummer, maar p. 47-56 (TENOR) bevat bovendien volgend bijvoegsel:
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ACCESSERVNT EIVSDEM AVCTORIS ALIQVOT MOTTETA PRO
SOLEMNITATE / CANONIZATIONIS SS. IGNATII ET FRANCISCI
XAVERII.
Het bijvoegsel met hymnen voor Sint-Ignatius en/of Sint-Franciscus (heilig
verklaard in 1622); 1 a 2; 2 a 4; 1 a 5.
B Lc (T onvolledig) (nr. Terry A 8)
In het Tenorstemboek uit het fonds Terry re Luik werd de uitgave met dit
bijvoegsel vermeerderd, maar p. 51-56 gingen verloren. De inhoudsopgave
ervan staat bijgeschreven bij de gedrukte index van het boek op p. 46. Op de
perkamenten boekband staat handgeschreven: Tome I/ Andreae Dath / A 2. 3.
4. 5. vocum / Tenor 1636 / Livre 6 // 249-00-VIII // 2214.
48. *1622* RISM BB 1460 I, 1
Henricus BEAUVARLET
Missae Octo 5, 6, 8 v.
MISSA OCTO / V. VI. ET VIII. VOCVM, / AVCTORE / HENRICO
BEAUVARLET / INSVLENSI. / TENOR. /
DVACI, Ex officina IOANNIS BOGARDI, An. M DC XXII. // - In-4o oblong,
6 stemboeken: SVPERIVS. QVINTA VOX. CONTRATENOR. TENOR.
SEXTA VOX. BASSVS.
Opdracht: Raadsleden en magistraat van Veurne. Veurne, 25 mei 1621.
8 missae breves 4 a 5; 2 a 6; 1 a 7; 1 a 8. Ondermeer als parodiemis op chansons
van O. Lassus (2), F. Regnart en G. Ferretti.
Bibl. J. ROBIJNS, ‘Henricus Beauvarlet. Zangmeester te Veurne, componist van
een bundel missen’, Belgisch tijdschrift voor muziekwetenschap, 18, 1964, p.
32-49; HENRI-CUS BEAUVARLET, Vier missen (ed. J. ROBIJNS) (Monumenta
musicae belgicae (ed. R. LENAERTS), 11), Antwerpen 1974; J. DE CUYPER, I.
BOSSUYT, ‘De Acta Capituli van de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Kortrijk als
muziekhistorische bron, Jaarboek 1977 Vereniging voor Muziekgeschiedenis
Antwerpen (ed. G. PERSOONS), 6, 1977, p. 59-100.
49. *1626* RISM A2655
Andreas D'ATH
Tomus II. Prolusiones musicae 3, 4, 5, 6 v.
Tomus secundus. Prolusionum musicorum ter. quat. quin. sen. vocib. cum basso
continuo ad organum, vel chelyn, vel aliud istius modi instrumentum. Auctore
M. Andrea d'Ath servio in celeberrimae Aede D. Lamberti Leod. sacellano. /
TENOR. /
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Duaci, Ex officina Ioannis Bogardi, M DC XXVI. // - In-4o oblong, 7
stemboeken: CANTVS 41 p. ALTVS 46 p. TENOR 46 p BASSVS 42 p.
QVINTA PARS 26 p. SEXTA PARS 21 p. BASSVS CONTINVVS 42 p.
← 1622 (Tomus I)
15 motetten 9 a 4; 4 a 5; 2 a 6.
F Psg (kpl: S, A, T, B, Bc, 5, 6) (nr. Vm 100 Rés)
Bibl. F. LESURE, Cat. mus., impr. Paris, Paris 1981.
50. *1627* RISM G525
Giovanni Giacomo GASTOLDI
Balletti a 5, 6, 8 v.
Balletti a Cinque Voci, Con li suoi Versi per cantare, sonare, e ballare. Con una
mascherata de cacciatori a sei voci, e un concerto de pastori a otto... novamente
ristampati. / CANTUS. /
Duaco, Appresso Giovanni Bogardo, anno M DC XXVII. // - In-4o oblong, 5
stemboeken.
Tiende druk van deze succesbundel, voor het eerst te Venetië gedrukt bij
Picciardo Amadino in 1591. Folio A van het Cantusexemplaar is beschadigd.
GB Lbm (C, A, B, 5) (nr. B317b)
Bibl. R. RASCH, ‘The Balletti of Giovanni Giacomo Gastoldi and the musical
history of the Netherlands’, TVNM, 24, 1974, p. 112-143; Catalogue of printed
music in the British Library to 1980 (ed. R. BALCHIN), London 1981-1987, 62
vol.
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51. 1629
Joannes SARDONIUS
Angelica musica 2, 3, 4 v., Douai, Petrus Bogard, 1629.
Angelica musica pro praecipuis festis totius anni, et Communi Sanctorum. Binis,
ternis et quaternis vocibus, cum Basso Continuo ad organum. Auctore Iohanne
Sardonio Leodiensi.
Duaci, Ex officina Petri Bogardi, sub Bibliis aureis. Anno M. DC. XXIX. // In-4o oblong.
Bibl. GoovT 592; Lab 17D 1716.
52. *1633* RISM 16332
Livre septiesme des chansons vulgaires a 4, Douai, Pierre Bogard, 1633.
LIVRE / SEPTIESME DES / CHANSONS VVLGAIRES DE DIVERS
AVTHEVRS A QVATRE PARTIES, CON- / VENABLES ET VTILES A LA
IEVNESSE, TOVTES / MISES EN ORDRE SELON LEVRS TONS. / Avec
une briefve et facile instruction pour bien / apprendre la Musicque. / SVPERIVS.
/ A DOVAY. / De l'Imprimerie de PIERRE BOGART. / l'AN M. DC. XXXIII.
// - In-4o oblong, 4 stemboeken: SVPERIVS 28 p. (ALTVS. TENOR. BASSVS).
← 1617
55 chansons van: J. Baston, Benedictus, J. Berchem, P. Cadéac, Clemens non
papa (8), G. Costeley, T. Crecquillon (7), P.J. de Latre(2), B. Donato, N.
Faignient, N. Gombert (2), R. Pathie (2), A. Pevernage (2), P. Sandrin (8), H.
Waelrant (2), Anon. (11).
De inhoud van de bundel is identiek met de Phalesius-uitgave te Antwerpen in
1613 (RISM 16137 te GB Lbm (S, CT, T, B)).
F Pn (S) (nr. Cons. Rés 270)
53. 1633
Philip VAN HEYMISSEN
Harmonia angelica sacrarum cantionum 8 v., Douai, Petrus Bogard, 1633.
HARMONIA ANGELICA SACRARVM CANTIONVM octonis vocibus
accomodata quibus adiecta sunt LITANIAE BEATAE MARIAE VIRGINIS.
Cum basso continuo ad organum. Auctore D. Philippo Van Heymissen ecclesiae
Cathedralis Silvae Ducensis or ista. BASSVS 2. CHORI. / Duaci. Ex officina
Petri Bogardi, sub Bibliis aureis Anno M. DC.XXXIII. // - In-4o oblong,
stemboeken.
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Tot 1878 was het stemboek BASSVS 2. CHORI in de bibliotheek van René
della Faille te Antwerpen en werd toen opgekocht door de Antwerpse
boekhandelaar P. Kockx voor 400 fr. in een pakket van 46 muziekdrukken in
120 exemplaren, alle uit 16de/17de eeuw.
GoovT en Lab17D citeren de druk in 1664, met de bedenking dat Petrus Bogard
maar drukte tot in 1638.
Bron. Bell 1633-38: vermeldt nog een ander werk: Il suave Rossignoletto de
Madrigali moderni a [4] voci con Basso continuo di Philippe van Heymissen,
in 4. Dit kan natuurlijk ook een druk van P. Bogard zijn.
Bibl. GoovT 821 (onder jaartal 1664); Lab17D 2438 (jaartal 1664); Bouwstenen
voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, Amsterdam, Vereeniging
voor Nederlandsche muziekgeschiedenis, 1869, 1/64; Catalogue des livres et
manuscrits composant la collection de M. René della Faille dont la vente aura
lieu le lundi 25 mai 1878 et cinq jours suivants... chez le libraire Pierre Kockx
Vieux marché du Blé 22 à Anvers, Antwerpen 1878, nr. 722 (geannoteerd
exemplaar te Antwerpen, Stadsbibliotheek B 16086), met het juiste jaar van
uitgave 1633.
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5. Betekenis van de muziekuitgeverij Typis Bogardi
Dankzij bovenstaand vernieuwd onderzoek werden tussen 1575 en 1633 in het totaal
vierenvijftig muziekdrukken aan de Dowaaise Bogardpersen toegewezen. Twintig
hiervan bleven bewaard. Voorheen kende de bibliografie van Douai slechts dertien
muziekuitgaven, waarvan er toen negen werden teruggevonden. Al dan niet in
samenhang met de boekverkoperscatalogen van Balthasar I Bellerus uit Douai, werden
niet minder dan zesentwintig Bogarddrukken nieuw geïdentificeerd, uitsluitend
dankzij het systematisch ontsluiten van de archieven van het Museum Plantin-Moretus.
Ook werd heel wat klaarheid geschapen voor bundels van tijdgenoten. Door dit geheel
van vierenvijftig muziekuitgaven wordt Bogardus/Bogard te Douai een zeer belangrijk
muziekdrukker van het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
in de Nederlanden.
Al deze muziekdrukken werden wel degelijk typis Bogardi of op de persen van
Bogard gedrukt. De uitspraken in de moderne tijd dat Bogardus zijn muziek liet
drukken bij Phalesius / typis Phalesii, of bij Plantin / typis Plantini, stammen allemaal
van een foutieve opgave bij Sweertius in zijn Athenae Belgicae, bij de biografische
nota over Andreas Pevernage.
Andreas Pevernage... composuit Cantiones sacras quas Moteta vocant, &
Prophanas 4. 5. 6. 7. 8 vocum typis Plantini, anno 1578. & Phalesii, anno 1591.31
Pevernage publiceerde motetten als Cantiones sacrae bij Bogard te Douai in 1578
en vier boeken Chansons bij Plantin te Antwerpen in 1589-91, die op hun beurt als
Chansons d'Andre Pevernage tant spirituelles que profanes in herdruk verschenen
bij Phalesius in 1606-1607 te Antwerpen. Sweertius dateert de uitgaven van deze
drukkers te vroeg, vermits de Plantindruk (typis Plantini) pas in 1591 verschijnt en
niet in 1578, en de Phalesiusdruk (typis Phalesii) in 1606 en niet in 1591. Bovendien
ontbreekt in de boekhouding van Plantin het bewijs dat hij ooit Motetten van
Pevernage heeft gedrukt. Voor de Chanson-drukken uit 1589-1591 geeft Plantins
boekhouding wel ruime informatie.
Dat neemt niet weg dat er een grote gelijkenis bestaat tussen een Bogardus- en
een Phalesius-druk. Vooreerst zijn sommige filigranen die als omlijsting op de
titelbladzijden van beiden voorkomen identiek, daar waar het

31

F. SWEERTIUS, Athenae Belgicae, Antwerpen 1628, p. 125.
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6. Overzicht van de muziekdrukken van Bogardus / Bogard.

gebruikte lettertype verschillend is, uitgezonderd één reeks sierletters met een
symmetrie van niëllo-arabesken.
Maar er is meer. De noten van de Phalesii zijn voor het merendeel van hun
honderden muziekuitgaven van 1552 (Hortus Musarum) tot 1673 stereotiep
onveranderd gebleven.32 Dit muziektype was ook aan Plantin bekend. De Officina
bewaart nog een onvolledige set matrijzen middelbaer

32

Het ietwat compacter notenbeeld van sommige bladzijden van Phalesiusdrukken - zoals
bijvoorbeeld A. VERMEIREN, Missae et motettae 1.2.3.4 v., Antwerpen, Erven Phalesius,
1668 - is gewoon gevolg van tussen elke loden noottype een half zo smal stukje notenbalk
te voegen dan in hun andere muziekdrukken.
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canon / moyenne musique 11:10.5.33 De muziektypen in enkeldruk van Bogard te
Douai bleven dezelfde van 1575 tot 1633. Zij zijn gewoonweg van dezelfde
lettersnijder als deze van Phalesius. Het type en de afmeting voor beide drukkers is
identiek, uitgenomen één belangrijk onderscheid, dat als een signatuur geldt. De haak
aan de achtste en zestiende noten bij Bogardus/Bogard te Douai is open; de haak van
de achtste en zestiende noten bij Phalesius te Leuven en te Antwerpen is gesloten.
Voor het gieten van deze twee loden muzieknoten beschikte Bogardus/Bogard dus
over eigen en onderscheiden matrijzen.

7. Notentypen a. Phalesiusdruk; b. Bogarddruk.

De universiteit van Douai werd als Studium Generale opgericht door koning Filips
II van Spanje op 19 januari 1562, na goedkeuring door de Paus in 1559-1560, ter
versteviging van het centraal gezag, maar vooral ter versteviging van de katholieke
orthodoxie. De maatschappelijke relevantie van de nieuwe universiteit als
vormingscentrum voor de culturele elite van de Franse Nederlanden was zeer groot.
Hieraan heeft ook het drukkersgeslacht Bogard als officiële drukker van de universiteit
gedurende drie generaties meegewerkt. Door hun muziekuitgaven hebben zij
bovendien de meest vooraanstaande componisten en kapelmeesters van voorname
muziekcentra als Lille, Doornik, Arras, Cambrai, Douai, Veurne en Kortrijk in de
openbaarheid gebracht. De laatste bloei en nabloei van de Polyfonie van de
Nederlanden hielden zij mee in stand, enerzijds door drukken van vele misbundels
in de geest van de contrareformatie (wel in polyfonie, maar met klaarverstaanbare
tekst) en van verzamelingen met beeldrijke, expressieve mo-

33

MPM, MA 101b. Cfr. H.D.L. VERVLIET, Sixteenth-century printing types of the Low Countries,
Amsterdam 1968, p. 350: M14. De muziektypen van Phalesius en Bogardus worden hier als
identiek beschouwd.
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tetten; anderzijds door het uitgeven van vele drukken met chansons waarin de
liefdeslyriek uit de rederijkersperiode nu eens melancholisch, dan weer fris en
eenvoudig uiting gaf aan de verfijning van de levensstijl. Ook werd ingegaan op de
trend van de tijd door van enkele succesbundels ook op de Dowaaise persen een
uitgave te bezorgen, door van de geliefde Lyonese troubadour Jean de Castro niet
minder dan negen bundels te drukken of door het oeuvre van François Regnart en
zijn broers in eigen gewest kenbaar te maken.
Ook doorheen de muziekcultuur, zowel geestelijk als profaan, weerspiegeld in de
muziekdrukken die Joannes I Bogardus, Jean II Bogard en Petrus Bogard aan Douai
hebben geschonken, kreeg de landstreek van de Franse Nederlanden een eigen gelaat
binnen het humanisme.

8. Sierletter met een symmetrie van niëllo-arabesken, aangewend in de muziekdrukken van Bogardus
/ Bogard. Cat. nr. 47 (1622).

Katholieke Universiteit te Leuven
Afdeling Muziekwetenschap
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
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Bijlage 1
1592, 2 september, Douai. Aanbevelingsbrief door Jean (II) Bogart filz voor
(proeflezer) Renatus Pauli aan Jean Mourentorf, Anvers
Antwerpen, MPM, Arch. 77 nr. 431.
Sr. Jean Mourentorf
Comme les gens de lettres font volontiers cognaissance avec les libraires et
imprimeurs: il est advenu que le bon seigneur, porteur de cestes nous est venu voir
avec une fois tellement quel se soit faict familier de nous, en sorte que ieusse voulu
et desire que loccasion se fut presentee de luy faire aucun plaisir.
Or maintenant quil me prioit que je luy eusse faire trouver quelquun en Anvers,
auquel il se fut adresse comme amy, pour lassister en ce quil eust du affaire de son
ayde; ie me suis admise de vous recommander le personnage.
Il a enseigne en ceste ville les mathematiques ausquelles il est tres bien verse et
tres habil homme et ie ne doutte point que sil vous plait lemployer en quelque chose
qiij soit apartenant a ceste science, vous trouverez en contentement tel quaucun autre
vous pourroit donner.
Pour le bruyt qua eu feu votre beaupere, a qiij dieu face paix, il luj est, advis quil
ne perdra sa peine de venir devers vous, non point pour sappuye tant seulement en
un endroict: mais quel espere principalement que par vostre assistence et ayde il
courra vostre adresse a ceux que vous cognoissez amateur de sa science.
Sil advient jamais quaucun de devers vous soit recommande et adresse a nous ie
voudray faire tout autant que ie me persuaide affreusement que vous ferez pour le
bon seigneur qiij vient devers.
Lequel encor voulut faire profession de la langue hebraique si ceux de Anversse
luy eussent voulu permettre.
Ie me recommende et me tiens au nombre des printeurs de amy vostres. En Douay
ce ij septembre 92.
Vostre a commandement
(get.) Jean Bogart filz
(adres) au Sr. Jean Mourentorf nostre affectionnissime amy, au compas dor a Anvers
(op de plica, adreszijde, door een andere hand) pro etc. Renatus Pauli.
(Renatus Pauli was proeflezer bij Jan Moretus, rek. 19 september 1591 - 14 september
1592, volgens Arch. 786 fo 38, cfr. VOET, GC, 2, p. 177.)
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Bijlage 2
1593, 14 januari, Douai. Verontschuldigingsbrief door Jean (I) Bogardt aan de
Koninklijke Geheime Raad te Brussel aangaande het drukken zonder boekprivilegie
van Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum (1588, 7 vol) van Boetius Epo.
A.R.B., Geheime raad Spaanse tijd 1276/339.
Sages et prudentz Seigneurs,
Apres que la ville dAnvers fut reduicte a lobeissance de sa Majeste ie me retiray
dicy a Louvain, la ou pour un temps iay tenu ma residence, laissant mon fils a Douay.
Monseigneur le Prelat de Saint Vaast Conseiller du Conseil destat de sadite majeste
luy auroit faict imprimer en partie a ses frais et despens, certain livre intitule Heroicae
Questiones, de monsieur Boetius premier et plus ancien professeur de droit de ceste
université; lon a faict le debvoir de le faire relire, visiter et approuver par ceux que
lon iugeoit assez suffisantz, et en ayantz la charge, a scavoir de Monsieur Stapleton,
docteur en la sainte Theologie, et du doyen de Sainte Anne Licentié en droict,
visitateur ordinaire et allors commis en ceste ville et Universite; ainsi quil apert par
leurs signatures imprimees audit livre. Cestoit chose hazardeuse denuoyer une seule
copie que lauteur avoit escrit au net de sa main par des chemins si perilleux quilz
estoyent en ce temps a fort grand danger destre perdue. Pour ces raisons, et voyant
que plusieurs en usoyent ainsi, lon na du aucun doubte de mesprendre aucunement
envers sadite Majeste, plus encore considere le grand renom et autorite dun premier
Professeur de nostre Université. Priant treshumblement, non obstant ce que dessus,
sil semble y avoir aucun mesfaict, de nous benignement et favorablement pardonner
la faute quj pourroit avoir este commise, comme à celuy quj ne desire que tres
promptement obeir aux mandementz que sadite Majesté voudra estre gardez; ainsi
quavons monstre tout le temps des troubles, en faisant tousiours tresfidele service a
icelle sa Maiesté pour le grand bien de la Republique, et de la Religion Catholique,
Apostolique Romaine.
Que cognoit Dieu Auquel ie supplie donner à Voz Seigneurs longue heureuse vie.
De Douay ce 14. Janvier 1593.
De voz Seigneurs treshumble serviteur
(get.) Jean Bogardt
(adres) A Messeigneurs Monsieur le President Seigneurs du Conseil privé de sa
Majeste à Bruxelles. (Droogstempel) JB.
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Resume
Nonobstant l'adresse identique à Douai, chez Jean Bogard, à la Bible d'or, que portent
ces éditions de musique, il faut dorénavant distinguer deux imprimeurs du même
nom. Le père Joannes I Bogardus est cité ici en orthographe latine, tandis que son
fils Jean II Bogard est décrit par son nom français.
Fixer la date de succession de père en fils est fort compliqué. Le fils Jean II Bogard
imprimait déjà de façon autonome à Douai en 1588. Depuis 1592 Jean Moretus le
considère d'ailleurs comme le libraire J. Bogard à Douai. Mais entretemps un octroi
important d'impression au nom du père Joannes I Bogardus n'expire qu'en 1603.
Ainsi la succession comme imprimeur, selon le droit, à Douai n'apparaît qu'en 1607.
Joannes I et Jean II ont bien négocié tous les deux avec l'imprimerie à Anvers, qui
a distribué leurs imprimés de musique même à Francfort. Jean Moretus était un ami
de Jean II Bogard. Le fils Melchior Moretus résida chez celui-ci pendant ses études
au collège de Douai.
La table nécrologique des Bogards démontre la parenté à maintes familles
d'humanistes et d'imprimeurs comme Balthasar I Bellère et J.G. Rivius.
Il y a quatre sources d'archives pour établir la bibliographie des imprimés musicaux
sortis des presses Bogardus/Bogard à Douai entre 1574 et 1633. Dans les archives
plantiniennes reposent: 1o le catalogus secundum regiones 1578-1634 qui cite les
titres des livres édités par les imprimeurs des Pays-Bas, 2o les livres de vente
1555-1648 avec les noms des auteurs et compositeurs, et 3o les catalogues de
Francfort. 4o: le beau-fils de Joannes I Bogardus était lui aussi imprimeur à Douai;
Balthasar I Bellère publia son catalogue de libraire à Douai de 1603 à 1636.
Grace à ces quatre archives parallèles on est parvenu à établir le catalogue
bibliographique de cinquante quatre imprimés de musique de la famille Bogard à
Douai, contre treize citations seulement dans les bibliographies douaisiennes
existantes.
Le tableau synoptique à la fin de l'article (illustration no 6) montre la liste
impressionnante des vingt-neuf compositeurs édités. Nos imprimeurs douaisiens sont
devenus ainsi des éditeurs de musique de premier ordre dans les Pays-Bas des 16me
et 17me siècles. Ils ont collaboré au rayonnement de l'humanisme particulier
franco-flamand qui s'est répandu en pleine orthodoxie catholique tout autour de la
ville universitaire de Douai.
Par la publication de maintes recueils de messes et de motets expressifs, les éditions
Bogard ont promulgé à l'épogée de la grande tradition de la polyphonie des Pays-Bas.
La poésie d'amour des réthoriciens contemporains inspirait leurs chansons
polyphoniques de mélancholie, de fraîcheur et de simplicité.
Au terme de cet article on discute les similitudes et les particularités du matériel
d'imprimerie de musique utilisé par Pierre Phalèse d'Anvers et par Bogard à Douai.
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Toelichting bij de bijzondere illustratiereeks
De opnamen werden uitgevoerd door de Educatieve Dienst van de Stad Antwerpen.
Voor enkele foto's werd een beroep gedaan op de A.C.L. te Brussel.
De cijfers verwijzen naar de pagina met de afbeelding.
5. Christoffel Plantijn
Portret in burijngravure door een onbekende meester, 1588.
13-14. Christoffel Plantijn
Schilderij op paneel door P.P. Rubens, besteld tussen 1613-1616 door Balthasar
I Moretus. De kunstenaar inspireerde zich op de kopie van het Leidse portret
van 1584.
55. Christoffel Plantijn
Schilderij op paneel. Kopie (uit de tijd) van het werk van een anoniem meester
uitgevoerd te Leiden in 1584 (thans in de universiteit aldaar; gift van een lid
van de familie Raphelengius). De kopiist maakte evenwel een vergissing: de
datum Ao 1584 op het origineel werd bij hem Ao 1554. Het schilderij diende
als model voor P.P. Rubens.
56. Christoffel Plantijn
Het eerste bekende portret: burijngravure door Filips Galle, opgenomen in diens
album van beroemde persoonlijkheden, Virorum doctorum de disciplinis effigies
XLIII, Antwerpen, 1572.
57. Christoffel Plantijn
Portret in burijngravure door Joannes Wierix, 1588.
58. Christoffel Plantijn
Portret in burijngravure door Hendrik Goltzius met een - eveneens gegraveerd
- huldedicht van de Antwerpse stadssecretaris Joannes Bochius, opgenomen in
de bundel gedichten ter nagedachtenis van Plantijn, Epigrammata funebria ad
Christophori Plantini architypographi regii manes, gepubliceerd door Jan
Moretus in 1590.
59. Christoffel Plantijn
Miniatuurportret: CHRISTOPH. PLANTINUS. Nat: 1514. Obt. 1589.
60. Christoffel Plantijn
Portret (houtblok) door de Antwerpse houtsnijder Edward Pellens (1872-1947).
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159-160. Het voorgebouw aan de Vrijdagmarkt
Opgetrokken in 1761-1763 in Louis XV-stijl naar het ontwerp van de Antwerpse
architect Engelbert Baets. Boven de ingangspoort het beeld in reliëf vervaardigd
in 1640 door Artus Quellin en voorstellend het Plantijnse drukkersmerk
geflankeerd door een Hercules met knots (Labor) en een vrouw (Constantia).
161. De binnenplaats van het Plantijnse huis
Zicht op de noordvleugel, de westvleugel (links) en de oostvleugel (rechts). Een
prachtig Renaissance-ensemble dat evenwel in drie fasen werd opgetrokken:
de westvleugel uiterst links dateert uit de tijd van Plantijn, de noord- en
oostvleugels kwamen tot stand in 1620-1622, het deel van de westvleugel
aansluitend bij de noordvleugel in 1637-1639.
162. De binnenplaats van het Plantijnse huis met zicht op de west- en noordvleugel

269.
270-271.

272.

273.

De noordvleugel - galerij en twee verdiepingen - werd opgetrokken in 1620-1622.
De daarbij aanleunende westvleugel (galerij en het gebouw tot aan de deur)
kwam tot stand in 1637-1639. Het op de foto links gelegen deel van de
westvleugel (tot juist vóór de deur) dateert uit de tijd van Plantijn. De wijngaard,
wiens ranken de muren van beide vleugels bedekken, werd volgens de
familietraditie geplant door de aartsdrukker. De moederstam naast de deur aan
de westgevel is in elk geval verscheidene eeuwen oud.
In de drukkerij (zaal 13)
Zicht op twee persen uit de 17de-18de eeuw, nog steeds gebruiksklaar.
De drukkerij (zaal 13)
Ingericht door Plantijn in de zuidvleugel die hij hiertoe speciaal heeft laten
bouwen in 1580. Links de zetkasten waar de zetters de loden letters
aaneenvoegden tot bladen; rechts vijf persen uit de 17de- en 18de eeuw waarop
het zetsel werd afgedrukt door de drukkersgezellen. Op de achtergrond, onder
het beeld in terra-cotta van O.L.V. van Loretto (17de eeuw), twee persen uit de
tijd van Plantijn of Jan I Moretus: de oudst bekende ter wereld.
De letterkamer (zaal 13)
Ingericht in de zuidvleugel, opgetrokken door Plantijn in 1580 om er zijn
drukkerij onder te brengen. De kamer bevat zetkasten met loden letters voor
gebruik door de zetters. Onderaan de rekken liggen opgestapeld de reserves aan
loden letters van het huis, nog steeds gewikkeld in hun papieren verpakkingen
uit de 17de- en 18de eeuw: in totaal ongeveer tien ton. Boven de schouw drie
beelden uit de 18de eeuw voorstellend Honor, Virtus en Doctrina.
De lettergieterij (zaal 30)
Ingericht door Balthasar I Moretus op de tweede verdieping van de noordvleugel,
opgetrokken in 1620-1622.
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274. De Plantijnse drukkerij ca. 1870
Potloodschetsen door Nicaise de Keyser (1813-1887). Antwerpen, Kon. Museum
voor Schone Kunsten, 2138 I 134.
435. Het groot salon (zaal 2)
Ingericht in de oostvleugel opgetrokken in 1620-1622 door Balthasar I Moretus.
Aan de wanden portretten door P.P. Rubens van leden van het geslacht
Plantijn-Moretus en van vrienden des huizes, besteld door Balthasar I Moretus
in 1613-1616 en 1630-1636. Aan weerszijden van de schouw, twee Antwerpse
kunstkabinetten (17de eeuw).
436. Het klein salon (zaal 1)
Ingericht in de oostvleugel opgetrokken in 1620-1622 door Balthasar I Moretus.
De muren zijn bekleed met Brusselse wandtapijten uit de 16de eeuw. De boorden
van deze tapijten werden echter geweven in de 17de eeuw (in de boord boven
de deur, rechts het wapenschild van de familie Losson-Van Hove van dewelke
Balthasar I of Balthasar II de tapijten moet hebben gekocht; links het Plantijnse
drukkersmerk dat de nieuwe eigenaar moet hebben laten aanbrengen). Boven
de haard een repliek, uit de tijd, van het schilderij van P.P. Rubens, De
leeuwenjacht.
437. Het salon op de eerste verdieping (zaal 21)
Bekleed met Mechels goudleder (17de eeuw); meubilair uit de 17de-18de eeuw.
Tegen de wand een uiterst zeldzaam dubbelinstrument, clavecimbel-spinet, door
de priester-organist Joannes Josephus Coenen, Roermond, 1734, maar denkelijk
herbouwd op basis van een instrument uit het Antwerpse Ruckersatelier.
438. Labore et Constantia
Olieverfschilderij op doek door Erasmus II Quellin (1607-1678), uitgevoerd in
opdracht van Balthasar I Moretus in 1640.
517. De grote bibliotheek (zaal 31)
Ingericht omstreeks 1640 door Balthasar I Moretus op de eerste verdieping van
de pas door hem opgetrokken oostvleugel. De bibliotheek deed tevens lange
tijd dienst als privé kapel. Het altaar is verdwenen maar het altaarschilderij,
Christus aan het Kruis, door Pieter Thijs (Antwerpen, 1624/26-1677/79), is
gebleven.
518. Justus Lipsius (1547-1606)
Schilderij op paneel door anoniem meester. Volgens de gegevens op het werk,
dat te Leiden moet zijn tot stand gekomen, toont het de grote humanist en
persoonlijke vriend van Plantijn in 1585 op 38-jarige leeftijd. Lipsius laat de
linkerhand rusten op de kop van zijn geliefd hondje, Mopsa.
519. De kamer der proeflezers (zaal 9)
Ingericht omstreeks 1700 (tevoren boekwinkel). Men lette op de grote tafel
tegen het venster, aan dewelke de correctoren hun werk verrichtten.
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520. Abraham Ortelius (1527-1598)
Schilderij op paneel door P.P. Rubens, besteld tussen 1630-1636 door Balthasar
I Moretus. De grote Antwerpse geograaf, schepper van de moderne atlas, was
een intieme vriend van Plantijn.
521. Benedictus Arias Montanus (1527-1598)
Schilderij op paneel door P.P. Rubens, besteld tussen 1630-1636 door Balthasar
I Moretus. De grote Spaanse theoloog werd in 1568 door Filips II naar
Antwerpen gestuurd (waar hij verbleef tot 1575) om de werkzaamheden aan de
Polyglot-Bijbel te leiden. Hij bleef tot de dood van Plantijn diens trouwe vriend.
Hij is op het schilderij van Rubens afgebeeld dragend de mantel van ridder in
de Spaanse militaire orde van Sint Jacob van Compostella.
667. Matrijzen en stempels
Matrijs: Ma 1a B. Stempels: Gros Capital de 3R en Mediane van Hendrik van
den Keere.
668-669. Koperplaat en afdruk
Koperplaat 158 D. Cornelis II Galle, Allerheiligen, in: Missale Romanum,
Antwerpen, B. Moretus, 1650, p. 624.
670. Houtblok en afdruk
Mathias Lobelius, Kruydtboeck, Antwerpen, C. Plantijn, 1581, p. 752.
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Index nominum
A, Wiinandt vander 471, 478
ABC et petit catechisme 25
ABC pour apprendre a escrire 353
ibn Abdallah, Ahmed 549
Abudacnus, Josephus 581
Accord ende verbondt (...) 228
Adriaenssens, Paul 394
Aduertence aux habitans des Provinces Vnies 163
Aeolis 360
Aertssens, Reynier 430
Aeschylus 228, 342, 491-504
Aesopus 284, 342
Afgheworpene brieven (...) 228
al-Afzari 561, 563, 588
Agathias 592-3
Aire zie Ariën
Aitsingerus, Michael 228
ibn Ajurrūm 561, 588
Aken 93
Alba 361
Albert, Kardinaal-Infant 201
Albertus Magnus 284
Albertzen, Heindrick 393, 395
Alcaeus 373
Alcala de Henares 28-9, 190, 410
Alcala, Pedro de 527, 544-5, 565, 570, 574, 577
Alciatus, Andreas 118, 228, 242, 285, 400, 449
Alcman 373
Alexis Piemontois 134, 228, 282, 293, 366-7
Alkmaar 393
Alphabetum Graecum 353
Alphabetum puerorum 353
Altarius, Guilelmus 288
Altdorfer, Erhard 182-4
Alva, hertog van 28, 32, 35, 70, 190, 350, 364, 404
Alvarez de Toledo, kardinaal 481
Amadino Picciardo 657
Amerika 20, 413
Amsterdam 81-3, 88, 107, 124, 393, 395, 449, 549, 578, 600, 605-11
Amsterdam, Hendrick van zie Niclaes, Hendrik
Amsterdam, Jan van 125
Anacreon 373
Ancelin, Thibaud 205
Andriessen, Daniel 395
Aneau, Barthélémy 199
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Angoulême, Henri d' 16
Anjou, hertog van 228, 231
Anselmus, O. Cap. 445
Anthologia Palatina 492
Antiochië 289, 529, 578
Antiphonarium 33
Antonianus, Antonius 116
Antonides zie Theunisz
Antwerpen passim
Antwerpen, markgraafschap 469, 470, 477
Apuleius 342, 451, 592, 594
Aragon 399, 406, 416-7
Aramon, Gabriel d' 527
Arantius 460
Archimedes 194-5
Archinto, Filippo 562
Arents, Hans 42
Arezzo 108
Arias Montano, Benito 29-30, 33, 35, 41, 118, 121, 191, 194-200, 205-6, 209,
249, 402-4, 407, 410, 415, 528-9, 531, 534, 558-9
Ariën 350
Aristaenetus 285, 342
Aristides, Aelius 322
Aristoteles 285, 340, 492, 592, 594
Arnobius 228
Arnouts, Jacques 426
Arras zie Atrecht
Arsenius van Monembasia 495, 503
Artesië 361
Assche, Paul van 415-6
Asse, d' zie Dassa
Assendelft, Hendrik van 75
Assendelft, Willem van 76
Asseville, Bonaventura d' 395
Ath 351-76
Ath, Andreas d' 654-7
Atrecht 322-5, 353, 377, 628, 662
Augerius, Edmundus 368-9
Augsburg 509
Augustinus 33, 179, 192, 317-8, 321, 451
Aurelius Victor 339
Ausonius 339
Averrhoes 586
Avey 351, 373
Avianus 342
Avicenna 566-7, 571, 586
Avila 355
Avala, Martin de 355, 369
Aytta, Viglius ab 133
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Aziz, Abdoel 549
Azpilcueta, Martin de 412
ibn Bābashādh 561, 588
Babylonië 194
Bacchylides 373
Baicx, Andries 427-30
Balenux, Joannes Andreas 439
Ballain, Geoffroy 188, 241-4
Ballard, R. 632
Bar, Andrien du 394
Barbarije zie Marokko
Barbatus zie Abudacnus
Barberini, Francesco 388
Barbet, N. 649
Barcelona 416, 562
Barentsen, Adriaen 393
Barneveld 36
Baron, Martin de 606
Barrefelt, Hendrik Janssen (‘Hiël’) 20, 35-6, 41, 121-58, 204, 207
Bartholinus, T. 461
Basel 108, 177, 310, 447, 481, 491, 494-5, 591, 595
Basius, Joannes 328
Basson, Thomas 146
Baston, J. 653, 658
Bavai 351
Bay, Laurentius de 640
Beaujeu 360, 365
Beaumont 493
Beauvais 357, 512
Beauvarlet, Henricus 656-7
Becanus zie Goropius Becanus
Beccera 482
Beda Venerabilis 290
Bedwell, William 550-1, 558, 567, 571, 574, 576, 581
Beelaerts, Lucas 430
Beers, Jan van 45, 47
Beham, Hans Sebald 198
Behault, Anne de 627-8
Belaert, Jan 426
Belleforest, François de 322
Bellerus,
- Balthasar I 616, 621-3, 625-9, 643-4, 654, 660
- Balthasar II 628
- Elisabeth 628
- Jan 18, 301-3, 459, 623, 628, 631, 645, 647
- Magdelaine 628
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Marguerite 628
Marie 628
Martin 628
Pieter 301-3, 430
Pieter III 628

Beloeil 354
Belvaletius, Philippus 322
Bembo, P. 107, 118
Benedictus, 653, 658
Berchem, J. 653, 658
Berckman zie Birckman
Berckmans, Elisabeth 426
Berg, Adam 644
Bergaigne, Anthoni Marie 317-22
Bergen, Hg. 350-78, 474, 477
Bergen op Zoom 393, 395
Bergensis zie Gerardus Bergensis
Berghe, Hans van den 429
Bergher, Joris 429
Berlaimont, Florent de 637
Berlaimont, Ludovicus a 637
Berlicomius, B. 595
Bernardus van Konstanz 370
Bernuy, Fernando de 25-6
Besançon 385
Besold, Eduard 465, 477
Bethune 322
Beuningen, Gerard van 571
Beys, Egidius 34, 42
Biblia
- Arabica 541, 547, 564, 566, 568-9, 575, 587
- Gallica 293, 318
- Graeca 287, 291, 328, 358-9, 492
- Hebraica 26, 149-50, 154, 290-1
- Latina 200-8, 285-6, 290-1, 345, 370, 374, 406, 439, 440, 451
- Neerlandica 138-49, 152, 172-90, 228, 232, 293
- Polyglotta 28-33, 48, 117, 190-200, 205, 385, 402-4, 411, 451, 492,
528-33, 559, 564-5, 614
- zie ook Ecclesiasticus, Psalmi, Tobias
Bibliander, Theodor 563
Biestkens, Nicolaes 138, 141, 183
Binche 351
Bion 321, 342
Birckman, A. 377, 422, 429
Bladus, A. 357
Bloke, Servaes van den 428
Boaistuau, Pierre 282, 293, 365
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Bocangel, Gabriel 414
Bocangelino, Pietro 414, 591-2
Bock, Herman de 426
Bodeghem, Jan van 566
Boderie zie Le Fèvre de la Boderie
Boem, Adam 394
Boergondië 387
Boethius 340, 355
Bonifacius, Johannes 640
Boucle, Geraerd van 619
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Bourgogne, Herman & Jean de 641
Bogard(us),
- familie 613-66
- Adrienne I 620, 628
- Adrienne II 628
- Anna I 620, 628
- Anna II, 626, 628
- Barbara 616, 625-6
- Catharina 626, 628
- Cornelius 628
- Georges 628
- Ignace 628
- Jacques 127
- Jean II 613-66
- Jeanine 626
- Jerome 628
- Joannes I 315, 322, 326, 613-66
- Louise-Rietrude 628
- Marie 628
- Marie-Jeanne 628
- Martin 618, 623, 628
- Martin, weduwe van 618, 623-4
- Philippe 628
- Pierre 618, 623, 628, 659
Bologna 353
Bom, Emmanuel de 46
Bomberghen, van
- Antoon 27
- Cornelis 24-7, 122, 149-50
- Daniel 150
- Karel 25-7, 122, 149-50
Bonnot, Jan 137
Bononia, Joannes à 320
Borculo, Henric van 395
Borculo, Herman van 395
Bordeaux 417
Borja, Juan de 199
Borne, Dirk (II) van den 126, 128
Borrekens, Jan 599
Borrewater, Marie 430
Bortels, Marie 68
Boscard, Jacques 322, 620
Bossche, Franchois vanden 430
Bossche, Gilles vanden 78
Boyer, Benito 411-3, 416-7
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Bournonville, Jean de 654
Brabant 67-72, 75, 84, 152, 189, 355, 362, 364, 367, 377, 383, 393, 420, 509,
511-3, 619
Bracciano, hertog van 388
Braey, Salomon de 616
Brandt, Gheeraert 65
Brauns, Col. 327
Brechtanus zie Custos
Breda 393, 395-6
Brederode, Hendrik van 27, 150
Bremen 604
Breslau 552
Briefve instruction pour prier 22-4
Brielle 32, 63
Brill. firma 543
Brodeau, Jean 494, 500, 503
Broeck, Crispijn van den 191, 201
Broers, Leenardt 394
Broide, Philippus de 640
Brouck, J. de 618
Bruegel, Pieter 52, 184
Brugge 77, 79, 80, 201, 317-8, 321-3, 357, 363, 368-70, 374, 591
Brugge, Romeyn van 428
Brunet, J.-C. 278
Brussel 28, 48, 51-2, 68, 79, 133, 136-7, 146, 150, 175, 189, 230, 350, 359,
363-4, 430, 481, 493, 511-2, 529, 601
Bruto, Giovanni Michele 18
Bruyn, Abraham de 201, 428
Bruyn, Cornelis de 146, 233
Brynon, Janus 278
Buchanan, George 79, 80, 291, 313
Budé, G. 376
Budissina 233
Burcht 420, 430
Buren 320, 368, 370
Burgos, 409-10, 414, 416
Buschius, Hermannus 346
Buschmann, J.E. 48, 50, 52
Buyens, Claude de 323
Buzeus, Jean 627
Bymans, weduwe 68
Cadéac, P. 653, 658
Cadiz 322
Caen 16-7, 127
Caesar 339
Caesoninus, Suillius 80
Caius, Joannes 320
Calcar, van 482
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Calderius, R. 376
Calepinus, A. 115, 447
Callimachus 342, 592, 594
Calstere, Anna van den 623
Cambrai zie Kamerijk
Cambridge 95, 102, 523
Camerarius, Joachim 195, 291, 502
Campenhour, Hans van 428
Campion, Edmund 384
Canisius, Petrus 286, 289, 292, 314, 356, 359, 362, 364, 365, 373
Cannay, Mr. de 137
Canter, Willem 319, 322, 370-1, 491-504
Capet, Hugues 387
Capra, Bartholomaeus 108-9, 115
Capra, Hieronymus 109-10, 115
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Carmina 339
Caraffa, Antonio 201
Carboniers, Eleonora 72
Carpi, Rudolphus Pius de, kardinaal 377
Carranza de Miranda, Bartholomeus 354-5, 401
Carrio(n), Ludovicus 285, 341, 354
Casati, Pompeo 107-20
Casaubonus, Isaac 549-50, 558, 576-8, 580-4
Cassiodorus 286, 340, 368
Caster, Vincent van 426
Castilië 399, 416-7
Castro, Alphonsus à 320
Castro, Jean de 632, 639, 641-2, 643, 647, 650, 652, 663
Catalogus librorum Hannoniensis 351
Catalogus Van Damme 509
Cats, Joris van 68
Catullus 340
Cauchius zie Cuyck
Cauwenbergh, Etienne van 277
Caxton, William 238
Çayas, Gabriel de 18, 28-9, 36, 40, 369, 400, 402-4, 411, 534
Cebes zie Tabula Cebetis
Cecilie, Laurens de 428
Cervantes, Miguel de 413
Chambéry 432
Charles, Jehan 351
Chartres 320, 375
Chaudière, Renaud 275
Chemnitz 358
Chifflet, Jean Jacques 387
Cholinus, Maternus 356
Cibole, Robert 322
Cicereius, Franciscus 107-20
Cicero 41, 107, 111, 114, 286-7, 291, 313, 339-40, 343, 345, 356, 358, 363,
368, 370-1, 375, 448, 451, 492
Ciofanus, Hercules 107, 339
Claes, Jan 429
Claessens, Cornelis 393, 395
Claessens, Joos 428
Claudianus 342, 465
Claudius, bisschop van Turijn 289
Claudius, keizer 80
Clemens I 228
Clemens Non Papa 653, 658
Clenardus, Nicolaus 287-8, 362, 369, 528, 592-3
Clerck, Hendrik de 432
Clerck, Symon de 432
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Clermont 357
Clusius, Carolus 41, 75, 88-9, 285, 450, 536, 568, 572, 575
Cobelius, Arnoldus 353, 366
Coelt, Joris 301-2
Coesmans, Hans 427
Coesset, Carel 432
Colines, Simon de 275
Colombo, Realdo 481
Colonna, Francesco 198
Colve, P. 594
Commelinus, Hieronymus 502-3, 594
Como-meer 110
Conincxbergen, Daniel 431
Coninx, Adam 425
Coninx, Arnoult 214, 426
Consideration sur vn traicté de Paix auec l'Espagnol 163
Constantinopel 528, 564, 578, 581, 584
Constantinus Porphyrogeneta 592-3
Contemplation des VII. effusions du Sang 317, 322
Coornhert, D.V. 63-5, 74, 81, 98-9, 156
Coos, Henrick van 427
Coosmans, Hubert 427
Coppens van Diest, Gillis 317
Copus, Alanus 287, 382
Cordero, Juan Martin 400-1
Cordier, Catharina 423, 428
Cordouan, Matthieu 653
Corippus 228, 340
Cornelis (Broer) 64, 79-80
Cornhuysius, Guilielmus 290
Corrozet, Gilles 365
Costeley, G. 658
Coster, Hans de 429
Costers, Guillaume 427
Costerus, Franciscus 459
Cranach, Lucas 178-80, 182, 184-5, 207
Crato, Johannes 500
Crecquillon, T. 653, 658
Cremona 361
Croock, H. de 357
Cruceius, Hannibal 108-9, 115
Cruquius, Jacobus 321
Cushing, Harvey 455-79
Custos Brechtanus, Johannes 314-5, 444
Cuyck, Antoon van 370-1
Cynthius zie Gyraldus
Cyrillus 287, 356, 594
Damascus 578
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Daneau, Lambert 65
Daniël (Huis der Liefde) 19, 121-58
Dantin, Jeanne 622, 628
Dassa, Adriaen 75
Dasypodius, Petrus 318, 447
Degeorge, Léon 48
Delft 393
Delisle, Léopold 276
Demetrius Phalerius 340
Demetrius Triclinius 495-6, 499
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Demosthenes 291, 340, 375
Denemarken 353
Dens, Hendrik 607
Dering, Edward 381-9
Deroghe, Hans 430
Derrerus, Sebastianus 320
Desenteur, Guillaume 351
Des Freux zie Frusius
Desnauwe, Jacques 351
Despauterius, Joannes 233, 357, 363, 373, 376
Destree, Joos 511-3
Deutz, Rupert von 176
Deventer 126, 128, 341, 393, 395, 509
Dialogues 293
Dictionarium tetraglotton 228, 444, 448
Diest 362, 439-40
Dietz, Ludwig 182
Dillingen 643
Diogenes Laertius 287, 342
Diomedes 357
Dionysius Periegetes 342
Discours des moyens (...) 163-70
Discours sur la blessure (...) le prince d'Orange 228
Divaeus, Petrus 228, 285
Diverses lettres interceptes 228
Dixon, John 328
Dodoens, Rembert 101, 228, 288, 359-60, 450, 452
Doesborch, Gheert & Jan van 431
Donato, B. 653, 658
Donatus 357
Donellus, Hugo 101, 103, 106
Donthers, Cornelis 322
Doornik 621, 662
Dorat, Jean 278, 491, 494, 501
Dordrecht 67, 79, 393, 395
Douai zie Dowaai
Dousa, Janus 41, 63, 67-8, 73, 77-9, 81, 84, 88-92, 99, 228, 341, 369, 374, 592
Dowaai 88, 90, 322-3, 363, 613-66
Draeck, P. 350
Dressel(er), Hans/Jan 539, 566-7, 600-1, 604, 606
Duarenus, Franciscus 289
Du Bartas, G. 72, 73, 611
Dublin 384
Duffel 427
Du Gardin, Louis 653
Duinkerke 320
Duisburg 376
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Duitsland 20, 22, 26-7, 34, 52, 87, 93, 129, 183, 190, 213, 275, 349, 358, 404,
528, 529, 609
Dulmenherst, Salomon van 595
Du Pont, Adrien 351
Du Puys, Jacques 205, 446
Dyckman, Mathys 472, 477
Ecclesiasticus 365
Edingen 351-77
Edrisi zie al-Idri si
Edward VI 382
Eeklo 420, 430
Eeuwich edict (...) 230
Egberts, Werner 394
Egenolph, Christian 205
Egmont, Lamoraal, graaf van 363
Egypte 581
Eissleben 311
Elenus, Hieronymus 289
Ellebodius, Nicasius 290, 370
Elzevier,
- firma 543, 585
- Isaac 593
- Jan 431
- Lodewijk/Luis 394, 431, 593
Ely 576
Emanuel-Erneste 230
Embrechts, Joos 431
Emden 63, 70, 124-5, 133, 136, 138-9, 141, 146-7, 149, 183-4, 364
Emesa 370
Engeland 20, 124, 381-9, 409, 507, 523, 541-2, 558, 569, 571, 581
Engels, Engelbrecht 574
Enghien zie Edingen
Epictetus 177, 230, 340, 366
Epicurus 367-8
Episcopius, Eusebius 310
Episcopius, Nicolaus 310
Epistolae zie Biblia
Epo, Boetius 625, 665
Erasmus, Desiderius 172, 278, 284-5, 308, 313, 321, 350, 358, 375-6, 400, 401,
562, 595, 606
Erlangen 465, 477
Ernest van Beieren 639
Erpenius, Thomas 543-55, 557-88
Eschius, Nicolaus 327, 439
Escuriaal 43, 403, 405-7, 413
Espinoy 637
Estienne,
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Charles 282, 292
Henri 283, 319, 373, 494, 496, 499-503, 595
Paul 502-3
Robert 83, 275, 308, 310, 444, 446-7

Euclides 566-7
Eunapius 342, 358
Euripides 339, 491-504
Evangelia zie Biblia
Everbroeck, Hans van 432
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Evrard, Maarten 458
Evreux 375
Expositiones vocabulorum tribus ydeomatibus 447
Eycken, Adriaen vander 431
Eycken, Hans vander 431
Eynde, Olivier van den 430
ibn Ezra, Abraham 564
Fabre, Judocus 649
Fabricius, Franciscus 292, 372
Fabricius, Georgius 288, 292, 343, 358, 372
Faernus, Gabriel 230, 286
Faignient, N. 653, 658
Faille, Jan della 345, 347
Faille, René della 659
Falaise 532
Fallopius, G. 460
Fano 527
ibn Fāris 582
Farnese, Alexander, hertog van Parma 37, 364, 419, 421, 424, 523, 536, 599
Farnese Alexander, kardinaal 378
Fernese, Ranuccio, kardinaal 378
Ferdinandus, Philippus 548
Ferrarius, Octavianus 108-9, 114-5
Ferretti, G. 656
Fichen, P., weduwe van 350
Filips II 18, 28-40, 43, 61, 76, 118, 121, 190, 194-7, 200-1, 209, 233, 349-50,
353-4, 357, 369, 399-418, 481, 531, 534, 566, 614, 642
Filips de Goede 387
Filips Willem van Oranje 370
Fiorentino, Domenica 484
al-Fi rūzābādi 583
Flavius Josephus 400
Fleischmann, Sebastian 643
Flesher, Jacob
Floccus, Andreas 230
Florebellus, Antonius 320
Florence 173, 409
Florens, Lioen 429
Florent, Toussain 649
Florianus, Joannes 241, 363-4
Floris, Jehan 394
Florus 342
Floyon, Colart 351
Fonsomius, Joannes 357
Fontaine de vie 293, 313
Forest, Jean de la 527
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Foullon, Nicolas 351
Fowler, Joannes 322
Fox Morcillo, Sebastian 401
Fracastorius, Hieronymus 321
Francus, Georgius 328
Frankfort 22, 34, 38, 42, 137, 190, 205, 301, 311, 313, 318, 409, 412, 539, 558,
566-7, 600-13, 629, 633, 646
Frankrijk 15-23, 42, 82, 126-9, 134, 137, 146, 148, 168, 184-9, 213, 275, 278,
349, 358, 365-6, 369, 375-6, 383, 387, 404, 406, 409, 411, 523, 527, 531, 541,
550
Frans I 527
Fregenal de la Sierra 29
Fremy, Ch. 375
Fremy, Claude 322
Frick, H. 107
Fridaevallis, Hugo 361
Friesland 105, 360
Frisius, Joannes 447
Froben, Hieronymus 310
Froben, Johann 177, 595
Frusius, Andras 357, 369
Fuchsius, Johannes Matthaeus 464, 477
Fuensalida, Francisco de 355, 401
Fugger, Marcus 189
Fumus, Bartholomaeus 230
Gachard, M. 48
Gailliart, Willem 141, 149
Galenus 292, 339, 488, 586
Galle, Filips 118, 230, 232, 382, 428
Galletius, Franciscus 636-7, 643-4
Gallus zie Handl
Gaon, Saadya 564
Garamond, Claude 134, 143-4, 166
Garda-meer 110
Gardiner, Stephanus 292
Garetius, Joannes 289
Garibay y Gamaolla, Esteban de 230, 402
Gassen, Jan 42
Gast, Mathias 410-1, 416
Gastoldi, Giovanni Giacomo 657
Gaubisch, Jacobus 311
Gavere 363
Geel, Truyken van 68
Geertruydt N. 394
Geerts, Arnould 426
Geertzen, Dierick 395
Geheime Raad 18, 133, 509-12, 624, 665
Geldre, Peeter de 393
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Gelre 368
Gemma, Cornelius 230
Genebrardus, G. 322
Genève 145, 374, 494, 502-3, 591
Gens, Aert 426
Gent 45-7, 80, 87, 128, 320, 447, 473, 523, 595, 614, 623
Genua 414, 527, 565
Gerardius, Gelenus 459
Gerardus Bergensis 228, 359
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Gesner, Konrad 281
Gete 27
Ghelen, Hans van 428
Ghelen, Jan van 377
Ghisbrechts, Matthias 375
Ghistele, Cornelis van 71, 233
Ghobert, Leurain 351
Giellis, Marten 430
Giggei, Antonio 584
Gilbout, Jehan 351
Gillis, Peter 189
Giot zie Guyot
Giphanius, Obertus 90, 118, 289, 345, 368
Giraldus Cambrensis 384
Giselinus, Victor 90, 92, 284-5, 372, 374, 376
Giunta zie Junta
Giustiniani, Agostino 527, 546, 565
Godart 653
Gogh, Jan van 395
Golius, Jacob 546, 552, 579, 584
Goltzius, Hubertus 230, 317-8, 321-3
Gombert, N. 653, 658
Gorbinus, Aeg, 230
Gordijns, Barbara 69
Gorinchem 394-5
Goropius Becanus, Joannes 25, 75, 83, 207, 364, 383, 448
Gosse, P. 503
Gotha 180, 182
Gouda 101
Gourmont, Jehan de 241, 244, 248
Gozaeus, Thomas 493
Grammay, Gerard 471
Granada 362, 527, 528, 544, 565
Granada, Luis de 401
Granges de Surgères, marquis de 327, 334
Granjon, Robert 138, 143-4, 166, 168, 239, 543
Granvelle, Antoine Perrenot de, kardinaal 28, 31, 40, 228, 233, 350, 353, 361,
370, 375, 377, 378, 385
Grapheus, Alexander 118
's-Gravenhage 78, 394-5, 503, 542
's-Gravenwezel 471
Gravius, Bartholomaeus 173, 175, 369
Gravius, Henricus (sr. & jr.) 623
Gregorii, Gregorio de 527
Gregorius XIII 17
Gregorius, Lilius 108
Gregorius Cyprius 593-4
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Gretser, Jacobus 230
Grevin, Jacques 284, 357-8, 366, 377, 457, 458, 460
Griekenland 481
Grodecius, Joannes 287, 356
Groen, J. van der 282
Groningen 394
Gross, Henning 311
Grosseteste, Robert 509
Grote Raad, te Mechelen 133, 350
Grotius, Hugo 387, 567
Grsepsius, Stanislaus 376
Gruel, Léon 327
Gruget, Claude 366
Gruterus, Janus 102-5
Gruytere, Herman de 430
Gubernator, Joannes 360
Gudius, Marquardus 116
Guellius, G.V. 339, 343-5, 360
Guevara, Ant. de 317, 322
Guicciardini, Francesco 230, 321
Guicciardini, Lodovico 230, 535-6
Guilelmus, abbas Remensis 230
Guillon, René 288
Gutenberg, J. 171
Guyot, Christoffel 427
Guyot, François 136-7, 138, 143, 430-1
Gymnicus, Jan 317-8, 321
Gyraldus, Ioannes Baptista Cynthius 108
Haarlem 74, 98, 149, 353, 394, 606, 608-9
Haarlemmer Meester 237-52
Hachette, uitgeverij 52
Haen, Joos de 429
Haeghen, Ferdinand van der 46-8
Haestens, Henricus Ludovici ab 163
Haeyen, Aelbert 168
Hafkens, A.M. 173
Haghen, Anna van der 394
ibn al-Hajib 566
Halbertsma, J.H. 48
Hanau 574-5
Handl, Jacob 646
Harinxma thoe Sloten, Ernestus 105
Harinxma thoe Sloten, Homme 105-6
Harmens, Edze 394
Harpsfield, Nicholas 382
Hartung, Joannes 288
Harvey, William 488
Haschardus, Petrus 320
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Hasselius, Joannes 292
Hasselt 128
Hasselt, Augustijn van 27, 124-54, 183, 202
Haute, Balthasar van den 393
Havre, Gustave van 327
Hayez, F. 48
Heere, Lucas d' 72
Heidelberg 103, 502-3, 568, 583, 594
Heiden, Pieter van der 191, 195
Heindrickx, Peeter 393
Heinsius, Daniel 66, 87-8, 549, 570, 585-6
Hèle, Georges de la 614, 618
Helmondt, Dierick van 395
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682
Helmstedt 574
Helsvier zie Elzevier
Hemishem, Jan 422, 426
Hendrik II 384
Hendrik IV 375, 616
Henegouwen 349-79
Hennel, Barbe 628
Henrycxss., Henrick 425
Hentenius, Joannes 172, 200
Hephaestion 496-7
Herlemannus, Albertus 440
Herodianus 230, 288, 340, 360
Herodius, P. 322
's-Hertogenbosch 249, 350, 391-7, 409, 616
Hertoghe, Jan de 377
Hertzberger, Menno 327
Herwagen, Johann 495, 499
Hesiodus 288, 340, 360
Hess, Johann 180
Hessels, Joannes 230, 287, 292
Hesychius van Milete 340
Heurnius, Joannes 77
Heyden, Bertholomeus vander 301-2
Heymissen, Philip van 658-9
Heyndricksen, Albert 393
Heyndrickx, Arent 393
Heyndrixksen, Conradt (& weduwe van) 395
Heyns
- Anna 608
- Catharina 599, 604, 608
- Peeter 599-604, 608
- Susanna 608
- Zacharias 599-612
Hiël zie Barrefelt
Hieronymus 230
Hierseman, Anton 311
Hilvarenbeek zie Goropius Becanus
Hippocrates 459, 586
Hoenel zie Hennel
Hohenloe, Filips van 168
Holbein, Hans 177
Holland 32-5, 41, 63-4, 67-8, 70, 72, 74-6, 90, 98-100, 353, 366, 377, 382-3,
396, 428, 524, 541-2, 546, 550, 572
Holmannus, J. 101
Homerus 292, 340, 372, 494, 592, 594
Hommius, Festus 595

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

Hondius, Judocus 542, 549
Hondschoote 375
Hongarije 354, 370, 404
Hooper, John 292, 326
Hoorn 358, 394
Hoorne, Peeter van 425
Hopperus, Joachim 133, 363
Horae 31, 93, 230, 288, 360-1, 527
Horapollo 199
Horatius 285, 288, 321, 327, 338-9, 354, 387-8
Hortulus animae 288, 361
Hoste, Ad. 48
Houbraecken, Aeltgen 68
Hout, van
- Bertelmeeus 68, 77
- Cornelis 70
- Jan 61-85, 89, 98-100, 168
- Maria 68
- Pietergen 68
- Reyniertgen 68
- Tryntgen 68
Houtman, Cornelis de 548, 571-2
Houwaert, Jan Baptist 72, 230, 232, 253-68
Houweel, Christiaen 420, 430
Hove, Lysbeth vanden 68
Hovel, Nicolaus 230
Hoye, Andreas 642
Hubert, Etienne 577-8
Huberti, Adrianus 213, 233-4
Huberti, Arnoldt 394
Hubrechts, Hubrecht 427
Huis der Liefde 19-22, 27, 35, 41, 63, 96, 121-58, 175, 189, 192, 207-8, 403,
424, 608
Hulst, Felix van 48
Hulthem, Karel van 469, 472, 474, 478
Hun(n)aeus, Augustinus 285, 367
Hureau, Anne 608
Hutsebaut, Anselme 628
Hutsebaut, Denis 618, 624, 628
Huybrechts, Adriaen 426
Huygens, Constantijn 72
Huys, Pieter 206, 482
Hymni 362
Ibycus 373
al-Idri si 539, 566
Ieper 511-2
Ierland 384
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Ignatius van Antiochië 289
IJssel 133
Immerseel, Jan van 22-3, 137
Index librorum prohibitorum 249, 349-79, 514
Ingelsman, Raphael 429
Ingolstadt 230, 359
Iöchlinger, Wolfgang 327
Isaac Levita, Joannes 288
Isabella 201
Isengrin, Michael 116
Isocrates 110, 230, 340, 366
Italië 22, 80, 134, 361, 365, 368, 376-8, 383, 385, 411, 481, 527
Ivo van Chartres 320
Iwan IV 354
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Jacobsen, Cornelis 393
Jacotius Vandoperanus, D. 375
Janot, Denys 277, 308, 310
Jansen, Gerard 188, 393, 395-6
Janss., Jheronimus 429
Janssen, Hendrik zie Barrefelt
Janssen, Jacob 394
Janssen, Wauter 394
Janssenius, Cornelius 623
Janssens, Heyndrick 393
Janssens, Jan, van Turnhout 394
al-Jauhari 582
ben Jehiel, Nathan 564
Jeruzalem 176, 185, 356, 578
Ji briyān 560
Joannes Franciscus van de...? 473, 477
Jochems, Dierick 393
Jode, Geert de 427
Joessen, Steven 136
Johan van Oostenrijk 230
Johannes Chrysostomus 286
Joliffe, Henry 326, 334
Jonas van Orléans 289
Jonson, Robert 326, 334
Joost, Herper 394
Jordanes zie Jornandes
Joris, David 125, 128
Joris, Jan 426
Jornandes 449, 592
Josa, Bernardo de 563
Judas, Gerardus 214, 232
Julianus 321
Julius III 366
Junius, Franciscus 563-4
Junius, Hadrianus 90, 115, 231, 242-3, 284, 287, 290, 293, 353, 358, 366,
369-70, 448-53, 492
Junta,
- Felipe de 409-11
- Juan de 409-11
- L.-A. 495
- Lucrecia de 410
Justinianus 289, 321
Juvenalis 289, 340, 364, 465
Kamerijk 628-9, 633, 662
Kampen 133-50, 155-6, 188, 377, 393, 509
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Kannewet, Joannes 246
Karel V 173, 233, 322, 349, 353, 481, 527, 562
Karel IX 233
Karel de Kale 289
Karel de Stoute 387
Kassel 370
Keerbergen, J. 232
Keerberghen, Peeter van 233, 239-41, 350, 505, 513-4
Keere, Hendrik van den 166, 542-3, 614
Kent 381-2
Kerkhovius, P. 345
Keulen 31, 34-5, 126, 148, 153-4, 321, 591, 607-10, 641
Keyser,
- Iaques de 605-7
- Isack 606
- Maerten de 138, 175
Kiliaan, Cornelis 30, 48, 314, 427, 443-54
Kimedoncius, J. 594
Kimhi, David 564
Kinderen, Lenaert der 124, 138-49, 183
Kleef, hertog van 377, 385-6
Kockx, Joseph 471, 477
Kockx, P. 659
Komen 322
Koninklijke Academie van België 47-8
Konstanz zie Bernardus van Konstanz
Koran 539, 546, 562-3, 567, 587-8
Kort begrip der redenkaveling 449
Kortrijk 350, 511, 633, 662
Krakau 376
Kriéger, M.B. 51
Kuyck, Frans van 51
Lacaze, M.J.L. 277
Lactantius 176, 451
Laen, Dieuwer vander 75
Laen, Johanna vander 75
Laezius, Joannes 363
La Gessée, Jan de 231
Lagnerius, Petrus 375
Laguna, Andres de 366, 401
Lahore 582
Lambinus, Dionysius 288-9, 370
Lambrecht, Joost 447, 509, 511-3
Lambrechts, Bartholomeus 395
Lancelottus, Joannes Paulus 289
Landry, Pierre 411-3, 416-7
Langhe 619

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

Langius, Carolus 291
L'Anglier, Arnould 365
Lannoy 523, 536
Lapsin, Melchior 351
La Rochelle 363
Lassus, Orlandus 644, 646, 648, 656
Lastanosa, Joannes de 534
Latius, J. 357
Latre, P.J. de 653, 658
Lattre, Thomas de 351
Launay zie Boaistuau
Laurensz, Hendrick 308
Laurent, Pierre 628
Laval, Jean de 322
Lazarillo de Tormes 410
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684
Le(a)mrinck, Bernard 394
Le Bé, Guillaume I 542
Le Bon, Jehan 351
Leest, Anthony van 428
Leeu, Gheraert 238
Leeuwen, Jacob van 68
Le Fèvre de la Boderie, Guy 30, 190, 529, 531-3, 559
Le Fèvre de la Boderie, Nicolas 30, 190, 531
Le Gouverneur zie Gubernator
Leiden 21, 36-9, 42, 61-85, 87-106, 146, 163-70, 200-1, 350, 360, 374, 384,
394-6, 405, 424, 448-50, 502, 523-55, 557-89, 591-7, 610
Leipzig 311
Le Jeune, Martin 127, 136-7, 145, 322
Lemaire, Antoinette 628
Lemnius, Levinus 231
Lennik 529
Lens(aeus), Arnoldus de 231, 288, 354
Lens, P. de 511-2
Leo X 562
Leo Africanus, Joannes 562
Leopardus, Paulus 372-3
Lepanto 563, 566, 570, 586-7
Lerinensis, Vincentius 320, 619
Le Roy, A. 632
Lettres interceptes (...) 231
Lettres des princes electeurs 231
Leunclavius, J. 578
Leuven 67-73, 88, 90, 173, 188-9, 201, 276-8, 308, 312, 315, 317, 319-20, 322,
327, 334, 349-50, 364-7, 374, 377, 383, 400, 439, 491, 493, 512-3, 531, 542,
562, 602, 613-66.
Lezeau, Jean zie Laezius
Liagre, J. 48
Liebaert zie Leopardus
Liefrinck, Hans (sr. & jr.) 423, 428
Liefvelt, Dirk van 72-3
Lier 37, 71
Liesveldt, Jacob van 173, 183
Liesveldt, Jacob van, weduwe van 512-4
Liesvelt zie Liefvelt
Lille zie Rijsel
Limburg 439
Lindanus,
- Sophia 292
- Th. 402
- Wilhelmus 292
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Lipsius, Justus 20, 37, 41, 63, 67, 71-81, 84, 88, 93, 99, 101, 106, 231, 328,
334, 344-5, 385, 406, 449, 536, 539, 542, 545, 553, 568, 572, 575, 592, 594-5,
623
Lissabon 50
Lissewege 363
Livius 340
Livre de l'institution chrétienne 326
Livre septiesme des chansons 653, 658
Lixoel, Jehan 351
Lobelius, Matthias 123, 344-5, 450
Lodewijk van Nassau 152
Lombard, Lambert 321
Lommius, Jodocus 231, 320
Londen 78, 262, 382, 503
Lopez, François 416
Lopez, Mart, (sr.) 401
Lotharingen 184
Lottyns, Joanna 622, 626, 628
Louvain-la-Neuve 278
Loven, Frans van 394
Loven, Hans van 395
Loyola, Ignatius van 357
Loyseleur, Nicolas, weduwe van 351
Lucanus 289, 313, 327, 340
Lucas, Franciscus 201, 204
Luchtmans, firma 543
Lucretius 118, 232, 289, 327, 339, 345, 367-8
Lübeck 182, 238, 246-7
Lugano 108
Luik 31, 34, 45, 68, 70, 128, 276, 364, 439, 639
Lumnius, Joannes Fredericus 232, 439-42
Luther, Martin 173, 175, 179, 181-4, 188, 207
Luyc, Anna van 68
Luyck, Hans van 428
Luytenius, Henricus 286
Lyndanus 426
Lyon 16-7, 22, 184, 199, 205, 239, 405, 409, 411-7
Lyon-Claesen, uitgeverij 51
Maaler, Josua 447
Maastricht 394, 425
Macé, Jacques 322
Macé, Robert II 16, 127
Macentius, Ludovicus 109, 115
Machgielz, Jean 634, 644-5
Madder, Claes 68
Madders, Lyntgen 68
Madrid 36, 190, 409-16
Maerlant, Jacob van 46, 280
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Maes, Jos 49-50
Magius, Octavianus 114-5
Magnacavalli, Hortensio 414
Magnus, Olaus 449
al-Mahbābi 563, 587
Maidstone 381-2
Maillart, Pierre 652
Maimonides 571
Maior, Georg 375
Maioragius, Marcus Antonius 108, 115-6
Manare, Maximilianus 640
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Mancinellus, A. 357, 376
Mander, Karel van 72
Mansvelt, Hans van 395
Manuel de devotion 365
Manutius, Aldus (sr.) 288, 290, 327, 595
Manutius, Aldus (jr.) 107-20
Manutius, Paulus 107-20, 286, 291-2, 343-4, 356, 370, 372, 375
Marburg 101
Marchantius, Jacobus 287, 363, 449
Marchesonius, Petrus 110, 115
Marconville, Jean de 232
Marcus Aurelius 230, 322, 360
Mardin, Mozes van 529
Margareta van Parma 23, 27, 385
al-Marghi nani 563
Maria van Boergondië 387
Marissal, Antonius 651-2
Marnix, Filips van 232
Marokko 26, 150, 548, 562, 581
Martens, Marck 430
Martialis 342, 368-9, 465
Martin, Charles 621
Masius, Andreas 529-33, 559-62, 566, 569, 578
Masius, Engelbrecht 469
Mata, Louis de 366
Matieres pour apprendre a escrire 369
Mattheeus, Job 395
Matthias, aartshertog 230, 232, 634
Maubeuge 351-73
Maude, Joannes 473, 477
Mauden, David van 233, 455-79
Mauden, Thomas van 459
Maulgred, Piat 652-4
Mauricius, Christophorus 464, 477
Maurits, prins van Oranje 232, 548, 571-2
Maximiliaan I 387
Maximiliaan II 115, 352
Mechelen 28, 70, 133, 201, 350, 359-60, 428
Medici 409, 527, 539, 541, 543, 552, 566-8
Medina Celi, duque de 354
Medina del Campo 411-2, 415-6
Meer, Jacob Jacobszoon van der 238
Meersele, Willem van 69
Meert, Bartholomeus 75
Meesen, Cornelis zie Hout, Cornelis van
Meesens, Mattheus 426
Meesens, P. 350
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Meetkerke, A. van 318
Megno, Quintin 351
Meissen 358
Mekka 533, 561
Meltzer, Adam 643
Melun, Jean de 363
Mendoza, Ferdinando de 414
Mendoza, Francisco de 414
Mensing, verzameling - 328
Merchier, Joris Jacobz. 351
Mercier, Jean 523
Merica, Petrus a zie Heiden, Pieter van der
Mertens, Franchois 430
Merula, Paulus 449
Meschinière, Pierre de la 642-3, 647, 650
Mesen 321
Messalina 80
Meteren, Emanuel van 89
Metz 23
Meuller, Herman Janssens 393
Meulman, Isaac 163
Mexico 413
Meyers, Hans 428
Meyerus, Antonius 232
Meyerus, Jacobus 232
M.F., monogrammist 484
Michelangelo 484
Michielss., Jan 427
Micyllus, Jacobus 494
Middelburg 65, 353, 395, 471, 478
Mijnsheeren, J. 350
Milaan 107-20, 464, 478, 583
Milete 340
Miller, Johann 509
Millo, Jan de 427
Milton, John 386
Miranda zie Carranza
Mizauld, Antoine 232, 366
Moerentorf zie Moretus
Moerman, J. 214, 232
Mössly, J. 253, 467, 478
Molanus, Joannes 173
Molins, Nicolaes 426
Mondanarius, Laurentius 290
Mondonedo 322
Mans zie Bergen, Hg.
Monte, Philippus de 614-5
Montius, Hieronymus 109, 115
Montmorrency 72
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Moor, Peeter de, weduwe van 427
More, Thomas 382
Morel, Guillaume 275, 308, 444, 447
Moretus, familie 43, 48, 53, 334
- Balthasar I 18, 387, 445, 466, 478, 551, 579, 603, 616
- Balthasar II 466, 469, 478
- Edward 44, 46
- Jan 30, 34-7, 40-3, 79, 280, 351, 385-6, 392, 402, 408-9, 414, 416,
422, 429, 443, 524, 535, 539, 566, 568, 592-3, 599-612, 613-66
- Joannes (II) 603
- Melchior 603, 616, 623
- Pieter 42
Morillon, Guido 290
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Morillon, Maximiliaan 28, 350
Moschus 321, 342
Moskou 354
Motte, Reynier de la 427
Moulin, Antoine de 366
Moy, Hendrick de 599
Muller, Frederik 163
Munchen 644
Munster 128
Muretus, Marcus Antonius 288, 292, 341-2, 371-2, 491, 494
Muris, V. 350
Murmellius, Johannes 341, 447
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen passim
Musius, Cornelius 291
al-Mutarrizi 582
Müteferrika, Ibrahim 574
Namen 45-6, 360, 601
Nannius, Petrus 373
Napels 28, 368
al-Natanzi 582
Naugerius, Andreas 290, 372
Navarro, Juan 355
Nebbio 565
Nebrija, Antonio de 565
Nectarius 292
Nederduitsch Tijdschrift 46
Nederlanden passim
Nemesius 290, 370
Neurenberg 523, 646
Nibelungenlied 46
Nicander 357-8
Niclaes... 429
Niclaes, François 127
Niclaes, Hendrik 19-21, 27, 35-6, 41, 48, 82, 121-58, 183, 189, 207-8, 282, 383
Nicolai, Arnold 147, 183, 428
Nider 627
Nieuw Testament zie Biblia
Nieuwe Rotterdamsche Courant 46
Nieuwpoort 363
Niger 359
Nijmegen 395
Nijs, Thomas 394
Nilus 592
Nispen, Balthasar van 605, 609
Nonius Marcellus 111, 115, 290, 339, 451
Nonnus Panopolitanus 232, 339, 492
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Noordwijk 89-90
Noordzee 141
Noot, Jan van der 6, 72, 262
Noots zie Nutius
Normandië 16, 531
Nivomola, Sebastianus 376
Nutius,
- Martinus I 400-1, 410
- Martinus I, weduwe van 321, 422, 430
- Petrus 430
- Philippus 301-3, 414

Occus, Adolphus 328
Odenrode 616
Oest, G. van 52
Offermans, Christiaan 599, 608
Omont, Henri 276-8
Oost-Friesland 63, 70, 183
Oostzee 125
Oporinus, Johannes 108, 116, 310, 491, 494, 499
Ordonnantie (...) 232
Orléans 16, 289
Orsini zie Ursinus
Ortelius, Abraham 20, 34, 41, 63, 89, 93-8, 195, 232, 327, 334, 386-7, 406, 450,
536, 539, 567, 569, 572, 575, 604
Orto, Garcia ab 285
Otfrid 449
Otho, Joannes 232, 321
Oud Testament zie Biblia
Oudaen, Joachim 65
Oudegherst, Jean 232
Overijse 72
Overijssel 509
Ovidius 290, 339, 369-72, 450
Oxford 89, 320, 384, 576
Paaw, Catryntgen 68
Paaw, Pieter 68
Padua 481
Pae(d)ts, Jacob Peetersen 393, 592, 594
Pafraet, Albertus 509
Pagninus, Sanctes 529
Paleario, Aonio 107-8, 114
Palencia 481
Paleottus 110
Paludanus 447
Pamele, Herman van 394
Pamelius, Jacobus 286, 290, 368-70, 620
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Pantin, Pierre 414
Paracelsus 232
Paradin, Claude 242, 293, 360, 365
Paré, A. 461
Parijs 16-9, 22-3, 34-6, 52, 72, 90, 126-7, 136-8, 143-5, 148, 168, 184, 188,
190, 205, 214, 233, 275-6, 310, 313, 318, 322, 357, 365, 373-6, 400, 405, 409-10,
413, 415, 417, 444, 447, 457, 481, 491, 495, 523, 525, 528, 532, 542, 544, 548,
551-2, 580, 594-5, 616, 651
Parisijs, Thomas 351
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Parys, Guillaume van 428
Pasch, J. 344
Pasino, Aurelio de 232
Pathie, R. 653, 658
Pauli, Renatus 617, 664
Paulinus Nolanus 232
Paulus, Hl. 179, 185, 361, 568 zie ook Biblia
Paulus Diaconus 450
Pauw, Jan Cornelis de 503
Pauwelsen, Symon 393-4
Pavia 116
Peckiux, Petrus 623
Peeters, Jan 624
Peetersen, Heyndrick 393
Peetersen, Peeter 393
Pennequin, Jean 634-6
Pérez, Gonzalo 400
Pérez, Luis 407-8, 415, 534
Pérez, Martín, de Varrón 408
Périer, Adriaan 42
Perna, Petrus 321-2
Perrenot, Antoon zie Granvelle
Persius, Ascanius 107
Persius, Aulus 289, 340, 364
Pesnot, Charles 412
Petit, Oudry 145
Petri, Heinrich 321-2
Petronius 232, 291, 373
Pevernage, Andreas 6, 618, 633-4, 658, 660
Pfanberg 327
Phalaris 230, 340, 366
Phalesius, Petrus 301-3, 429, 623, 631, 645-9, 652-3, 658-62
Phanocles 321
Phillipps, Thomas 381
Philostratus 110
Piconius, Thaddeus 320
Piemontois zie Alexis Piemontois
Pierozzi, Antonius 173
Pigge, Gese 377
Pighius, Stephanus Winandus 28, 292, 377, 385, 450
Pinchon, Françoise 628
Pinchon, Gerard 623, 628
Pindarus 291, 373
Pirckheimer, B. 232
Pisa 481
Pissart, weduwe van 351
Pius V 31
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Placcart (...) 233
Placentinus 357
Placquet, Guillaume 432
Plantin
- Catharina 42
- Christophe passim
- Christophe (jr.) 42
- Henrica 42
- Jean 15-6
- Jeanne zie Rivière, Jeanne
- Magdalena 42
- Margareta 17, 42, 524
- Martina 42, 75, 604, 616
- weduwe zie Rivière, Jeanne
Plato 177, 370
Plautus 291, 339, 342, 450
Plunket, Patrick 384
Plutarchus 340
Pluym, Hans 431
Pococke, Edward 581
Poelman, Jan 407-8, 414-6, 566
Poelman, Theodorus zie Pulmannus
Pogianus, Julius 286
Poissy 233, 374-5
Poitiers 184
Polen 376, 387
Polites, Joachim 375
Politus, Johannes 639
Poliziano, Angelo 118, 360
Polybius 233, 339
Pomponius Mela 339
Porret, Chrestien 77
Porret, Pierre 16, 23, 72-3, 77, 188
Porrus, P. 527
Porta, Joannes Baptista 233, 289, 293, 368
Portonariis, Gaspar de 411-3, 416-7
Portugal 50, 276, 399
Portus, M. Aemilius 503
Possevino, Antonius 450
Postel, Guillaume 155, 190-2, 525-33, 544-5, 559-62, 566-71, 578
Pottmeyer, Hendrik 46
Praag 180, 363
Première apologie pour Monseigneur 228
Presburg 370
Procopius 594
Prodicus van Ceos 177
Promptuariolum Latinae Linguae 373-4, 443-6, 452
Promptuarium Latinogallicum 291
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Propertius 117, 321, 340, 492
Prudentius 285, 374
Psalmi 33, 152, 291, 313, 320-2, 367, 374, 527, 565
Pulmannus, Theodorus 285, 288-9, 292, 313, 338, 355, 364, 371-2, 407
Puppier, Pierre 16
Pusinerius, Lucas 464, 478
Pymans, Hendrick 425
Pymans, Jan 426
Pythagoras 176-7, 288, 360
al-Quarahisāri 582
ibn Qāsim, Ahmed 581
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Quintilianus 357
Raad van Beroerten, te Brussel 350-1
Raad van Brabant 18, 509, 511
Rade, Gillis van den 431
Radermacher, Johan 150
Raes, Clement 432
Raevardus, Jacobus 289, 318, 363
Ramundus, Mr. 473, 478
Ramus, Petrus 82
Rapardus, Franciscus 320
Raphelengius
- familie 61, 163, 166
- Christoffel 524, 539, 580, 585, 592
- Elizabeth 524
- Franciscus I 30, 34-9, 42, 82, 88, 146, 168, 228, 232, 427, 502,
523-89, 591-7
- Franciscus II 524, 530, 539, 546-7, 551, 557, 567-9, 579-80, 584
- Joost 524, 530, 546-7, 551, 557, 567-8, 579-80, 583, 585
Ravenna 449
Ravillian, F.J. Pierre 133
Ravisius zie Textor
Rederijck-kunst 82, 449
Regnart,
- August 640
- Carolus 640
- François 632, 634, 640, 656, 663
- Jacob 632, 640
- Pascasius 640
Regnier, Eustachius 643
Rehdiger, N. 83
Reinaert de Vos 46, 233, 237-52, 282, 293
Reiner, Jacob 642-3
Requesens 34
Rescius, R. 362, 369, 373, 562-3
Revue artistique 50
Rhases 455, 586
Richardot, François 322
Riche, Mathys de 425
Richter 633
Rijn 141
Rijsel 320, 374, 523, 536, 640, 662
Rijswijck, Doka van 52
Rijswijck, Jan van 52
Rinsart, Théodore 409

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

Ripa, C. 195, 199
Rivière, Guillaume 146, 228, 231, 429
Rivière, Jeanne 17, 23, 35, 41-2, 77, 214, 593
Rivius, Gerardus 622-3, 626
Rivius, Joannes 626
Robles, Blas de 413-4, 416
Robortello, Francesco 495, 503
Roelan(t)s, Jan 350, 511, 513
Roermond 341
Roeselare 75
Roeulx 351, 365
Rogier, Gillis 394
Rogier, Ieronymus 394
Rollenhagen, Gabriel 195, 199
Rome 30-3, 107, 172, 200, 209, 276, 320, 357, 360-1, 369, 377, 457, 481, 527,
529, 530, 533-4, 539, 543, 551-2, 558, 562-3, 566-7, 569, 576, 595
Rondelet, G. 233
Ronsard, P. de 632
Ronse 459
Ronssaeus, Balduinus 320
Rooman, Gillis 606
Rooses, Max 45-53
Ros zie Riche
Rosenbergus, Arnoldus 353
Rosendalius, Aemilius 100-3, 106
Rosendalius, Jacob 101
Rosseels, Emmanuel 50
Rotterdam 576
Roubaix 637
Roulers, Adrian de 642
Rovilon, Claude de 233
Royen, David van 586
Rubens, P.P. 48, 51, 53
Ruelens, Charles 48
Ruscelli, Jeronomo (Girolamo) 135, 367, zie ook Alexis Piemontois
Russardus, Ludovicus 289
Rutilius Namatianus 321
Ruygh-bewerp vande Redenkavelingh 81, 449
Sa, Emanuel 451
Sabinus, Georgius 376
Sacius, Bartholomeus 354
Sacratus, Paulus 107
Sadeler, Hans 428
Sadoleto, G. 107
Saenredam, J. 177
al-Saghāni 582
Sainctes, Claude de 233, 374-5
Saint-Avertin 15
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Saint-Chéron 375
Saint-Omer zie Sint-Omaars
Saint-Pol 322, 361
Salamanca 402, 407, 409-12, 415-6
Salcedo, Atanasio 410
Salerno 361
Sallustius 92, 291, 339-41, 375
Sambucus, Joannes 107, 233, 242-3, 285, 287, 291, 293, 308, 354, 373, 386
Sanchez de las Brozas, Francisco 402
Sandrin, P. 653, 658
Sappho 373
Sarbievius, M.C. 387-8

De Gulden Passer. Jaargang 66-67

689
Sardes 358
Sardonius, Joannes 658
Sartorius, A. 230
Sassen, S. van 377
Satteler, Raphael 431
Savary de Brèves 551, 574
Savonne, Pierre 282, 293
Saxus, Andreas 108
Sayeleer, Gillis de 431
Sayeleer, Jan de 431
Scala harmonica 650
Scaliger, Josephus Justus 87-8, 339, 491, 494, 541-55, 557-89, 593-4
Scaliger, Julius Caesar 288, 339
Scheffer, Jan II 249, 391, 394-5
Schelde 17, 38
Scheyfve, Jehan 233
Schiappalaria, S.A. 378
Schindler, Valentin 574-5
Schoonhoven 395
Schorion, Laurent 351
Schotland 409
Schotti, Jacob de 25
Schottus, Andreas 385, 594
Schroegelius, Georgius 287
Schyn, Henrick van 426
Scinkel, Herman 393
Scorelius, Hadrianus 284, 308
Scoto, Gualtero 495
Sebacher, Hartmann 328
Sedan 149
Seine 17
Seneca 340, 342, 400-1, 451, 594
Seripandius, Hieronymus 361
Serranus, Petrus 116
Servais, G.J. de 201
Servilius, Joannes 447
Sevener, Heyndrick van 395
Sevilla 403, 412-3, 415-6
Sextus Empiricus 339
Sextus Rufus 321
Shakespeare, William 381
Sicilië 28, 321
Sigonius, Carolus 108-9, 491, 494
Silvius, Antonius 315, 320
Silvius, Joannes 291, 374
Silvius, Willem 73, 88, 90, 92, 215, 228, 230-2, 301-3, 315, 322, 357, 362-3,
593
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Silvius, Willem, weduwe van 75
Simeon, Gabriel zie Symeoni
Simon, G. 231
Simonetta, Scipio 109-10, 115
Simonides 373
Sint-Omaars 350, 368
Sint-Truiden 67
Sint-Winoksbergen 373-4
Sixtus V 201
Sloane, Hans 595
Smet, B. de zie Vulcanius
Smirna 321
Smisman, Henrick 427
Smits, Geert 426
Smythaeus, Richardus 320
Sneek 395
Snellaert, F.A. 471, 478
Socrates 177
Soliman I 527
Solinus 342
Soncino, Eliezer Bekor Gerson 564
Sonnius, Franciscus 350
Sonnius, M. 233, 415
Sonnius, Sr. 73
Soolmans, Nicolaes 425
Sophocles 233, 342, 491-504
Spanheim, Frederik 586
Spanje 27-9, 31-9, 41, 43, 75-6, 151, 153, 163, 168, 183, 191-2, 200-1, 209,
230, 234, 276, 350, 353, 355, 357, 366, 383, 399-418, 457, 469, 523-5, 528,
531, 534-5, 562-3, 565-6, 594
Spiegel, H.L. 177, 453
Spieghel der Zeevaert 79
Spierinck, Hans zie Arents, Hans
Spierincx, Anthoni 432
Spigelius, A. 461
Spore, Nicolas 146, 230, 430
Stade 604-10
Stanihurst, Richard 384
Stanley, Thomas 502-3
Starhemberg, veiling- 327
Staten-Generaal 36-7, 405, 572
Steelsius,
- Gillis 426
- Joannes 228, 232, 401, 447
- Maria-Magdalena 426
Steenberghen, Symon 393
Stein 633
Stephanus zie Estienne
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Sterbeeck, Frans van 282
Stesichorus 373
Stevin, Simon 77, 79
Stiblinus, Gasparus 494, 503
Stobaeus 339, 492
Stockhamerus, Sebastianus 285
Stockius, rector 77
Straatsburg 328
Straelen, J.B. van der 48
Studlerus, Gaspar 150, 383
Sturmius, J. 362
Stuver, burgemeester 74
Suavius, Lambert 128
Suetonius 339, 451
Sulpicius Verulanus, Joannes 371
Sulsenius, Winmarus 604
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Surrenden 381
Sw(?)almen, Loys van 473, 478
Swanenburch, W. 66
Sweertius, Franciscus 386-7, 443, 660
Sweertkens zie Peetersen, Peeter
Sylvius zie Silvius
Symeoni, Gabriele 199, 242, 293, 360, 365
Symons, Gaspar 394
Symons, Peeter 393
Synopsis vitae Caroli IX 233
Syrië 370
Tabula Cebetis 176-7
Tacitus 80, 339, 342, 449
Taine, H. 53
Taphin, Colin 351
Taschereau, veiling - 651
Tatianus 594
Tax, Robert 173
Tendeloo, P. van 173
Terentius 287, 292, 340-2, 371-2, 375, 450
Tertullianus 233, 451
Testamenten der XII patriarchen 233, 505-15
Textor, Joannes Ravisius 287, 376
Theemsicken, Franchoyse van 75
Theemsicken, Jan van 75
Theodoricus, Alexander 646
Theodorik, Ostrogotische koning 355
Theognis 340
Theologie germanicque 122
Theophylactus 593-4
Thesaurus Theutonicae linguae 42, 448
Theunisz., Jan 548-9, 580, 582-3
Thibaut, Willem 382
Thielens, Anthonis 301-3, 350, 430
Thielmannus, Cornelius 626
Thierry, Jean 446
Thomas van Aquino 410-1
Thou, Jacques-Auguste de 542
Thucydides 368
Thysius, Joannes 163
Tibullus 340
Tiele, P.A. 48
Tiletanus, Lodoicus 275
Titelmans, Pieter 511
Tobias 367
Toledo 355, 358, 401, 412, 414-5, 481, 559, 592
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Tongeren, Peeter van 426
Topiarius, Aegidius 286
Tornaye, Vincent, weduwe van 431
Torre, de la 511-2
Torrentinus, Hermannus 362
Torrentius, Laevinus 41, 383, 441
Tory, Geofroy 177, 184
Toscanië 409
Touken 607
Toulouse 16, 322
Tour, du zie Keere, van den
Tours 15
Trente, Concilie van 30, 172, 228, 315, 322, 349, 355, 361, 404
Trigault, Françoise 623, 625, 628
Trigault, Pierre 623
Trognaesius, Jan 214, 509
Troyen, J. 232
Troyenens, Jaspar 427
Troyes 184
Turkije 527, 536, 562, 567, 570, 578-9, 583
Turnebus, Hadrianus 291, 491, 495, 499, 501, 503
Turnhout, Jan van, boekhandelaar 249, 394
Turnhout, Jan van, componist 631, 642, 645
Turnhout, Jan Janssens van 394
Tuscanella, Horatius 286
al-Tūsi 566
Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst 79, 81, 83, 449
Typographia Medicea zie Medici
Tyron, A. 345
Urbanus VIII 388
Ursel, Philippe van 636
Ursinus, Fulvius 342-4, 378, 491
Usewyn, Guillaume 429
Utrecht 27, 320, 377, 395
Vaderland, Het 46
Vaenberghe, Hans van 427
Vaes, Walter 53
Vairlenius, Hieronymus 289, 320
Valdes, Fernando de 358
Valencia 355, 400, 416
Valenciennes 93
Valentinus 173
Valerius, Cornelius 284, 286-7, 308, 370-1, 377, 491
Valerius, Stephanus 619
Valerius Flaccus 285, 327, 354
Valerius Maximus 292, 339
Valesius, Peeter zie Phalesius
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Valla, L. 357
Valladolid 410, 415, 481
Valverde, Juan de 233, 284, 455-79, 481-89
Vecchi, Orfeo 648
Vechter, Thomas I de 542
Vegetius 339, 451
Veiga, Thomas A. 292
Veken, Jan van der 429
Velde, Adriaen van de 430
Venetië 107-8, 111, 114-5, 150, 276, 367,
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372, 376, 378, 405, 409, 414, 417, 447, 495, 581, 583, 595, 657
Venne, Hans van de 431
Verantwoordinghe vanden... Graue van Hohenloe 168
Verdussen, Jeronimus 425
Verepaeus, Simon 233
Vergilius 25, 292, 337, 339, 342-3, 372, 378, 450
Verhael vande rechte middelen 163-70
Verhael op de quetsure 233
Verhagen, P. 232
Verman, Antonius 636
Verschauwt, Andries 394
Verschueren, Lenaert 429
Verspreeuwen, J.F.C. 45
Verstegen, Richard 213, 233-4
Vervlier, Daniel 426, 441
Verwithagen, J. 232 zie ook Withagen, J.
Vesalius, Andreas, 284, 455-79, 481-9
Vettori zie Victorius
Veurne 656, 662
Vianen 27-9, 150-1, 183
Vicogne 636
Victorius, Petrus 108, 494, 496, 499
Vida, Marcus Hieronymus 291, 320, 361, 401
Villavicencio, Laurenzo de 286, 290, 356-7
Vincentius van Beauvais 512
Vinck, Peeter 431
Virgilius zie Vergilius
Visschers, P.J. 45
Viterbo 367
Viterbo, Egidio da 562, 588
Vives, Antonio 415
Vives, Juan Luis 322, 357, 410
Vivianus, Joannes 89, 92-5, 103
Vlaanderen 45-6, 52-3, 232, 354, 357, 363, 368, 373-4, 382, 385, 420
Vladeraccus, Christophorus 448
Vollenhoven, Geerardt van 395
Vool, Henricus 459
Voort, Jeronimus van der 71
Vos, Laurent de 647-8
Vosmedianus, Melchior 320
Vosmerus, Michael 382
Vrints, Baptista 428
Vulcanius, Bonaventura 414, 449, 591-7
Vyt, C. 471, 478
Wael, Leopold de 47, 49
Waelrant, H. 653, 658
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Waerschouwinghe (...) 234
Waersegger, Augustijn de 68
Waesberghen, Hans van 429
Waesberghen, J. van 350, 513
Wallonië 93, 360
Warnersen, Peter 136, 148, 509
Wayenberch, Hans van 427
Wechel, André 145, 275, 308, 457-8
Weissenhorn, A. & S. 359
Wenen 360
Werf, Pieter Adriaansz. van der 63, 67
Wesel 151-2, 155, 183
Wesembeke, Jacob van 151
Westervolt, regent 77
Westfalen 128
Widmanstetter, Johann Albrecht 529
Wiericx,
- Anton 204
- Hieronymus 383
- Joannes 93, 191
Willeborts, Willem 393
Willem van Oranje 27, 36, 62-3, 151-2, 228, 233, 370, 405, 544, 599
Willems, Jan Frans 46
Willemsen, Hans 393
Wiliemsen, Lambrecht 394
Willeram 449
Wimmer 607
Winandus zie Wynkens
Wind(en), van zie Wing, van
Winde, Louis de 323
Wing, van
- Barbara 68
- Elizabeth 67-9, 71
- Franc/Frans 70-1
- Janneken 68, 70
- Karel 68
- Reynier 67-71
- Reynier (jr.) 68
Winghe, Nicolaus van 173, 175, 512-3
Winsemius, Vitus 502
Withagen, J. (van) 402, 429 zie ook Verwithagen
Witte, I. de 493
Wittenberg 574
Wladyslaw IV 388
Wolrab, M. 233
Worde, Wynkyn de 238, 246
Worms 232
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Wouters, Henrick 429
Wynkens, Hendrik 377
Wynsberghen, Hans van 430
Wyts, Gillis 357
Xanten 386
Ximenes, Didacus 286
Ximenes, Francisco, kardinaal 28
Ydier, Charles d' 636
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Zamora 320
Zangrius, Petrus 623
Zante 481
Zaragoza 416
Zayas zie Çayas
Zazzarini, G. 51-2
Zeeland 32-3, 382-3
Zelle 173
Zevenaar 529
Zoutleeuw 67-71
Zurich 447
Zurich, Gaspar van zie Studlerus
Zwevenseel, Gilles van 394
Zwijndrecht 420, 430
Zwitserland 275, 349

Marcus de Schepper
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