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Thematische lijsten
Boek en boekwetenschap
Schrift en handschrift
Teksteditie

Boek en boekwetenschap
à la poupée
aanhangsel zie bijlage
accentletter zie aksant
accentteken zie aksant
acta
addenda
adversaria
afbijtsel
afdruk zie kopie
afgesloten bibliografie
aflevering
afschrift zie kopie
afsetter zie afzetter
afzetter
aksant
akte-1
album
alinea
a.l.s.
anaglyptografie zie reliëfgravure
analytische bibliografie-1
analytische bibliografie-2
anathema
anopistografisch zie blokboek
Anthologia Graeca
anthologie
anticipatie-2
antiquariaatscatalogus
apparaat van de neerlandicus
appendix zie bijlage
approbatur
aquatint
archief-1
archief-2
archief-4
archivistiek
argument
auctiecatalogus
Augensprung zie saut du même au même
augustijn
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auteursbibliografie
auteurscorrectie zie extracorrectie
a.w. zie o.c.
beeldverhaal zie strip
berecht
bericht-4
bericht-5 zie berecht
bestseller
beweegbaar boek zie pop-up en volvelle
bibliofagie
bibliofiele uitgave
bibliofilie
bibliofobie
bibliografie
biblioklastie zie bibliolythie
bibliokleptomanie
bibliolatrie
bibliologie
bibliolythie
bibliomanie
bibliomantie
bibliometrie
bibliopathie
Bibliopolis
biblioskopie
bibliosofie
bibliotheek-1
bibliotheek-2
bibliotheeksignatuur
bibliotherapie
bijdruk
bijlage
Bijzondere Collecties
binderssignatuur zie katernsignatuur
binnenvorm
blad-2
bladschikking zie opmaak, lay-out
bladspiegel
bladwachter zie custode
bladzijde
blauwboekskens
blinddruk
blindstempeling
bloemlezing zie anthologie
blokboek
blurb
BNB
BNTL
boek
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boekband
boekblok
boekdruk zie hoogdruk
boekenclub
boekgeschiedenis zie bibliologie
boekillustratie zie illustratie
boekletter zie broodletter
boekverbranding zie bibliolythie
boekverluchting
boekwetenschap zie bibliologie
borden zie plat
bovenkast
breed formaat zie oblong
brocheren
broodletter
buitenvorm
bulkboek
burijngravure zie gravure
cacheren zie doubleren
cahier
cancel
canzoniere
cartularium
catalogus-1
censor
census
censuur
CERL
chalcografie zie gravure
charter
chirograaf
chrestomatie
cicero zie augustijn
CIP
civilité
clandestiene literatuur
cliché-2
collatieformule
collationeren
colofon
COM-catalogus
comic zie strip
concept
concordans zie concordantie-1 en concordantie-2
concordantie-1
concordantie-2
continueringsfout
contraproef zie tegendruk
convoluut
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corpsmaat
correctie
correctie op de pers
correctietekens
corrector
corrigenda zie errata
corruptie
costeriana zie prototypografie
cul-de-lampe zie vignet-1
cultbook
cumulatieve bibliografie
custode
cyclus
D-nummer
DDC
decimo-sexto zie sedecimo
deelwerk
descriptieve bibliografie
Dewey zie DDC
dicteerfout
diepdruk
diplomatiek zie oorkondeleer
distributiefout
dittografie
divan
documentatie
DOI
dossier-1
dossier-2
doubleren
doublet-2
draadlijnen zie waterlijnen
drogenaald
druk
drukfout
drukgeschiedenis
drukkersmerk
drukkunst
drukpers
drukproef
drukvorm
dubbeldruk
Duitse komma
dummy
duodecimo
dwarsligger
EAD
EDBO
eindnoot
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enkeldruk
enumeratieve bibliografie zie systematische bibliografie
episode-3
errata
ets
Europeana
evulgetur
ex libris
ex meis [libris]
exemplaar-1
exemplaar-2 zie legger
extracorrectie
factice
factotum
fascikel zie aflevering
feuilleton
feuilletonroman
filigraan zie watermerk
filigram zie watermerk
fingerprint
fleuron
florilegium zie anthologie
foliant
foliëring
folio-1
folio-2 zie blad-2
folium zie blad-2
fonds-1
fonds-2
fonds-3
fondscatalogus
formaat
formaatmaken
formaatsignatuur
franse titel
frontispies zie titelprent
galei
gebruikssporen
gereedschapskist van de neerlandistiek zie apparaat van de neerlandicus
GGC
ghost
gifkast
gosizdat zie samizdat/tamizdat
grafisme
gravure
grijze literatuur
guillemet
gulden snede
handboek
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handelingen zie acta
handpers
hardback
hartstrookje
heliogravure
herdruk
heuristiek
Hicklin test
hoerenjong
hoofdstuk
hoogdruk
hoorfout zie dicteerfout
houtgravure
houtsnede
ideal copy
illegale literatuur zie clandestiene literatuur
illuminatie zie boekverluchting
illustratie
impressum
imprimatur
imprint
incunabel
index expurgatorius
index librorum prohibitorum
index-1
index-3 zie index librorum prohibitorum
initiaal-1
inleiding
innaaien zie brocheren
inslaan zie formaatmaken
insluiten zie formaatmaken
inspringen
interliniëren
interpunctie
inventaris
inwinnen
ISBD
ISBN
ISSN
ISTC
K-nummer
kader
kaderwerk
kapitaal
kapitaalhoogte
kapittel zie hoofdstuk
katern
katernformule zie opbouwformule
katernsignatuur
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katernsignatuurpositie
kettingbibliotheek
kettinglijnen
keur
keuzebibliografie zie selectieve bibliografie
kioskroman
klapper
kleinkapitaal
kohier
kopergravure zie gravure
kopie
kopiistenfout zie transmissiefout
kopij-impressum
kopmaat
koppermaandagprent
kopperprent zie koppermaandagprent
kopregel
kopwit
kritische bibliografie
kwarto
KWIC-index zie concordantie-1
lamineren
l.a.s. zie a.l.s.
lay-out
l.c. zie o.c.
leesbibliotheek
leescultuur
leeskabinet zie leesmuseum
leesmuseum
leesteken zie interpunctie
legger
Leidse boekjes
leporelloboek
letter
letterformule
lettergarnituur zie letterpolis
letterkast
letterpolis
lettertype
lexicon-2
lias
Libratory
lichtdruk zie heliogravure
liedboek
ligatuur
lijnets zie ets
lijngravure zie gravure
lithografie zie steendruk
longseller
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lopende bibliografie
loskooien
losslaan zie loskooien
lumbecken
maculatuur
made-up copy
magnum opus
manga
marge
marginale drukker zie private press
meerlingband
mengelwerk zie adversaria
Metamorfoze
mezzotint zie zwartekunst-2
minuut
mise-en-page zie opmaak
moet
mopsje
nationale bibliografie
natuurzelfdruk
nawerk
nihil obstat
noot
nota-2
NUGI
NUR
objectieve bibliografie
oblong
o.c.
OCLC PICA
octavo
octrooi zie privilege
offset
olim-signatuur
omnibusuitgave
onderkast
ontsluiten zie loskooien
oorkonde
oorkondeleer
opbouwformule
open access
opening
opere citato zie o.c.
opkooien zie formaatmaken
oplage
opmaak
ossegal
overdruk
overslaan zie formaatmaken
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ozalidproef
pagina zie bladzijde
paginering
paleotypie
paperback
papier
papyrus
paragraaf
partie
passim
pastei
periodebibliografie
personage-album
persoonsbibliografie
persvariant zie correctie op de pers
persvrijheid
physiantotypie zie natuurzelfdruk
Pica
plakkaat
plano
plat
pocketboek
poëziealbum
poëzietherapie
polyglot
pop-up
port(e)folio
postincunabel
poupée, à la zie à la poupée
prijsband
primaire literatuur
private press
privilege
privilegie zie privilege
Proctor-Haebler-nummering
proefdruk
prolegomena
prospectieve bibliografie
protocol
prototypografie
provenance
punt-2
quasi-facsimile-transcriptie
quatern zie quaternio
quaternio
quinio
quintern zie quinio
rapsodie
rariorum
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rasterdiepdruk
RDA
reclamant zie custode
reclame zie custode
recto-zijde
redactiereeks
regest
register maken
register-1
registratuurplan
reisexemplaar zie dummy
rekest
reliëfgravure
repertorium
reproductietechnieken
request zie rekest
requisitie zie rekest
retroacta
retrospectieve bibliografie
revisie
romancyclus
romein
roofdruk
rotatiedruk
royalty
rugtitel
rugwit
running title zie kopregel
s.a.
samizdat/tamizdat
schoondruk
schrijversportret
schuine-lijntest
schutblad
secundaire literatuur
sedecimo
selectieve bibliografie
seriatim zetten
sextodecimo zie sedecimo
short title
short-title catalogue
signatuur
SISO
s.l.
s.n.
snijwit
spatie
staartwit
staat
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standcatalogus
stationsroman
stc zie short-title catalogue
STCN
STCV
steendruk
stereotiep zie cliché-2
stereotypie
stippelgravure
stock-3
strip
stripverhaal zie strip
styp
subjectieve bibliografie
subscriptio-2
subsidy publisher zie vanity press
supplement zie bijlage
systematische bibliografie
tabula gratulatoria
taille-douce zie gravure
tamizdad zie samizdat/tamizdat
t.a.p. zie o.c.
tegendruk
tertiaire literatuur
tetralogie
thesaurus-2
titel
titelbeschrijving
titelbibliografie
titelblad
titelpagina
titelprent
titeluitgave
transfix
transmissiefout
transsumpt
trilogie
tuimeldruk
typografie zie drukkunst
typografisch schrijfboek
ubi?
UDC
UGI
uitdrijven
uitgave
uitgever-1 zie uitgeverij
uitgeverij
uitgeversmerk zie drukkersmerk
uitgeversreeks
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uitschietvel
uitvullen
UKB
universele bibliografie
USTC
vakbibliografie
vanity press
veilingcatalogus zie auctiecatalogus
vel
verificatio
verluchting zie boekverluchting
vernis-mou
verso-zijde
versteken
vervloeking zie anathema
vidimus
vignet-1
vlakdruk
voetnoot
voetregel
voetwit zie staartwit
volvelle
voordehandse titel zie franse titel
voorrede zie voorwoord
voortitel zie franse titel
voorwerk
voorwoord
Vorlage zie legger
wachtwoord zie claus, custode
w.a.f.
waterlijnen
watermerk
weduwe zie hoerenjong
weerdruk
wees
weesmeisje zie wees
wettelijk depot
wiegendruk zie incunabel
wit-1
woordscheiding zie spatie
x-hoogte
xerografie
xylografie zie houtsnede
zaponneren
zelfcensuur
zetfout
zethaak
zetspiegel
zwartekunst-2
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Schrift en handschrift
abbreviatuur
abortief
aflijnen zie liniëren
afschrijven
afschrijver zie kopiist
alfabet
alfabetisch schrift
allograaf-2
allografeem
allogram
ampersand
anticipatie-2
antiqua zie littera antiqua
asterisk
atrament
Augensprung zie saut du même au même
auteurshandschrift
bastarda
beeldschrift zie pictogram
bifolium zie dubbelblad
binio
blad-2
bladspiegel
bladwachter zie custode
boekillustratie zie illustratie
boekrol
boekschrift
boekverluchting
Bourgondische bâtarde
boustrophedon
brachygrafie zie tachygrafie
brevitura zie bastarda
bron
cadel zie kadel
cancelleresca
capitalis cursiva
capitalis quadrata
capitalis rustica
charta deletica zie palimpsest-1
charta rasa zie palimpsest-1
codex
codicologie
compilatie
continueringsfout
contractie-2
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convoluut
correctie
corrector
corruptie
cryptografie zie geheimschrift
currens
cursief
cursiva zie littera cursiva
custode
decoratie
diakritische tekens-2
dictée intérieure
dicteerfout
diploma zie dubbelblad
diplomatiek zie oorkondeleer
diptychon
dittografie
doorleesteken zie overloopteken
dubbelblad
ductus
Duitse komma
encarté-handschrift
epigraaf
exemplaar-2 zie legger
exemplaarboek zie schrijfboek
explicit
expungeren
figura-2
folio-2 zie blad-2
folium zie blad-2
fonografisch schrift zie alfabetisch schrift
formata
fractura
fractuur zie fractura
fragment-2
francijn
fraseogram
fraterschrift
futhark zie runen(liederen)
gebruiksschrift
gebruikssporen
geheimschrift
geheimtaal zie geheimschrift
gotisch schrift
gotische textura zie littera textualis
grafeem
graffiti
grafische figuur
grafisme
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grafistiek
grafologie
Gregory, regel van
haarzijde
halfunciaal
handschrift
handschriftenkunde zie codicologie en manuscriptologie
haplografie
hiërogliefen
hoofdlettergebruik
hoorfout zie dicteerfout
humanistisch schrift
humanistische cursief zie littera italica
humanistische minuskel zie littera antiqua
hybrida zie littera hybrida
ideografie zie pictogram
ideografisch schrift zie pictografisch schrift
ideogram
illuminatie zie boekverluchting
illustratie
impungeren
incipit
initiaal-1
initiaal-2 zie sigle-1
initium zie incipit
inscriptie zie epigraaf
inspringen
interpunctie
italica zie littera italica
kadel
kalligrafie
kapitaalcursief zie capitalis cursiva
Karolingische minuskel
katernformule zie opbouwformule
komma
kopiist
kopiistenfout zie transmissiefout
leesteken zie interpunctie
legger
letter
lettre d'attente zie representant
lettrine zie lombarde
libraria
ligatuur
lijngaatje zie prik
liniëren
littera antiqua
littera bastarda zie littera hybrida
littera currens zie currens
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littera cursiva
littera hybrida
littera italica
littera libraria zie libraria
littera singularis zie sigle-1
littera textualis
littera textualis formata zie formata
logogram-2
lombarde
maculatuur
majuskelcursief zie capitalis cursiva
majuskelschrift
manuscript-1 zie handschrift
manuscriptologie
marge
membra disiecta
miniatuur
minuskelcursief
minuskelschrift
MMDC
mnemonisch schrift
nomenclatuur
nota-1
nota-2
notula zie rotunda
oorkonde
oorkondeleer
oorkondeschrift
opbouwformule
opening
ossegal
overloopteken
paleografie
palimpsest-1
papyrus
paragraaf
paragraafteken
pennenproef zie probatio pennae
penwerk
periodus-2
perkament
petroglief
petrogram
pictografisch schrift
pictogram
piqûre zie prik
pomsen
ponsen zie pomsen
pricking zie prik
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prik
probatio pennae
provenance
punctuatie
punctus
punctus circumflexus
punctus elevatus
punctus interrogativus
punctus versus
punt-1 zie punctus
quatern zie quaternio
quaternio
quinio
quintern zie quinio
randversiering
rasuur
reclamant zie custode
reclame zie custode
representant
rondboogverbinding
rotunda
rubricatie
rubriek-2 zie rubricatie
runen(liederen)
saut du même au même
schrift
schrijfboek
schrijftafel zie wastafel
schrijver
schutblad
Schwabacher
scriptio continua
scriptorium
scriptura continua zie scriptio continua
scriver zie schrijver
semasiogram
semi-paragraafteken
semi-unciaal zie halfunciaal
senio
sextern zie senio
sigle-1
signum
spatie
staand schrift
stenografie
stilus
subscriptio-2
suspensie-1
syllabisch schrift
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tachygrafie
tafelet
taflet zie tafelet
tekstrol
ternio
textualis zie littera textualis
textura zie littera textualis
tintenel
Tiroonse nota zie nota-1
transliteratie
transmissiefout
typografisch schrijfboek
unciaal
velijn zie vellum
vellum
verificatio
verluchting zie boekverluchting
verzamelhandschrift
virgula
vleeszijde
volumen zie boekrol
Vorlage zie legger
wachtwoord zie claus, custode
wastafel
woordscheiding zie spatie

Teksteditie
accidentals
ad fontes
ad usum delphini
addenda
afdruk zie kopie
afschrift zie kopie
allograaf-2
analogie-2
anasta(l)tische uitgave zie reprint
annotatie
anticipatie-2
apograaf
archetype-1
archiefeditie
auteurscorrectie zie extracorrectie
auteursdruk
autograaf
autopsie
autoriseren
basistekst
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bron
bronnenproblematiek
collationeren
commentaar
conjectuur
continueringsfout
copy-text
correctie
correctie op de pers
correctietekens
corrector
corrigenda zie errata
corruptie
critique génétique zie genetische studies
crux
CTB
diakritische tekens-1
dicteerfout
diplomatische editie
distributiefout
dittografie
drukfout
drukgeschiedenis
drukproef
editeur
editie
editietechniek zie teksteditie
editing
editio prima
editio princeps
eindnoot
emendatie zie emendatio
emendatio
errata
expungeren
extracorrectie
facsimile-editie
filiatie
genetische studies
glos
glosse zie glos
handschrift
historisch-kritische editie
holograaf
hoorfout zie dicteerfout
hypereditie
ideal copy
impungeren
ingeslopen glos
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interpolatie
juvenilia
kakografie
klad
kopie
kopiistenfout zie transmissiefout
kopij
kritische editie
leeseditie
lemma-2
lezing-1
manuscript-1 zie handschrift
manuscript-2
net
noot
omnibusuitgave
open variant
opera omnia zie verzameld werk
origineel
overleveringsgeschiedenis zie tekstgenese
paralipomena-2
partituureditie
perseveratie zie analogie-2
persvariant zie correctie op de pers
prima manus
provenance
recensio
redactie-1
redactie-2
redactiereeks
regest
reprint
revisie
saut du même au même
scholia
scholiast
schooleditie
sic
sigle-2
signum
Sofortkorrektur
spookwoord
staat
stemma
studie-editie
substantives
synopsis
synoptische editie
tekstbezorger zie editeur
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teksteditie
tekstgenese
tekstgeschiedenis zie tekstgenese
tekstkritiek
tekstoverlevering zie tekstgenese
tekstreconstructie
tekstuitgave zie editie
transcriptie
transliteratie
transmissiefout
typoscript
uitgever-2 zie editeur
ultima manus
variant
variantenapparaat
variorum-editie
Verschlimmbesserung
versie
verzameld werk
voetnoot
woordcommentaar
zakencommentaar
zetfout

Alfabetische lijst van termen.
A

à la poupée
ETYM: Fr. met de tampon
Term uit de drukkerij voor het met behulp van kleine tampons aanbrengen van
meer kleuren direct op de koperplaat (diepdruk) of het houtblok (hoogdruk) zodat
alle kleuren in één drukgang afgedrukt worden. Deze techniek wordt voor het eerst
toegepast in de 16de eeuw. Niettemin krijgt Johannes Teyler in 1688 nog een octrooi
van de Staten van Holland voor een meerkleurendruktechniek. Vaak zullen à la
poupée afgedrukte illustraties nog met de hand bijgekleurd worden.
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Á la poupée gedrukte heliogravure door Paul Delaroche getiteld Napoléon uit omstreeks 1900. [bron:
R. Meijer, H.C.M. Schretlen & A. Stymmon, Coloritto. De kunst van het kleurendrukken (2003), p.
54].

LIT: R. Meijer, H.C.M. Schretlen & A. Stijnman, Coloritto; de kunst van het
kleurendrukken (2003), p. 38-40 A. Stijnman, ‘Geschiedenis van de kleurendruk’
& ‘Techniek van de kleurendruk’ in De Boekenwereld 24 (2008), p. 203, 206 M.
Rikken, ‘Vroege kleurendruk in Amsterdam; een onbekend zeventiende-eeuws
plaatwerk van Carel Allard’ in De Boekenwereld 24 (2008), p. 202-226.

aanhangsel zie bijlage

abbreviatuur
ETYM: Lat. abbreviatio = afkorting.
Niet om sneller te schrijven (tachygrafie, tegenwoordig stenografie), maar om
kostbaar schrijfmateriaal uit te sparen, ontwikkelde men in de antieke tijd een stelsel
van verkorte schrijfwijzen. Middeleeuwse kopiisten namen deze conventies over en
pasten ze ook toe op teksten in de volkstaal. De meeste abbreviaturen zijn van Latijnse
oorsprong en zijn gebaseerd op afkapping (suspensie-1), dat wil zeggen het weglaten
van letters aan het eind van een woord als de betekenis duidelijk is.
Dit kan variëren van één of twee letters: ‘com’ = comen, tot alle letters op één na:
‘n3’ = niet, met allerlei varianten daar tussenin (voorw' = voorwaer, e = ende).
Abbreviaturen van één letter noemt men ook wel initialen of siglen (sigle-1). Die
laatste term is op zijn beurt een afkorting van littera singularis. Naast afkorting door
middel van suspensie kende men, met name voor het gebruik in wetenschappelijk
teksten, de zogenaamde notae (nota-1), doorgaans vakgebonden afkortingen die
dermate abstract zijn dat men de betekenis van het woord er niet meer uit kan aflezen.
Een aantal van deze notae worden ook wel tiroonse noten genoemd, naar Tiro de
slaaf van Cicero, die diens redevoeringen in kortschrift vastlegde: ‘7ca’ = etcetera.
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Een minderheid van de abbreviaturen is van Joods-Griekse afkomst en berust op
samentrekking (contractie-2): ‘Ihrslm’ = Iherusalem. In zijn algemeenheid kan men
stellen dat middeleeuwse teksten die bedoeld waren om voorgedragen te worden
relatief weinig abbreviaturen bevatten en teksten bedoeld om zelfstandig gelezen te
worden veel. Abbreviaturen in manuscripten komen voor tot in de 18de eeuw.
Het handboek voor Latijnse en Italiaanse abbreviaturen in middeleeuwse
handschriften is A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane (1912),
meestal geraadpleegd in de latere Duitse editie Lexicon abbreviaturarum; Wörterbuch
lateinischer und italienischer Abkürzungen (19282). Als supplement op Cappelli
verscheen van A. Pelzer, Abréviations latines médiévales (19662).
LIT: J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982), p. 124-128
P.J. Horsman, Th.J. Poelstra & J.P. Sigmond, Schriftspiegel. Nederlandse
paleografische teksten van de 13de tot de 18de eeuw (19862) B. Engelhart & J.W.
Klein, 50 eeuwen schrift (19882), m.n. p. 102-129 J.L. van der Gouw, Oud schrift
in Nederland. Een leerboek voor de student (19933) B. Bischoff, Paläographie
des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (20094).

abortief
ETYM: Lat. abortus = ontijdige geboorte.
Perkament bereid uit de huid van ongeboren dieren. Gedurende de middeleeuwen
stuitte het gebruik ervan op groeiende weerstand naarmate het kwalitatieve aspect
op de achtergrond raakte en abortief meer en meer in verband gebracht werd met
occulte en nigromantische (nigromantie) praktijken. Tegenwoordig neemt men wel
aan dat veel perkament dat voor abortief doorgaat, in werkelijkheid konijnenvel is.
LIT: D.V. Thompson, The materials and techniques of medieval painting (1956),
p. 27-28 R. Reed, The nature and making of parchment (1975) J.M.M. Hermans
& G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 18.

accentletter zie aksant

accentteken zie aksant

accidentals
ETYM: Eng. accidental = niet essentieel.
Term uit de analytische bibliografie en de editietechniek voor de varianten die de
editeur voor de copy-text van minder belang acht. Doorgaans betreft het varianten
op het gebied van spelling, interpunctie, woordscheiding en alinea-indeling. Wel
belangrijk geachte varianten noemt men substantives. Het onderscheid tussen
accidentals en substantives berust niet alleen op het al dan niet geautoriseerd zijn
(autoriseren) van bepaalde varianten. Met name in de periode van de handpers vond
uniformering van spelling, interpunctie en hoofdlettergebruik plaats door de zetter,
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niet door de auteur. Zelfs als de kopij is overgeleverd, verdient het soms aanbeveling
dit soort accidentals uit de door de zetter geüniformeerde druk over te nemen.
LIT: W.W. Greg, ‘The rationale of copy-text’ in Studies in Bibliography 3
(1950-1951), p. 19-36 F. Bowers, ‘Multiple authority: new problems and concepts
of copy-text’ in The Library 5th series, 27 (1972), p. 81-115 Center for editions
of American authors, Statement of editorial principles and procedures (rev. ed. 1972),
p. 2 V.E. Dearing, ‘Concepts of copy-text old and new’ in The Library 5th series,
28 (1973), p. 281-293 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742),
p. 338-343 G.Th. Tanselle, ‘Greg's theory of copy-text and the editing of American
literature’ in Studies in Bibliography 28 (1975), p. 167-229 M. Spies,
‘Verantwoording’ in J. van den Vondel, Twee zeevaart-gedichten, dl. 2 (1987), p.
1-10.

acta
ETYM: Lat. handelingen.
Oorspronkelijk was acta de aanduiding voor verslagen van handelingen afkomstig
van de Romeinse senaat, van volksvergaderingen en van gezagsdragers van het
Romeinse rijk, later voor die van de keizer. Sinds C. Julius Ceasar sprak men van
acta diurna (Lat. diurnus = dagelijks) of acta urbana (Lat. urbanus = van de stad),
witte borden (vgl. album) die voor dergelijke berichtgeving op het forum zorgden.
Deze vorm van informatie bleef de gehele Romeinse tijd door bewaard en de inhoud
ervan werd steeds uitgebreider.
Later werd de term ‘acta’ ook gebruikt voor de handelingen der apostelen in het
apocriefe Acta Apostolorum (2de en 3de eeuw) opgetekend en voor de heiligenlevens
en martelaarsboeken, de zgn. Acta Sanctorum (70 dln, vanaf 1643) en de Acta
Martyrum. Zie in dit verband ook hagiografie.
Als term uit de archivistiek kreeg acta ook de betekenis van notulen.
LIT: S.A. Adams, The genre of acts and collected biography (2018)

ad fontes
ETYM: Lat. naar de bronnen.
Het motto waaronder de laatmiddeleeuwse humanisten systematisch op zoek
gingen naar oude handschriften met daarin de oorspronkelijke, d.w.z. niet
gecompileerde en door transmissiefouten gecorrumpeerde teksten van de klassieke
auteurs om zo te komen tot een wetenschappelijk verantwoorde studie van zowel de
klassieke literatuur als de Bijbel. Erasmus gebruikte de uitdrukking in zijn De ratione
studii ac legendi interpretandique auctores (1511): ‘Sed in primis ad fontes ipsos
properandum, id est graecos et antiquos’ (Voor alles moet men zich haasten naar de
bronnen zelf, d.w.z. naar de Grieken en antieken). De handschriften die de voor de
humanisten waardevolle, niet-bewerkte teksten bevatten, stammen ook uit de tijd
van Karel de Grote, de 8ste en 9de eeuw.
De moderne filologie huldigt dit streven onverkort. De overleveringsgeschiedenis
van Middelnederlandse, 16de- en 17de-eeuwse literatuur is doorgaans zo gecompliceerd
en zo vol lacunes, dat het bestuderen van de bron(nen) waarin de tekst is overgeleverd
(codicologie, manuscriptologie, analytische bibliografie-1) een absolute noodzaak
is voor een beter begrip van de tekst.
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LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel der
Letteren 5 (1961), 10 (1966-1967) P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983) J.D. Tracy, ‘Ad fontes: the humanist understanding of Scripture
as nourishment for the soul’ in J. Raitt (red.), Christian spirituality II: high middle
ages and reformation (1987) W. Kuiper, Die riddere metten witten scilde (1989)
J.B. van der Have, Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel (1990)
J. van Herwaarden, 'Erasmus in duplo. Beschouwingen over zijn vorst en de zinspreuk
"ad fontes"' in Colloquia in Museo Erasmi 16 (2006), p. 55-92.

ad usum delphini
ETYM: Lat. ten gebruike van de Dauphin.
Gekuiste teksteditie, oorspronkelijk bedoeld voor Lodewijk (Dauphin van
Frankrijk), de zoon van Lodewijk XIV. J.B. Bossuet en P.D. Huet vervaardigden in
de jaren 1670-1698 als diens leermeesters 64 speciale (gekuiste) edities van Latijnse
en Griekse auteurs.

addenda
ETYM: Lat. wat toegevoegd moet worden.
Bemerkte een auteur tijdens of na het drukken van zijn tekst dat hij iets vergeten
was, dan kon hij aan het slot van het voorwerk of aan het eind van het boek de
ontbrekende tekst laten afdrukken onder het kopje ‘addendum’ of ‘addenda’. Op
dezelfde manier kon een zetfout hersteld worden door middel van een lijstje corrigenda
of errata. Omdat in een latere druk addenda en corrigenda verwerkt kunnen worden
en vaak ook daadwerkelijk werden, is het voorkomen ervan een aanwijzing voor een
eerste of oorspronkelijke druk. Een voorbeeld van ‘Corrigenda en addenda’ kan men
aantreffen in de editie van De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (ed. Van
Tricht, dl. 3, 1979, p. 838).

adversaria
ETYM: Lat. adversus = tegenovergesteld; oorspronkelijk een rekeningenboek met
tegenover elkaar debet en credit.
Een boek met mengelwerk. In de neerlandistiek bekende adversaria zijn die van
H.K. Poot en van Willem Bilderdijk. De term wordt ook gebruikt in titels van
tijdschriften zoals de Bibliographische adversaria (1873-1885/86).
LIT: P.J. Buijnsters, ‘Poot's Adversaria teruggevonden’ in Nieuwe Taalgids 63
(1970), p. 293-295 J. van Eijnatten, Adversaria Willem Bilderdijk, Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, Leiden en Letterkundig Museum, Den Haag (1997).

afbijtsel
Druktechnische term voor een drukfout, veroorzaakt door het verschuiven van het
frisket (het onderdeel van de drukpers dat over het te bedrukken vel neergeklapt
wordt) waardoor een gedeelte van het zetsel niet via de in het frisket uitgespaarde
openingen wordt afgedrukt, of door het onzorgvuldig inleggen van een vel papier
waardoor een deel van het vel dubbelslaat. In het laatste geval hoeft niet altijd
tekstverlies te ontstaan, als het omgevouwen gedeelte tenminste niet te groot is en
als het bij het snijden en binden omgevouwen blijft.
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Afbijtsel ontstaan door plooiing van het drukvel (1474). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de
Nederlanden (1962), p. *9]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 152-154.

afdruk zie kopie

afgesloten bibliografie
Een als afgerond geheel verschenen bibliografie, die in tegenstelling tot een lopende
bibliografie, niet bedoeld is om voortgezet te worden. Wel kunnen na verloop van
tijd elders (bijv. in artikelen in tijdschriften) aanvullingen gepubliceerd worden. Zo
zijn op de in principe afgesloten Bibliographie van Vondels werken (1888) door
J.H.W. Unger op tal van plaatsen correcties en aanvullingen verschenen, variërend
van jaarverslagen van het Vondel-Museum tot voetnoten bij tijdschriftartikelen en
de rubriek ‘Aanvullingen op ..’ in het tijdschrift Dokumentaal.
LIT: B. van Selm, ‘Het registreren van aanvullingen op bibliografieën’ in
Dokumentaal 5 (1976), p. 26-29 A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie
(19953), p. 68.

aflevering
Een aflevering of fascikel bestaat uit één katern of meer katernen van een boek, serie
of tijdschrift, die niet afzonderlijk de status van een boek, band of deel bezitten.
Doorgaans worden afleveringen doorgepagineerd omdat ze later samen met andere
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afleveringen in één band worden gebonden. Bij het binden werden vaak de omslagen
met de bibliografische gegevens (uitgever, jaar van publicatie) verwijderd zodat later
de publicatiegeschiedenis moeilijk is vast te stellen. Het publiceren in afleveringen
veronderstelt een systeem van intekening of abonnement. In Nederland zijn de
vroegste sporen daarvan terug te vinden in de tweede helft van de 17de eeuw. Een
voorbeeld van een werk dat gedurende een lange periode (1864-1998) in 686
afleveringen verscheen, is het Woordenboek der Nederlandsche taal.
Zie ook hoofdstuk.
LIT: L. Kuitert, Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in
Nederland, 1850-1900 (diss., 1993), p. 31-61.

aflijnen zie liniëren

afschrift zie kopie

afschrijven
Benaming voor het kopieerproces waarmee in de periode voor de uitvinding van de
boekdrukkunst een boek (codex) vermenigvuldigd werd. Het afschrijven van boeken
werd uitgevoerd door een kopiist of afschrijver. Vaak waren dit beroepsschrijvers
die soms zelfs in groepsverband werkten (bijv. bij het afschrijven van de
Lancelot-compilatie). De kopiist maakte bij het afschrijven gebruik van een
voorbeeldhandschrift (legger) dat hij letterlijk overnam. Soms echter veranderde de
kopiist naar eigen inzicht passages in de tekst, bijv. omdat de legger onvolledig was,
hij deze niet begreep of omdat hij de tekst onjuist, onverantwoord of slecht vond.
Ook was het mogelijk dat de kopiist tijdens het afschrijven fouten (continueringsfout,
dicteerfout) maakte, waardoor zijn tekst ging afwijken van de legger. Als meer
handschriften van een bepaalde codex overgeleverd zijn, is het mogelijk om de
tekstgenese van het werk te reconstrueren in een stamboom of stemma door
vergelijking van de overeenkomsten en verschillen in de teksten. Vrijwel het hele
middeleeuwse boekenbestand is overgeleverd als afschrift (apograaf of allograaf-2).
Boeken die door de auteur zelf geschreven zijn (autograaf), zijn uiterst zeldzaam.
Afschrijven staat ook voor een van de voorbereidende activiteiten van de kopiist,
het liniëren.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast (2
dln.; 1975-1981) M. Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de
proza-Lancelot (19772), p. 37-40 Th. Glorieux-De Gand, Het woord van de kopiist;
colofons van gedateerde handschriften (1991) J.W. Klein in B. Besamusca & A.
Postma, De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in
de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs. 1-5530) voorafgegaan door de verzen van het
Brusselse fragment (1993) M. Hülsmann, ‘De wisselende samenstelling van de
Utrechtse heiligenkalender: een onderzoek naar de taakverdeling bij het afschrijven
en het decoreren van handschriften’ in J.M.M. Hermans & K. van der Hoek (red.),
Boeken in de late Middeleeuwen: verslag van de Groningse Codicologendagen 1992
(1994), p. 53-64.
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afschrijver zie kopiist

afsetter zie afzetter

afzetter
Een afzetter of afsetter is een inkleurder van kaarten, prenten, atlassen en
boekillustraties uit de periode dat kleurendruk van etsen en gravures nog niet mogelijk
of in ieder geval nog niet gangbaar was. Het was zeer specialistisch werk dat meestal
in opdracht van kapitaalkrachtige bibliofielen (bibliofilie) werd verricht. De
beroemdste afzetter is de 17de-eeuwse Amsterdammer Dirk Jansz. van Santen die de
duurste verfstoffen gebruikte voor o.a. het inkleuren van de atlassen van Van der
Hagen (Koninklijke Bibliotheek Den Haag) en Van der Hem (Österreichische
Nationalbibliothek, Wenen) en van een aantal statenbijbels.

Kaart van de Straat Magellaan met een door de afzetter ingekleurde gravure (1635). [bron: W.Gs
Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. *63]

LIT: A. Offenberg, ‘Jacob Jehuda Leon (1602-1675) en zijn Tempelmodel’ in J.F.
van Agt e.a., De Tempel van Salomo (1976), p. 54-75 T. Goedings, A composite
atlas coloured by Dirck Jansz. van Santen (1992) K. Gnirrep, A. Offenberg & A.
den Hollander, De weergaloze Van Santen (2000) T. Goedings, ‘Kunst- en
kaartafzetters; gekleurde prenten en kaarten’ in H. van Nierop e.a. (red.), Romeyn
de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008), p. 204-221 G.
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Verhoeven, ‘De koning van de inkleurders’ in Papieren pracht uit de Amsterdamse
Gouden Eeuw; geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds (2011), p. 58-67.

aksant
Term uit de typografie voor een letter gecombineerd met een accentteken (ä, á, à, â
enz.), ook wel accentletter genoemd. De meest voorkomende accentletters behoren
standaard tot een letterpolis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om van zgn.
gecréneerde of overhangende letters gebruik te maken. Dat zijn letters en losse
accenttekens die over het letterstaafje heen hangen en die, naast elkaar gezet, de
gewenste letter met accent opleveren.

Proefdruk gedrukt met aksanten omdat de niet-geaccentueerde E nog niet beschikbaar was (1923).
[bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. *173]

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 30-32 F.A.
Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 121-124 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 35.

akte-1
ETYM: Lat. acta = (bericht van) handelingen.
Een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te
dienen. Zo spreekt men van een geboorte-, overlijdens-, koopakte enz. Een in plechtige
vorm opgestelde akte is een oorkonde.
De naam die sommige mensen, onder wie letterkundigen, voeren, wijkt soms af
van die in de officiële geboorteakte. Zo heeft A.L.G. Bosboom-Toussaint haar naam
altijd met ss gespeld, terwijl de akte Tousaint met één s heeft.
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album
ETYM: Lat. albus = wit.
In het oude Rome de met een laag witte verf of gips bestreken plankjes waarop
met pen en inkt werd geschreven en die vooral werden gebruikt voor officiële
bekendmakingen en naamlijsten. Nu staat album voor een blanco (It. wit) boek waarin
men verzen, foto's, handtekeningen, gelukwensen, enz. kan verzamelen. Afgeleide
betekenissen zijn jubileumboeken zoals album amicorum of liber amicorum en
stripalbum of stripboek.

alfabet
ETYM: Gr. alpha bèta = de eerste twee letters van het Griekse alfabet.
Opsomming in vaste (alfabetische) volgorde van de letters van een schrift. Het
Nederlandse alfabet is gebaseerd op het Romeinse alfabet, dat op zijn beurt weer
teruggaat op het Griekse alfabet, waarvan het aan de eerste letters de naam ontleent
(alpha, bèta). Het Hebreeuwse alfabet (met beginletters aleph, beth) ging weer vooraf
aan het Grieks. Het middeleeuwse alfabet telde geen 26, maar 23 letters: de ‘i’ en de
‘j’ waren één en dezelfde, evenals de ‘u’ en de ‘v’, terwijl de ‘w’ geen letter maar
een grafeem was, een schrijfwijze voor ‘uu’. Dit is belangrijk voor het doorzien van
‘geheimschrift’ of versleutelingen d.m.v. het verschuiven van één letter zoals in het
explicit van Der vrouwen heimlicheid (ed. Blommaert, 1846): EXPLKCKT
SFCRFTXM MXLKFRXM (explicit secretum mulierum). Daarnaast worden aan
het slot van een alfabet of een op het alfabet geïnspireerd gedicht (abecedarium-1)
abbreviaturen (abbreviatuur) toegevoegd, soms twee, soms vier. Zie ook alfabetisch
schrift.
LIT: D. Diringer, The story of the aleph beth (1958) M. van Doorn & W. Kuiper,
‘Der vrouwen heimlicheid’ in Spektator 6 (1976-1977), p. 539-551 B. Engelhart
& J.W. Klein, 50 Eeuwen schrift (1988) A. Robinson, Alfabet, hiëroglief, pictogram
(2004) J. Flanders, A place for everything. The curious history of alphabetical
order (2020).

alfabetisch schrift
ETYM: Gr. alpha bèta; ook fonografisch schrift < Gr. phonè graphein = klank
schrijven.
Een schrift waarin één schriftteken gewoonlijk staat voor één of meer fonemen
(foneem: ‘spraakklanken’). Zo geeft het alfabetische teken ‘b’ altijd de spraakklank
‘b’ aan, maar kan bijvoorbeeld de ‘c’ uitgesproken worden als ‘k’ of als ‘s’. Het
alfabetisch schrift is een uitvinding van de Grieken die aan het Semitische
medeklinkerschrift tekens voor klinkers hebben toegevoegd.
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Soorten klinkerletters in de verschillende soorten alfabetisch schrift. [bron: I.J. Gelb, A study of
writing (19521), p. 185].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744) B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen
schrift (19882) A. Robinson, Alfabet, hiëroglief, pictogram (2004).

alinea
ETYM: Middeleeuws Lat. a linea = naar de (kant)lijn (aanwijzing voor nieuwe regel
bij dictaat).
Gedeelte van een geschreven of gedrukte tekst, bestaande uit een beperkt aantal
(vol)zinnen (periodus-1) die inhoudelijk nauw met elkaar samenhangen of anderszins
een geheel vormen. Een nieuwe alinea is herkenbaar aan het gegeven dat er op een
nieuwe regel begonnen wordt terwijl de vorige regel nog niet vol is. Om misverstanden
te voorkomen laat men gewoonlijk een alinea inspringen. Een aantal alinea's tezamen
vormt een paragraaf of een hoofdstuk.
LIT: G. Verhoeven, 'Alineagrenzen' in D. Janssen & G. Verhoeven (red.),
Taalbeheersing in Nederland. Een bundel artikelen voor W. Drop (1989), p. 179-188
G. Verhoeven, 'Struktuur en functie van alinea's' in M.M.H. Bax & W. Vuijk (red.),
Thema's in de taalbeheersing (1991), p. 168-177 J. Renkema, Schrijfwijzer (20054).

allograaf-2
ETYM: Gr. allos + grafein = anders schrijven.
Afschrift van een tekst gemaakt door iemand anders dan de auteur. Veelal wordt
de term apograaf hiervoor gebruikt, maar onduidelijk blijft dan wie het afschrift heeft
gemaakt: de auteur of iemand anders. De Middelnederlandse literatuur is haast
uitsluitend in allografen bewaard gebleven, vervaardigd door beroepskopiisten. Een
eigenhandig door de auteur geschreven tekst noemt men een autograaf.
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) G. van der Stroom, '[Boekbeoordeling van: Nederlandse gedichten
1614-1625. Constantijn Huygens / Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Ad
Leerintveld. Deel 1 – Teksten]' in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 118 (2002), p. 144-149, m.n. 146-147.

allografeem
ETYM: Gr. allos + grafein = anders schrijven.
Verschillende schrijfwijze van een schriftteken binnen een woord al naar gelang
de positie van dat schriftteken binnen het woord. Tot in de 18de eeuw zijn allografemen
zeer gebruikelijk. Zo schreef men in de middeleeuwen een ronde ‘r’ als de
voorafgaande letter rond was (‘b’, ‘o’) en anders een rechte ‘r’. Aan het begin en
binnen het woord was de rechte ‘s’ gebruikelijk, maar aan het einde van een woord
de ronde ‘s’. Allografemen vindt men ook met ‘i’ en ‘j’ (de ‘lange ij’), en ‘u’ en ‘v’.
Binnen de teksteditie verschilt men van mening over de vraag of men in geval van
een diplomatische editie de tekst geweld aandoet als men allografemen normaliseert
naar het hedendaags gebruik, bijv. ‘duvel’ i.p.v. ‘duuel’.
LIT: M. van Royen, Klank- en vormleer van het Middelnederlands (1990), hfdst.
1: Spelling.
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allogram
ETYM: Gr. allos + gramma = ander (letter)teken.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een aan een ander schriftsysteem ontleend
teken, hetzij logogram-2, syllabogram of alfabetisch teken, dat met zijn
oorspronkelijke betekenis op de plaats komt van het schriftteken in de ontlenende
taal, maar wel wordt uitgesproken alsof het originele teken er nog stond.
Hoewel allogrammen vooral voorkwamen in de periode dat het Soemerisch veel
invloed had (er wordt dan ook wel gesproken van Soemerogrammen), zijn parallelle
verschijnselen in het Nederlands eveneens aan te wijzen. Zo wordt de ‘et’-ligatuur
uit het Latijn (de ampersand: & = et), bijv. geplaatst tussen ‘Van Gend’ en ‘Loos’
(Van Gend & Loos), altijd uitgesproken alsof er ‘Van Gend en Loos’ staat.
LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744).

a.l.s.
ETYM: Afk. van autograph letter signed.
Aanduiding in een antiquariaatscatalogus of een auctiecatalogus voor ‘autograph
letter signed’, ook wel in het Frans als ‘l.a.s.’ voor ‘lettre autographe signée’: een
eigenhandig geschreven en ondertekende brief.

ampersand
ETYM: Eng. ‘and’ per se ‘and’ = ‘en’ en niets anders dan ‘en’.
Van oorsprong Engelse benaming voor de et-ligatuur ‘&’, een schrijfwijze die
zich tot op de dag van vandaag gehandhaafd heeft. Vanuit de Latijnse paleografie is
het in vele grafische varianten (allogram) in de West-Europese volkstalen
doorgedrongen als schrijfwijze van het nevenschikkend voegwoord ‘en’. In het
Nederlands moet het in het Middel- en Vroegnieuwnederlands getranscribeerd worden
als ‘ende’, later als ‘en’.
LIT: G.E. Dawson & L. Kennedy-Skipton, Elizabethan handwriting 1500-1650
(1968), p. 19 'Tekens op het spoor' in Openbaar Kunstbezit 24 (1980), juli-sept.,
p. 132-133 J. Tschichold, Vormveranderingen van het &-teken (1993) J.L. van
der Gouw, Oud schrift in Nederland (19933), p. 50 K. Houston, Shady characters:
The secret life of punctuation, symbols, and other typographical marks (2013), p.
59-77.

anaglyptografie zie reliëfgravure

analogie-2
ETYM: Gr. ana-logos = overeenkomstig (een woord of gedachte).
In de specifieke context van de teksteditie is analogie een synoniem voor
perseveratie (Lat. volharding), d.w.z. een schrijf-, spreek- of zetfout die optreedt als
een taalgebruiker tijdens het uitschrijven, uitspreken of zetten van een woord met
zijn gedachten nog bij het vorige woord is. Het gevolg is woordverminking met
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elementen van dat vorige woord, bijv. een kopje kofje. Het tegenovergestelde van
analogie is anticipatie-2.
LIT: B. Kruitwagen, ‘Werd er in de Middeleeuwen bij het schrijven gedicteerd?’
in Het Boek 4 (1915), p. 217-229.

analytische bibliografie-1
De wetenschap die het gedrukte boek als materieel object bestudeert. Voor de
literatuurhistoricus-filoloog die de tekstgeschiedenis wil nagaan, is de analytische
bibliografie naast de codicologie en de manuscriptologie een noodzakelijke
hulpwetenschap. Zij vereist kennis van bij het drukproces gebruikt materiaal (papier
en letter) en van de methode van werken in de zetterij, drukkerij en binderij (kopij
klaarmaken, zetten, opmaken, proefdrukken, corrigeren, drukken en binden) om
fouten die optreden tijdens de transmissie van een tekst te kunnen herkennen en
verklaren. Het centrale begrip in de analytische bibliografie is het collationeren, het
vergelijken van exemplaren om te zien of er van hetzelfde zetsel gedrukt is. De
eenheid van collationeren is de drukvorm (per vel een binnenvorm en een buitenvorm),
die voor ieder bibliografisch formaat weer anders is. Nadat er een aantal of zoveel
mogelijk exemplaren van een druk gecollationeerd zijn, is het mogelijk om een ideal
copy te construeren, een meestal fictief exemplaar waarin de drukgeschiedenis van
die bepaalde druk weerspiegeld wordt met alle correcties op de pers en cancels.
Een analytisch-bibliografische beschrijving van zo’n ideal copy omvat tenminste
de volgende elementen: short title, beschrijving van gegraveerde, gedrukte en franse
titel, colofon, formaat, collatieformule, fingerprint, overzicht van paginering of
foliëring, lijst van prenten, een korte inhoudsopgave, een lijst van gecollationeerde
exemplaren met provenance-gegevens en verwijzingen naar het bibliografisch
apparaat. Daarnaast kan er behoefte zijn aan één of meer van de volgende onderdelen:
lettertype, watermerk, lijst met custoden, kopregels, afmetingen van de zetspiegel,
een opgave van het aantal regels per pagina, een overzicht van katernsignatuurposities
en een variantenoverzicht.
Nadat er binnen één druk gecollationeerd is, kan getracht worden om aan de hand
van de via de analytisch-bibliografische methode gevonden tekstvarianten een ideale
tekst (copy-text) samen te stellen, d.w.z. een tekst die de kopij het dichtst benadert.
Daarnaast kan begonnen worden aan het vergelijken van drukken om de volgorde
vast te stellen als ze niet gedateerd of gelijk gedateerd zijn. Maar met het afwegen
van tekstuele varianten is het terrein van de tekstcriticus al betreden.
De analytische bibliografie is rond 1900 ontstaan uit de Shakespeare-filologie in
de kring van de Bibliographical Society. De New Bibliography, zoals deze richting
genoemd werd, is vooral ontwikkeld door A.W. Pollard, R.B. McKerrow en W.W.
Greg. In Nederland is deze filologische hulpwetenschap geïntroduceerd door W.
Hellinga. Analytisch-bibliografisch onderzoek op Nederlandse literaire teksten is
o.a. verricht door Hellinga in Jan van der Noots Epitalameon (ed. W.A.P. Smit
(1953)), door Grootes en Oey-De Vita m.b.t. Bredero's Spaanschen Brabander (in
respectievelijk Nieuwe Taalgids 63 (1970), p. 28-32 en Spiegel der Letteren 12
(1969-1970), p. 268-283), door Veenstra m.b.t. Bredero's Griane (in Spektator 2
(1972-1973), p. 225-242, 333-348), door Van Selm m.b.t. Van Effens Hollandsche
Spectator (in Studies voor Zaalberg, 1975, p. 187-259) en door Waterschoot in Van
der Noots Poetische werken (dl. 1, 1975).
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LIT: R.B. MacKerrow, An introduction to bibliography for literary students (19282)
M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive bibliography (1970) Ph.
Gaskell, A new introduction to bibliography (19742). Algemene literatuur: Fr. Bowers,
Bibliography and textual criticism (1964) W.W. Greg, Collected papers (1966)
P.S. Dunkin, Bibliography.Tiger or fat cat? (1975) M. Boghardt, Analytische
Druckforschung (1977) G. Thomas Tanselle, Bibliographical analysis, a historical
introduction (2009). Voor Nederland: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de
Nederlanden (1962) W. & L. Hellinga, ‘De betekenis van de incunabelkunde voor
de neerlandistiek’ in Dietse studies (1965), p. 52-76 W. Hellinga, ‘Analytische
bibliografie: eisen en grenzen’ in Handelingen 27e Vlaamse Filologencongres (1969),
p. 260-261 P.M.M. van Cleef Jzn., Handboek ter beoefening der boekdrukkunst
in Nederland, ed. F.A. Janssen (1974) P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983), p. 23-51 H. Borst e.a., ‘Wonen in het woord, leven in de
letter. Analytische bibliografie en literatuurgeschiedenis’ in Literatuur 5 (1988), p.
332-341 P.J. Verkruijsse, 'Moeilijk en dogmatisch, maar wel buitengewoon rijk;
verleden, heden en toekomst van de analytische bibliografie' in Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 9 (2002), p. 7-23, 193.

analytische bibliografie-2
Vooral in Vlaanderen gebruikt men deze term ook in de betekenis van een bibliografie
met bij iedere titel een beknopte inhoudsopgave, zoals bij Rob. Roemans & Hilda
van Assche, Analytische bibliografie van Julien Kuypers (1968).

anasta(l)tische uitgave zie reprint

anathema
ETYM: Gr. ana-tithenai = op-leggen, op iemand leggen; vandaar: gewijd voorwerp,
later: een vervloeking in religieuze zin; nog later: een vervloeking in profane zin.
In het Nieuwe Testament wordt de uitdrukking ‘anathema sit’ (hij zij vervloekt)
gebruikt door de Apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten (Gal. 1: 8-9). Vanaf de
4de eeuw wordt iemand met deze formulering in de kerkelijke ban gedaan. In boeken
wordt soms door een bezitter een banvloek geschreven voor een boekendief
(bibliokleptomanie) die een geleend boek niet keurig terugbezorgt. Zo staat in een
16de-eeuws gebedenboek uit Windesheim het volgende: ‘Dit boeck hoert toe
Gheertruid Lubberts. die dat vindet, die brenghet haer weder um gods wil, of die
duvel sal se peken mit een picstoeck’ (voorbeeld in Wattenbach). Van Rudy
Kousbroek zijn negen delen essays verschenen met als titel Anathema’s (1970-2010).
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 527-534 M.
Drogin, Anathema! Medieval scribes and the history of book curses (1983).

annotatie
ETYM: Lat. annotatio = aantekening.
Verklarende aantekening van taalkundig-lexicografische (woordcommentaar) of
zakelijke (zakencommentaar) aard bij een tekst of in een teksteditie, meestal in de
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vorm van marginale of voetnoten. Op de titelpagina wordt het voorkomen van
annotaties gewoonlijk aangekondigd door ‘geannoteerd’, ‘van aantekeningen
voorzien’, ‘toegelicht’ of ‘met woordverklaringen’.
LIT: W. Hellinga, ‘De commentaar’ in Handelingen van het 24e Nederlandse
Filologencongres (1956), p. 109-127 M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek
editiewetenschap (1995), p. 343-346.

anopistografisch zie blokboek

Anthologia Graeca
ETYM: Lat: Griekse bloemlezing
De Anthologia Graeca is een bekende verzameling van zowat vierduizend Griekse
epigrammen van de hand van meer dan driehonderd auteurs tussen de 7de eeuw v.
Chr. en de 6de eeuw n. Chr. De collectie bevat onder meer grafschriften,
wij-epigrammen, wijngedichten, stichtelijke, satirische en erotische puntdichten,
raadsels en figuurgedichten. Deze bloemlezing (Gr. anthologie) van 'kleengedichtjes'
heeft niet alleen een documentair, maar ook een literair-artistiek belang voor de
geschiedenis van de Griekse en Europese literatuur.
LIT: P. Claes, De Griekse liefde: 150 epigrammen uit de Griekse Anthologie (1983)
P. Lateur (red.), Goden. 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca (2017).

anthologie
ETYM: Gr. anthos = bloem; legein = oplezen, noemen.
Een anthologie of ‘bloem-lezing’ (vgl. ook het Lat. synoniem florilegium < flos
= bloem; legere = bijeenlezen) is een selectie van fragmenten of teksten uit het werk
van één of meer auteurs, bijeengebracht in een afzonderlijke uitgave. Vaak hebben
bloemlezingen de bedoeling of pretentie een representatief beeld te geven van de
literatuur van een auteur, genre of periode, terwijl de smaak van de bloemlezer zo
doorslaggevend kan zijn dat het objectieve beeld daarachter verdwijnt. Er zijn
bloemlezingen die gebaseerd zijn op esthetische overwegingen met een duidelijk
programmatische inslag. Een goed voorbeeld daarvan is Paul Rodenko’s Nieuwe
griffels, schone leien (1963). Ook in De Nederlandse poëzie van de negentiende en
twintigste eeuw in duizend en enige gedichten (200413) van Gerrit Komrij wordt
duidelijk gekozen op grond van persoonlijke esthetiek. Een bekende bloemlezing
van poëzie is voorts de Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen (5 dln.,
1947-1954) door V.E. van Vriesland. In het Spectrum van de Nederlandse letterkunde
(25 dln., 1967-1972) heeft M.C.A. van der Heijden getracht het meest representatieve
van de Nederlandse letterkunde in een bloemlezing bijeen te brengen. Bloemlezingen
spelen een belangrijke rol in het literatuuronderwijs op verschillende niveaus.
Anthologieën zijn vanuit literair-historisch oogpunt bijzonder interessant
studiemateriaal omdat ze een beeld kunnen geven van het groeiend of afnemend
succes van bepaalde auteurs, genres, enz. in een gegeven periode, en omdat ze een
inzicht geven in wat typisch of belangrijk werd geacht in een bepaalde historische
context.
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De bloemlezing kent een lange geschiedenis. Anthologieën waren oorspronkelijk
verzamelingen van Griekse epigrammen. Bekend zijn o.m. de Anthologia Graeca
en de Anthologia Latina. Latijnse anthologieën werden populair in de context van
de renaissance en geleidelijk ontstonden ze ook in de volkstalen, waar ze bijdroegen
tot de bepaling en verspreiding van een nationale literaire canon-1.
Bijzondere vormen van de bloemlezing zijn de chrestomatie, het epistolarium, de
analecta en de digesta. Zie verder ook verzameld werk.
LIT: R. Burton, Classical poets in the “Florilegium Gallicum” (1983) E.
Conderaerts, ‘Subjektief, maar zo representatief mogelijk? De literair-historische
poëzie-bloemlezingen tussen 1970 en 1979 onder het skalpel’ in Kreatief 18 (1984),
3-24 E. Conderaerts, ‘Ik zie de lezer niet. De poëzie-bloemlezingen tussen 1970
en 1979’ in Ons erfdeel 28 (1985), p. 387-397 A. Zuiderent, ‘Wat bedoelt de
bloemlezer?’ in Voortgang 11 (1990), p. 23-40 G. Ueding (red.), Historisches
Wörterbuch der Rhetorik, dl. 2 (1994), kol. 47-50 H. Kittel (red.), International
anthologies of literature in translation (1995) E. Fraisse, Les anthologies en France
(1997) A. Zuiderent & E. van der Starre, De tweede gisting: over de compositie
van dichtbundels (2001) D. Delabastita, ‘Anthologies, translations and European
identities’ in D. Delabastita, J. de Vos & P. Franssen (red.), Shakespeare and
European politics (2008), p. 343-368 T. Seruya e.a. (red.), Translation in
anthologies and collections (19th and 20th centuries) (2013).

anticipatie-2
ETYM: Lat. ante = voor, capere = nemen.
In de context van de teksteditie is een anticipatie een schrijf-, spreek- of zetfout
die optreedt als een taalgebruiker tijdens het uitschrijven, uitspreken of zetten van
een woord met zijn gedachten al bij de volgende lettergreep of het volgende woord
is. Het gevolg is woordverminking met elementen van de volgende lettergreep of
het volgende woord, bijv. ‘minich’ in plaats van ‘menich’ (Die Rose, ed. Verwijs,
1868, vs. 217). Anticipatie is een veel voorkomende kopiistenfout. Het
tegenovergestelde van anticipatie is analogie-2.
LIT: B. Kruitwagen, ‘Werd er in de Middeleeuwen bij het schrijven gedicteerd?’
in Het Boek 4 (1915), p. 217-229 A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie
van de Karel ende Elegast I (1975), p. 417-418.

antiqua zie littera antiqua

antiquariaatscatalogus
Alfabetische of systematische naar vakgebieden ingerichte lijst van handschriften of
van boeken die niet meer in de gewone boekhandel verkrijgbaar zijn en die door een
antiquariaat tegen de in de catalogus vermelde prijs te koop worden aangeboden.
Een grote verzameling antiquariaatscatalogi bevindt zich in de bibliotheek van de
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak bij de Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam.

apograaf
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ETYM: Gr. apo graphè = afschrift.
Afschrift van een tekst. De Middelnederlandse literatuur is haast uitsluitend in
apografen bewaard gebleven, vervaardigd door beroepskopiisten. Een afschrift dat
door iemand anders dan de auteur is gemaakt, kan beter allograaf-2 genoemd worden.
Een eigenhandig door de auteur geschreven tekst noemt men een autograaf.

Een moderne apograaf: het nethandschrift van Couperus' Langs lijnen van geleidelijkheid (1900) in
het handschrift van diens vrouw Elisabeth en met correcties van hemzelf. [bron: M. Mathijsen, Naar
de letter (20033), p. 134]

LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) G. van der Stroom, recensie van Nederlandse gedichten 1614-1625.
Constantijn Huygens / Historisch-kritische
LIT: uitgave (ed. Ad Leerintveld) in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 118 (2002), p. 144-149 (zie p. 146-147).

apparaat van de neerlandicus
Het geheel van bibliografische en andere heuristische hulpmiddelen dat de
neerlandicus ten dienste staat bij zijn onderzoek. Het apparaat omvat zowel
instellingen, zoals bibliotheken, archieven en letterkundige musea, als handboeken,
bibliografieën, catalogi, literatuurgeschiedenissen, woordenboeken enz. De term is
waarschijnlijk ontstaan naar analogie van het Apparaat voor de studie der geschiedenis
van J.M. Romein (1949).
Een aanzet tot de beschrijving van het apparaat van de neerlandicus en het gebruik
daarvan is gegeven door A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen & A.N. Paasman in het
Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij
systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde
(19835). Als opvolger daarvan is er het online programma BIZON (Bibliografisch
Zoekprogramma Nederlandse letterkunde) van P.J. Verkruijsse, A. Lemmens &
J.F.A.M. van den Berg (eerste versie op diskette 1994). Bij neerlandistiek aan de
Universiteit van Amsterdam is de Digitale Gereedschapskist van Neerlandistiek
voorhanden.

appendix zie bijlage

approbatur
ETYM: Lat. het wordt goedgekeurd < ad-probare = (goed)keuren.
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Met het approbatur, gevolgd door de naam van de censor, meestal afgedrukt op
de verso-zijde van de titelpagina, wordt vanaf de 16de eeuw aangegeven dat een boek
de goedkeuring van de rooms-katholieke kerk kan wegdragen. De katholieke
(preventieve) censuur van boeken was geregeld in de Codex juris canonici (1385):
alle bijbeluitgaven en -commentaren, gebedenboeken en theologische geschriften in
ruime betekenis moesten worden voorgelegd aan de censor van het diocees (bisdom)
waar de drukker gevestigd was. De eveneens in boeken opgenomen formules
imprimatur (een oudere term is ‘evulgetur’) of nihil obstat betekenen alleen maar
dat er geen dwalingen tegen de katholieke moraal of leer in het desbetreffende werk
voorkomen. In publicaties van regulieren wordt een dergelijke keur van de orde
waartoe hij behoort gecombineerd met het approbatur voor de drukker.
LIT: B.Th. Stoverinck, De Index en de boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
Kerk (1920) M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960) H.A. Enno van
Gelder, Getemperde vrijheid (1972) Th. Clemens, De godsdienstigheid in de
Nederlanden in de spiegel van de katholieke kerkboeken 1680-1840 (1988), p. 26-28
T. Clemens, 'Met dank aan de censor: de informatieve waarde van precensuursporen
in katholiek drukwerk uit de Nederlanden' in Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 13 (2006), p. 7-31.

aquatint
ETYM: It. acquatinta = waterkleur, zo genoemd omdat een aquatint lijkt op een met
waterverf ingekleurde tekening.
Illustratietechniek behorend tot de chemisch-manuele diepdruk. Een koper- of
zinkplaat wordt voor driekwart bestoven met harspoeder. Door verwarming van de
plaat gaan de korrels smelten. De delen die wit moeten blijven, worden afgedekt met
vernis waarna de plaat in een zuurbad gelegd wordt. Tussen de korrels wordt het
materiaal ingebeten. Er kunnen allerlei schakeringen bereikt worden door te variëren
in korrelgrootte en duur van het zuurbad.

Aquatint van Alexandre Alexeïeff bij een Nederlandse uitgave van E.A. Poe's The Fall of the House
of Usher (1930). [bron: Bibliopolis].
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LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) Letters proeven, Prenten
smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet
(2004).

archetype-1
ETYM: Gr. oorspronkelijk, eerst gevormd < archè = begin, oorsprong; typos = indruk,
vorm.
In de codicologie staat de term voor het – niet overgeleverde – handschrift dat aan
de basis van de handschriftelijke overlevering staat. Het kan de autograaf van de
auteur zijn, maar ook het afschrift (apograaf) van een kopiist. Als gevolg van fouten
en ingrepen van kopiisten bevatten de afschriften afwijkende lezingen ten opzichte
van het archetype. Het behoort tot de taken van de filoloog (filologie) de bewaard
gebleven afschriften te ordenen in een stemma of stamboom, op basis waarvan de
lezing van het archetype ge(re)construeerd kan worden.
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende
Elegast I (1975) B.J.P. Salemans, Building stemmas with the computer in a
Cladistic, Neo-Lachmannian, way: the case of fourteen text versions of Lanseloet
van Denemerken (2000) P. Th. van Reenen e.a. (red.), Studies in stemmatology,
dl. 1 (1996), dl. 2 (2004).

archief-1
ETYM: Gr. archeion = overheid; bij uitbreiding: overheidsbescheiden; later: bescheiden
in het algemeen.
Het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen of opgemaakt door een bestuur
of zelfstandig handelend functionaris en naar hun aard bestemd om onder dat bestuur
of die functionaris te berusten. Een persoonlijk archief bevat de bescheiden van een
particulier persoon. Een familiearchief is een combinatie van persoonlijke archieven.
Een huisarchief is een combinatie van persoonlijke en/of familiearchieven, horend
bij eenzelfde huis. In tegenstelling tot een bibliotheek en een museum is een archief
dus geen toevallige verzameling.
Het dynamische, nog niet afgesloten archief wordt geordend volgens een
registratuurplan. Voor het statische archief is het structuurbeginsel algemeen aanvaard,
d.w.z. dat de historisch bepaalde structuur niet verstoord mag worden of – als dat
wel gebeurd is – weer hersteld moet worden volgens het bestemmings-, herkomstof restauratiebeginsel. Archieven kunnen toegankelijk gemaakt worden door een
inventaris, een regestenlijst, een index-1 of een klapper.
De voor het literair-historisch onderzoek belangrijkste afdelingen van een archief
zijn de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB's) of na 1811 de burgerlijke stand
(BS), de rechterlijke archieven (RA), notariële archieven (NA), weeskamerarchieven,
de archieven van de overheden met o.a. resolutieboeken en stadsrekeningen en de
gildenarchieven.
Veel particuliere archivalia (archiefstukken) bevinden zich ook in de
handschriftenverzamelingen van musea en bibliotheken. Digitale toegang tot archieven
in Nederland en Vlaanderen biedt Archiefnet.
LIT: W.J. Formsma & B. van ’t Hoff, Repertorium van inventarissen van
Nederlandse archieven (19652) W. Wijnaendts van Resandt, Repertorium DTB
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(19802) E.P. de Booy & G.M.W. Ruitenberg, Zorg voor het familiearchief (1995)
F.C. Hartman, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van
verenigingen en instellingen (1995) Y. Bos-Rops e.a., Archiefwijzer. Handleiding
voor het gebruik van archieven in Nederland (20053) R.C. Head, Making archives
in early modern Europe. Proof, information, and political record-keeping, 1400–1700
(2020).

archief-2
ETYM: Gr. archeion = overheid, bij uitbreiding: overheidsbescheiden; later: bescheiden
in het algemeen.
Bewaarplaats van archieven in de betekenis van archief-1. De
rijksarchiefinstellingen zijn openbaar. Die openbaarheid van Nationaal Archief
(vroeger Algemeen Rijksarchief (ARA) geheten), Rijksarchieven (RA) in de
provincies, gemeentelijke archiefdiensten (GA), streekarchieven en
waterschapsarchieven is bij de wet geregeld (archiefwetten van 1918, 1962, 1996).
In België dateert de archiefwet van 1955. Private archieven zijn in beginsel niet
openbaar, zoals het Koninklijk Huisarchief en de archieven in het Katholiek
Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen, het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG) te 's-Gravenhage, het AMVC-Letterenhuis (tot 2002 Archief en Museum
voor het Vlaams Cultuurleven) te Antwerpen en het Letterkundig Museum (LM) te
's-Gravenhage. Wel worden veel particuliere archieven, dus ook van auteurs of andere
voor het literair-historisch onderzoek belangrijke figuren, centraal geregistreerd in
het Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA) op het Nationaal Archief te
's-Gravenhage. De meeste archieven beschikken over gespecialiseerde bibliotheken
en documentatiesystemen.
LIT: E.P. Polak-De Booy, ‘Centraal Register van Familie-archieven’ in
Dokumentatieblad Werkgroep 18e Eeuw 3 (1969), p. 3-11 F. Anrooy e.a.
(red.), Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven (1979)
L.M.T.L. Hustinx, F.C.J. Ketelaar, H.J.H.A.G. Metselaars e.a. (red), Overzichten
van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in
Nederland , 14 dln. (1979-1992) Y. Bos-Rops, M. Bruggeman & E. Ketelaar,
Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (20053).

archief-4
ETYM: Gr. archeion = overheid, bij uitbreiding: overheidsbescheiden; later: bescheiden
in het algemeen.
Benaming voor een materiaalverzameling in het algemeen, zoals het Archief voor
de Nederlandse syntaxis te Groningen, de knipselarchieven van het
AMVC-Letterenhuis (tot 2002 Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)
te Antwerpen, het Letterkundig Museum (LM) te 's-Gravenhage en de afdeling
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam.

archiefeditie
In de teksteditie spreekt men van een archiefeditie als alle teksten in alle
geautoriseerde staten, in handschrift én gedrukt, van een auteur (of in geval van een
anonieme tekst: alle handschriften en drukken van een tekst) in één editie bijeen
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gebracht worden als voorbereiding voor een historisch-kritische editie of
diplomatische editie. De archiefeditie geeft, uitgaande van semiologisch-linguïstische
en functioneel-tekststructurele principes, van iedere afzonderlijke staat van een tekst
als één geheel met behulp van diakritische tekens-1 de eindredactie en alle tussenstadia
die daartoe geleid hebben. In de praktijk wordt zo'n editie die alleen maar transcribeert
en per druk de drukgeschiedenis vaststelt door analytisch-bibliografisch onderzoek
meestal te kostbaar zodat dit voorwerk voor een diplomatische of kritische editie
door de editeur in portefeuille gehouden wordt.
Een voorbeeld van een archiefeditie is die van Jacob van Maerlants tweede Martijn:
Den anderen Merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede
Martijn (ed. Th. Mertens, 1978).
LIT: K. Kanzog, Prolegomena zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke
Heinrich von Kleists. Theorie und Praxis einer modernen Klassiker-Edition (1970)
P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik
daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346.

archivistiek
De wetenschap die studie maakt van de archieven (archief-1 en archief-2) en van
hun ordening en beschrijving. De wetenschappelijke opleiding tot archivaris in
Nederland is een duale master aan de Universiteit van Amsterdam. De Archiefschool
voor de hbo-opleiding archiefmedewerker is gevestigd aan de Hogeschool van
Amsterdam. In Vlaanderen is de Master na master Archivistiek een interuniversitaire
opleiding van de universiteiten van Antwerpen, Gent, Leuven en de VU Brussel.
Voor de letterkundige zal een passieve kennis van ordenings- en
beschrijvingsmethoden in de regel voldoende zijn om de weg te vinden in de
archieven.
LIT: J.L. van der Gouw, Inleiding tot de archivistiek (1955) J.L. van der Gouw,
Archiefwetenschap (1973) W.J. Formsma, ‘Het inventariseren van archieven’ in
Nederlands Archievenblad 77 (1973), p. 3-80 B. Woelderink, ‘De geschiedenis
van het archiefwezen in Nederland in hoofdlijnen’ in Verslag en bijdragen
Rijksarchiefschool 1972-73/1973-74 (1975), p. 61-90 F.J. Duparc, Een eeuw strijd
voor Nederlands cultureel erfgoed (1975), p. 395-488 Y. Bos-Rops, M. Bruggeman
& E. Ketelaar, Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in
Nederland (20053).

argument
ETYM: Lat. arguere = helder maken, aan het licht brengen, bewijzen.
In de retoriek: bewijsgrond die een bepaalde uitspraak fundeert. Zie rede(voering)
en argumentatio.
In de dramatiek: geschreven tekst (van de hand van de dramaturg zelf of van latere
auteurs) die aan de boekversie van een toneelstuk voorafgaat. Deze tekst fungeert
als verklaring, rechtvaardiging of soms gewoon als samenvatting (zie ook hierna)
van het desbetreffende stuk. Hij kan ook opgevat zijn als een soort poëtica van het
drama. Het argument moet duidelijk onderscheiden worden van de gesproken proloog.
Bijv. ‘Berecht’ voor Lucifer (1654) van Vondel.
In een meer specifieke betekenis werd de term 'argument' vaak gebruikt ter
aanduiding van een korte mededeling (verg. ‘kort begrip’) in de vorm van een
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samenvattende titel van een hoofdstuk van een werk, meestal aangebracht door
drukkers-uitgevers of vertalers, met de bedoeling de lezer te oriënteren of zijn
aandacht te trekken. Deze argumenten of ‘ondertitels’ zijn, ook in ik-verhalen,
gewoonlijk in de derde persoon gesteld. Bijv. in Lazarillo de Tormes (1554), hfst.
3: ’Hoe Lázaro in dienst trad bij een kale jonker, en over hetgeen hem bij deze
overkwam’.
LIT: J.F. Vanderheyden, 'Verkenningen in vroegere vertalingen' in KANTL (1985),
p. 188-198 P. Schellens & G. Verhoeven, Argument en tegenargument: een
inleiding in de analyse en beoordeling van betogende teksten (1988) G. Declercq,
L’art d’argumenter. Structures rhétoriques et littéraires (1993) Major trends in
argument theory today, themanummer van Revue internationale de philosophie
(1996) G. Ueding (red.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, dl. 10 (2012),
kol. 51-59.

asterisk
ETYM: Gr. asteriskos = sterretje.
Superscript stervormig aandachts- en verwijzingsteken in teksten: *. De asterisk
kent diverse toepassingsmogelijkheden. Oorspronkelijk is het een
nootverwijzingsteken, maar bij meer noten zijn superscripte cijfers te prefereren. In
de genealogie wordt het sterretje gebruikt om iemands geboortedatum aan te geven.
In programmeertalen staat het voor vermenigvuldiging, ter vervanging van het
maalteken ‘×’ uit de rekenkunde. In de informatica wordt de asterisk gebruikt als
jokerteken om te zoeken; een zoekopdracht ‘regen, gevolgd door een asterisk’ kan
als resultaat ‘regenboog’, ‘regenpak’ enz. opleveren, maar niet ‘slagregen’.
In de historische taalkunde wordt de asterisk geplaatst voor gereconstrueerde
woorden en zinnen in uitgestorven talen, om aan te geven dat deze vormen nooit zo
zijn aangetroffen. Tal van voorbeelden kan men aantreffen in Schönfeld’s Historische
grammatica van het Nederlands (19708). In de theoretische taalkunde geeft een
asterisk aan dat een hypothetische woordvorm grammaticaal niet mogelijk is.
Voorbeelden kan men vinden in de Syntaxis van A. Kraak & W.G. Klooster (1968).
In digitale correspondentie worden woorden die klemtoon moeten krijgen tussen
asterisken geplaatst.
De asterisk wordt ook gebruikt als teken voor (zelf)censuur in scheldwoorden,
bijv. k[asterisk]t, of ter vervanging van een groot deel van een persoons- of
plaatsnaam, bijv. de heer Van G*** te L***** (beletselteken).
Tenslotte wordt de asterisk gebruikt als katernsignatuur in het voorwerk van boeken
uit de periode van de handpers.
LIT: P.J. van der Horst, Alles over leestekens. Praktische handleiding voor het
gebruik van leestekens en andere tekens (20013).

atrament
ETYM: Lat. atramentum = zwarte kleurstof.
Middelnederlandse benaming voor het kleurgevende bestanddeel van zwarte inkt
dat vooral uit roet bestond. In overdrachtelijke zin wordt de term ook wel voor inkt
gebruikt.
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584).
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auctiecatalogus
ETYM: Lat. auctio = openbare verkoping.
Alfabetisch of systematisch ingerichte lijst van zaken, i.c. boeken en handschriften,
die door een antiquariaat of veilinghuis bij opbod geveild worden. Op het bedrag
van de koop komt gewoonlijk een opgeld van 25% (plus BTW over het opgeld). In
de betere auctie- of veilingcatalogi wordt bij ieder lot een richtprijs vermeld.
Boekenveilingen hebben in Nederland een lange traditie, beginnend in de 16de
eeuw. De oudst bekende gedrukte auctiecatalogus is die van de bibliotheek van
Marnix van St. Aldegonde uit 1599 (ed. Brouwer, 1964). Met name in Leiden werden
tal van geleerdenbibliotheken geveild, terwijl Amsterdam vooral bekend was om
zijn aucties van fondsrestanten. In Den Haag werden begin 18de eeuw veel
privé-bibliotheken geveild van belangrijke boekenverzamelaars. Van hoge kwaliteit
zijn de 19de-eeuwse auctiecatalogi van Frederik Muller die door de gedegen
bibliografische beschrijvingen hun waarde voor hedendaags onderzoek hebben
behouden. Voor de kennis van de samenstelling van geleerden- en leesbibliotheken
zijn de auctiecatalogi van bijzonder belang.
Bekende hedendaagse Nederlandse boekenveilinghuizen zijn Beijers in Utrecht,
Van Stockum in Den Haag, Burgersdijk & Niermans in Leiden en Bubb Kuyper in
Haarlem.
Een centrale registratie van veilingcatalogi is in opbouw bij de vakgroep Nederlands
van de Rijksuniversiteit Leiden, waar in de jaren 1980 Bert van Selm ook het initiatief
heeft genomen voor een publicatie op microfiches van alle bekende veilingcatalogi
uit de periode 1599-1800: Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800
(ed. B. van Selm & J.A. Gruys).
LIT: B. van Selm, Een menighte treffelijcke boecken. Nederlandse
boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw (1987) W. Rees-Mogg,
How to buy rare books (19882) M. Keyser, J.F. Heijbroek & I. Verheul (red.),
Frederik Muller (1817-1881), leven en werken (1996) N. Maas (red.), Waardevol
oud papier. Feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken
en Grafiek 1986-1996 (1996).

Augensprung zie saut du même au même

augustijn
Verouderde term uit de typografie voor de afmeting van een letter van 12
typografische punten (punt-2), iets meer dan 4,5 mm, ook wel aangeduid met cicero.
Op typografische linealen staat de augustijnverdeling bij de aanduiding ‘2 P’: ieder
streepje op de schaalverdeling geeft nl. 2 punten aan. De aangegeven 67 augustijnen
zijn alle onderverdeeld door middel van zes streepjes, zodat in totaal 804 punten
afgemeten kunnen worden.
Tegenwoordig spreekt men over een letter corps 12 of een 12-puntsletter, waarmee
men de grootte van het loden staafje bedoelt waarop de grootste letter van een totale
letterpolis (vaak de cursieve ‘f’ als stok- én staartletter) is gegoten.
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Voorbeeld van een augustijn, gezet door Joan Michael Fleischman (1768). [bron: Bibliopolis]

LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 22-28.

auteursbibliografie
Een auteursbibliografie is een bibliografie van de publicaties van (subjectieve
bibliografie) en/of over (objectieve bibliografie) een auteur. Men spreekt ook wel –
meer in het algemeen – over een persoonsbibliografie.
Een voorbeeld van een subjectieve auteursbibliografie is J.H.W. Unger, G.Az.
Brederoo. Eene bibliographie (1884). Een objectieve auteursbibliografie is die van
E.K. Grootes e.a., Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero 1618-1969
(1986).
LIT: ‘De auteursbibliografie: ontwikkelingen en vooruitzichten’ in Dokumentaal
13 (1984), p. 1-12, 53-54, 90-94; 14 (1985), p. 6-11 Ella Punt, ‘Het nut van de
objectieve persoonsbibliografie’ in Dokumentaal 13 (1984), p. 13-19.

auteurscorrectie zie extracorrectie

auteursdruk
Term uit de tekstkritiek ter aanduiding van een druk waarin de auteur de hand gehad
heeft (vandaar ook 'geautoriseerde druk' genoemd) door het leveren van de kopij,
het nakijken van de proeven, enz., of die minstens op basis van diens handschrift
werd uitgegeven. Zie ook autograaf.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 141-143.

auteurshandschrift
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Een auteurshandschrift is een handschrift met een verzameling werken die alle aan
een en dezelfde auteur kunnen worden toegeschreven. Voorbeelden in de
Middelnederlandse literatuur zijn de handschriften met werken van de mystieke
auteurs Hadewijch (midden 13de eeuw), Jan van Ruusbroec (1293-1381) en Jan van
Leeuwen (†1378). In de Franse literatuur is het werk van auteurs als Guillaume de
Machaut (ca. 1300-1370), Jean Froissart (ca. 1337-ca. 1405) en Eustache Deschamps
(1346-1406/1407) in auteurshandschriften overgeleverd. Dat geldt in de Duitse
literatuur ook voor het werk van de Monnik van Salzburg (2de helft 14de eeuw), Hugo
von Montfort (1357-1423) en Oswald von Wolkenstein (1376/1378-1445). Van
verschillende middeleeuwse auteurs staat het vast dat zijzelf het initiatief namen om
hun werk in auteurshandschriften bijeen te brengen. Dat is zeker voor Guillaume de
Machaut, Jean Froissart, Hugo von Monfort en Oswald von Wolkenstein het geval.
Het bijeenbrengen van werk in een auteurshandschrift, of dit nu door anderen of door
de auteur zelf gebeurde, had vaak tot doel het gezag van deze laatste te vestigen of
te vergroten.
LIT: F. Willaert, ‘Les opera omnia d’une mystique brabançonne. Réflexions sur
la mise en recueil et la tradition manuscrite des œuvres de Hadewijch (d’Anvers?)’
in T. Van Hemelryck & S. Marzano (red.), Le recueil au moyen âge. La fin du moyen
âge (2010), p. 333-345 E. Vandemeulebroucke & Y. Desplenter, ‘How Jan van
Leeuwen († 1378) was made an author. Opera Omnia and authority’ in S. Boodts
e.a. (red.), Shaping authority. How did a person become an authority in Antiquity,
the Middle Ages and the Renaissance? (2016), p. 363-387 J. Cerquiglini, ‘Quand
la voix s’est tue: la mise en recueil de la poésie lyrique aux XIVe et XVe siècles’ in
E. Baumgartner & N. Boulestreau (red.), La présentation du livre (1987), p. 313-327
S. Huot, From song to book. The poetics of writing in Old French lyric and lyrical
narrative poetry (1987).

autograaf
ETYM: Gr. autos = zelf; grafein = schrijven; vandaar: eigenhandig geschreven.
Eigenhandig door de auteur geschreven tekst, waarbij het geen verschil uitmaakt
of het handschrift klad of net is. Een door een ander dan de auteur vervaardigd
afschrift noemt men een allograaf-2, een term die te verkiezen is boven apograaf,
omdat een auteur zelf ook een afschrift kan vervaardigen. Autografen onderscheiden
zich in codicologisch opzicht door hun onregelmatige katernopbouw.
In de middeleeuwen kwam het zelden voor dat een codex door de auteur zelf
geschreven werd. Het afschrijven van een boek was vakwerk en werd overgelaten
aan een kopiist. Het componeren en redigeren van een tekst gebeurde in het hoofd
en/of op wastafeltjes. Perkament was te duur om als klad te worden gebruikt. Toen
papier een belangrijke schriftdrager werd, kwam hierin verandering (rapiarium).
Een voorbeeld van een autograaf die in de Nederlanden is gemaakt, is de De
imitatione Christi van Thomas à Kempis. Er zijn geen autografen van
Middelnederlandse literaire werken overgeleverd, uitgezonderd de geschriften van
heraut Gelre van wie diverse autografen bewaard zijn (bijv. het Wapenboek Gelre
en het Wapenboek Beijeren). Latere autografen dateren uit de rederijkerstijd, bijv.
het Testament Rhetoricael van Eduard de Dene. De rederijkers hadden weinig op
met de drukpers en bleven daarom met de hand schrijven. Omdat deze handschriften
voornamelijk voor eigen gebruik bestemd waren, vallen ze feitelijk buiten het terrein
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van de codicologie, terwijl de manuscriptologie, die deze geschriften onderzoekt, op
dit gebied niet echt van de grond gekomen is.
In de loop van de 17de eeuw circuleren nog steeds autografen in bepaalde literaire
kringen (de rederijkerskamers); daarnaast dienen ze – in de vorm van losse vellen
of katernen – vooral als kopij voor de zetter. Veel autografen zijn daarna vernietigd,
zodat van heel veel auteurs uit het verleden weinig manuscripten zijn overgeleverd.
Zo zijn er geen autografen van Bredero bekend; Hooft daarentegen hield in de vorm
van zijn zogenaamde Rijmkladboeken (UB Amsterdam) een eigen poëziearchief bij
waarvan hij apografen vervaardigde voor kopijdoeleinden.

Autograaf van Vondels ‘Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants’ (1657).
[bron: K. Porteman & Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen (2008), p. 515].

LIT: L.M.J. Delaissé, Le manuscrit autographe de Thomas à Kempis et 'l'Imitation
de Jésus-christ’, Examen archéologique et édition diplomatique du Bruxellensis
5855-61 (1956) M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van
Middelnederlandse teksten (1973) W. van Anrooij, ‘Het Haagse handschrift van
heraut Beyeren: de wordingsgeschiedenis van een autograaf’ in Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 104 (1988), p. 1-20 W. van Anrooij, Spiegel
van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (1990).
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autopsie
ETYM: Gr. autos = zelf, opsis = het zien.
Term uit de filologie waaronder verstaan wordt dat een editeur of bibliograaf uit
eigen aanschouwing de bronnen leert kennen (ad fontes gaat) en niet afgaat op eerdere
edities of secundaire bronnen.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 109-111.

autoriseren
ETYM: Lat. auctoritas = gezaghebbende mening.
In de editietechniek (teksteditie) is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen
geautoriseerde en niet-geautoriseerde bronnen, d.w.z. teksten waaraan een auteur
wel, respectievelijk niet heeft meegewerkt. Als geautoriseerd gelden wat betreft de
handschriften uiteraard alle autografen (autograaf), maar ook de apografen (apograaf)
van de auteur zelf en de allografen (allograaf-2) die in opdracht van de auteur zijn
vervaardigd of door hem gecontroleerd zijn. Geautoriseerde drukken zijn díe drukken
die de auteur gewild of goedgekeurd heeft en waarvoor hij de kopij heeft geleverd
of waarop hij tijdens het drukproces invloed heeft kunnen uitoefenen door correctie.
Het vaststellen van een grondtekst met een hoge autorisatiegraad wordt bemoeilijkt
doordat ook binnen een geautoriseerde bron de autorisatiegraad wisselt. Door allerlei
omstandigheden kan een auteur bijv. een gedeelte van de drukproeven voor een boek
minder nauwkeurig corrigeren dan een ander gedeelte. Zo kunnen varianten ontstaan
die dan passief geautoriseerd worden. Voor de periode dat een auteur zich niet of
nauwelijks bekommerde om het drukresultaat kan de analytische bibliografie-1
behulpzaam zijn bij het reconstrueren van de kopij, dus van een meer geautoriseerde
tekst.
Als voorbeeld van de problemen die zich bij het autoriseren kunnen voordoen,
mag de tekstgeschiedenis gelden van Huygens' Heilighe daghen (ed. Strengholt,
1974). Huygens is iemand die zich méér dan zijn collega's bekommert om het
drukresultaat. Dankzij informatie uit brieven is in dit geval goed te volgen wat er
met een tekst gebeurd is. Barlaeus en Hooft laten van Huygens' autograaf een allograaf
maken die als kopij moet dienen voor de eerste druk van 1645. De proeven worden
door Hooft en Barlaeus gecorrigeerd en Huygens wordt geconfronteerd met een
kant-en-klaar drukresultaat. Hij constateert een ernstige zetfout in r. 12 van het gedicht
‘Kersmis’. Barlaeus, daarop attent gemaakt, brengt een correctie aan voor de 2de (niet
overgeleverde) druk, maar een verkeerde correctie (een zgn. ‘Verschlimmbesserung’)
die weer overgenomen is in de niet-geautoriseerde drukken van 1648, 1661 en 1663.
De wel geautoriseerde drukken van 1647, 1658 en 1672 hebben de tekst zoals door
Huygens bedoeld. De niet-geautoriseerde drukken van 1651 en 1659 hebben als kopij
de druk van 1647 genomen en zijn dus wel correct.
Over de speciale problemen die toneelteksten kunnen leveren aangaande autorisatie,
handelt E. Oey-De Vita in ‘Problemen van kopijonderzoek voor toneelstukken uit
de zeventiende eeuw’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 12-29, 661-679.
LIT: F. Bowers, Textual & literary criticism (19662) H. Zeller, ‘Befund und
Deutung’ in Texte und Varianten (1971), p. 45-89 Ph. Gaskell, A new introduction
to bibliography (19742), p. 336-360, 381-391.

a.w. zie o.c.
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B

basistekst
Term uit de editietechniek voor een diplomatische editie of archiefeditie van een –
bij voorkeur geautoriseerde (autoriseren) – ‘voltooide’ versie uit de tekstgeschiedenis
(tekstgenese) waarop een editeur van een historisch-kritische editie zich baseert voor
een van schrijf- of zetfouten gezuiverde leestekst. In principe maakt het niet zoveel
uit welke versie genomen wordt als er meer dan één geautoriseerde voltooide versie
beschikbaar is; de keuze hangt af van de intentie van de editeur al naar gelang hij
wil aansluiten bij hetzij de prima manus, hetzij de ultima manus van de auteur. In
het eerste geval zullen in het tekstkritisch apparaat de latere stadia van de tekstgenese
aangegeven moeten worden; in het laatste geval de eerdere stadia. Bij teksten waarin
de auteur ingrijpende wijzigingen heeft aangebracht, zullen de verschillen tussen
prima en ultima manus zo groot zijn dat er meer dan één basistekst geconstitueerd
en meer dan één leestekst geëditeerd kan worden.
LIT: A. Kets-Vree, Woord voor woord. Theorie en praktijk van de
historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een
ontgoocheling van Willem Elsschot (1983), p. 324, 370 G.J. Dorleijn, J.H. Leopold:
Gedichten uit de nalatenschap, uitgeg. en van editie-technisch en
genetisch-interpretatief commentaar voorz., dl. 1 (1984), p. 47-55 P. Vincent, ‘Wat
hoort bij het œuvre van Elsschot als basistekst te gelden?: naar aanleiding van het
redactionele beleid van de verzorgers van de kritische editie’ in Vlaanderen 56 (2007)
15 (apr.), p. 106-107 C. Cailliau, ‘Jong bezield of oud bedaard?: een nieuwe editie
van Willem Kloos' 'Verzen' en de keuze van een basistekst’ in Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 125 (2009), p. 404-418 M. Mathijsen, Naar de
letter; handboek editiewetenschap (20104).

bastarda
ETYM: Middeleeuws Lat. bastardus: onecht kind, letterlijk: verwekt op een pakzadel.
Van oorsprong laatmiddeleeuwse, door B. Kruitwagen opnieuw geïntroduceerde,
benaming voor de kleinste van de drie schriftsoorten (fraterschrift) die door de
Broederschap van het gemene leven (Moderne Devotie) gebruikt werd voor het
schrijven van boeken. De bastarda, ook wel brevitura genoemd, is een variatie op de
gotische littera currens, en werd vooral toegepast bij marginale notities en
commentaren (glos, noot). De beide andere soorten heten fractura en rotunda.
Pogingen om een nomenclatuur op te stellen die gebaseerd is op de middeleeuwse
benamingen, moesten worden gestaakt: het aantal gebruikte termen was veel te groot
en te verwarrend en strikte definities konden nauwelijks gegeven worden.
Tegenwoordig gebruikt men de door G.I. Lieftinck ontwikkelde nomenclatuur, die

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

overigens ontstaan is uit pogingen om op basis van Kruitwagens studie de
nomenclatuur van de Moderne Devotie te reconstrueren.

Een fragment uit het Boek van den Houte (1483) in bastarda. [bron: Bibliopolis]

LIT: B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwse paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942), p. VI-IX, 23-116 G. Noordzij, Die burgundische
Bastarda [1986].

beeldschrift zie pictogram

beeldverhaal zie strip

berecht
ETYM: Ned. bericht
Inlichting die (met name in de 17de eeuw) door een auteur gegeven wordt aan de
lezer of een bepaalde categorie lezers. Een dergelijk bericht komt overeen met de
huidige inleiding en/of het voorwoord, waarin werkwijze en doelstelling toegelicht
en verantwoord worden. Als aanhef wordt ook gebruikt ‘Tot den leser’, ‘Aen den
leser’ of ‘Voorrede’.
J. van den Vondel heeft bij enkele drama's een berecht opgenomen. Bij Lucifer
(1654) een ‘Berecht aen alle kunstgenooten, en begunstigers der tooneelspelen’, bij
Salmoneus (1657) een ‘Berecht aen alle kunstgenooten en voorstanders van den
Schouburgh’ en bij Jeptha (1659) een ‘Berecht aen de begunstelingen der
toneelkunste’.
LIT: E.K. Grootes, ‘Het Berecht voor Jeptha en de Prolegomena van Grotius'
Phoenissae-vertaling’ in Visies op Vondel na 300 jaar (1979), p. 236-246 J. van
den Vondel, Poëtologisch proza, ed. L.R.F. Rens (1980) J. Jansen, ‘De drie deugden
des toneelstijls in Vondels “Berecht” bij “Jephta”’ in Tijdschrift voor Nederlandse
taal- en letterkunde 114 (1998) 3, p. 226-233.

bericht-4
In meer historische zin kan bericht duiden op een waarschuwing die door een
drukker/uitgever aan een boekbinder gegeven wordt in de vorm van een ‘bericht
voor den binder’. Deze wordt er in het bericht op gewezen dat hij ervoor moet zorgen
dat alles in de goede volgorde gebonden wordt. Vooral bij boeken met illustraties
die tussen de katernen of bladen gevoegd moeten worden, komt zo'n aanwijzing van
de volgorde der prenten vaak voor. Aan het eind van M. Smalleganges Nieuwe cronyk
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van Zeeland (1696) staat: ‘Bericht voor den boek-binder, om de figueren in dit eerste
deel yder op sijn behoorlijke plaets te stellen’.

bericht-5 zie berecht

bestseller
ETYM: Eng. to sell = verkopen; vandaar: succesboek.
Boek dat door hoge verkoopcijfers een hoge oplage bereikt. Meestal duidt men
ermee aan dat boeken in korte tijd na verschijnen een grote omzet hebben gehaald,
zoals bijv. bij Ik Jan Cremer (1964) en Jan Wolkers’ De kus (1978) het geval was.
In navolging van de grammofoonplaten- en cd-handel die ‘hitlijsten’ of
‘toptienlijsten’ publiceert, bestaan er ook voor boeken bestsellerslijstjes, die vaak
weer verkoopbevorderend werken. In het Nederlandse taalgebied wordt doorgaans
gesproken van een bestseller bij een aantal van 10.000 verkochte exemplaren of
meer. Sommige uitgaven bereiken dergelijke aantallen in korte tijd, zoals de genoemde
voorbeelden, andere pas na vele jaren (longseller, everseller of steady seller), zoals
N. Beets’ Camera obscura (1839) of Multatuli’s Max Havelaar (1860). Ook in die
gevallen kan men echter van bestsellers spreken.
Hoewel er een zekere waarheid schuilt in het argument dat een bepaalde dosering
van spanning, sensatie, seks en geweld in boeken verkoopbevorderend werkt en dat
bestsellers daarom tot de triviaalliteratuur gerekend kunnen worden, laten de
genoemde voorbeelden zien dat dit maar zeer beperkt opgaat. Ook internationale
voorbeelden als Eco’s De naam van de roos (1980) of Donna Tarts De verborgen
geschiedenis (1993) relativeren die opvatting.
LIT: G.C. Stevens & S. Unwin, Bestsellers, are they born or made? (1939) J.H.
Kruisinga, ‘Het raadsel van de bestseller’ in Tussen papyrus en paperback.
Lotgevallen van boeken (1965), p. 131-145 H. Popp, Der bestseller (1978) R.L.
Dudowitz, The myth of a superwoman: women's bestsellers in France and the United
States (1990) A.T. Vanderbilt, The making of a bestseller: from author to reader
(1999) C. Bloom, Bestsellers: popular fiction since 1990 (2002) M. Pruis,
Gouden fictie: het fenomeen everseller (2001) H.J.A. Verdaasdonk, 'Expertise and
choice behaviour of cultural gatekeepers: event history analysis of lists of bestselling
fiction' in B. Keunen & B. Eeckhout (red.), Literature and society: the function of
literary sociology in comparative literature (2001), p. 57-92 P. Sebes, Bestseller:
wat elke beginnende schrijver moet weten (2008) J. Sutherland, Bestsellers. Popular
fiction of the 1970s (2011, 1981) Chr. Berberich (red.), The Bloomsbury
introduction to popular fiction (2015).

beweegbaar boek zie pop-up en volvelle

bibliofagie
ETYM: Gr. biblion = boek; fagein = eten.
Straf waarbij de auteur van een religieus of politiek verderfelijk geacht boek
gedwongen wordt zijn eigen publicatie op te eten, hetgeen vaak de dood tot gevolg
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heeft. Dit soort praktijken, het gevolg van bibliolatrie, was gangbaar tot in de 18de
eeuw, maar schijnt sporadisch nog voor te komen.
LIT: H. Rafetseder, Bücherverbrennungen; die öffentliche Hinrichtung von Schriften
im historischen Wandel (1988) B. Büch, ‘“Boek- en mensverbranding nauw met
elkaar verbonden”; bibliolatrie Khomeiny kent in geschiedenis geen pendant’ in
NRC/Handelsblad, 21 februari 1989 Ed Schilders, Bibliohaptonoom en andere
verhalen over lezen (1991).

bibliofiele uitgave
ETYM: Gr. biblion = boek; philein = beminnen.
Een bibliofiele uitgave is een boek, aan de uiterlijke verzorging waarvan bijzondere
aandacht besteed is, dat daardoor duurder is dan de niet-bibliofiele uitgave van
dezelfde tekst en dat vaak in een beperkte oplage verkrijgbaar is. Het bibliofiele boek
kenmerkt zich door esthetisch samenspel van gekozen letter, papier, illustratie en
boekband en door het feit dat aangegeven wordt hoeveel exemplaren zijn gedrukt
en welk nummer het desbetreffende exemplaar is. Het mooiste resultaat wordt vaak
bereikt wanneer de productie (vormgeving, druk, bindwerk, illustratie) van een
bibliofiel boek in één hand is.
Door de gehele periode van de boekdrukkunst heen is – met name in de
Nederlanden – bijzonder goed verzorgd drukwerk tot stand gekomen (Plantijn,
Elsevier, Blaeu), maar de als bibliofiel bedoelde uitgave volgens de hierboven gegeven
omschrijving is ontstaan door de nieuwe belangstelling voor de typografie, eind 19de
eeuw in gang gezet door William Morris in Engeland. In Nederland zijn de publicaties
van S.H. de Roos en A.A.M. Stols toonaangevend geweest. De bekendste bibliofiele
reeks is die van de Stichting De Roos, opgericht in 1946, met een maximum aantal
van 175 leden. In België behartigt de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen,
sinds 1877 gevestigd in het Museum Plantin-Moretus, de belangen van het bibliofiele
boek in het Zuiden. In Nederland bestaat sinds 1990 het Nederlands Genootschap
van Bibliofielen.
In 1960 kwam er in het Noorden een Museum van het Boek tot stand in het Haagse
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, tegenwoordig Museum Meermanno Huis
van het Boek genoemd, waar regelmatig bibliofiel drukwerk wordt tentoongesteld.
Het is vooral de Stichting Drukwerk in de Marge, opgericht in 1975, die de activiteiten
van diverse kleine drukkers van bibliofiel drukwerk coördineert.
Een voorbeeld van een bibliofiele uitgave is Het hert, een tekst van Theun de
Vries, opnieuw uitgegeven t.g.v. zijn 80ste verjaardag in 1987 door Phoenix Editions
te Amsterdam, gezet uit de Erhardt door Zetcentrale Meppel en gedrukt op 150 grams
Hahnemuller bij drukkerij Heijermann te Amsterdam in een oplage van 80
exemplaren, waarvan de nrs. I-V in heel perkament gebonden, in foudraal en voorzien
van een extra afdruk van de ets van Harry van Kruiningen f.395,- kostten, de nrs.
1-20 in halfperkament in foudraal voor f.185,- verkrijgbaar waren en voor de nrs.
21-75 in heellinnen een prijs gerekend werd van f.120,-.
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Genummerd deeltje uit de bibliofiele reeks Ursa Minor van A.A.M. Stols.

LIT: Catalogus van de tentoonstelling van oude en nieuwe boekkunst in de
Nederlanden (1920) A.A.M. Stols, Het schoone boek (1935) M.R. Radermacher
Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse
boekdrukkunst (1952) J.H. van Eikeren, Over boekverzorging (19842) H. van
Krimpen, 10 jaar Stichting Drukwerk in de Marge (1985) C. Leeflang, Stichting
‘De Roos’ 40 jaar, 1946-1986; catalogus bij de tentoonstelling in het Singer Museum,
Laren N-H (1986) Verzameld verlangen. Het Nederlands Genootschap van
Bibliofielen exposeert uit het bezit van leden (1993) Piet J. Buijnsters, Geschiedenis
van de Nederlandse bibliofilie; boek- en prentverzamelaars 1750-2010 (2010) E.
Braches, Nieuwe kunst en het boek: een studie in Art Nouveau (2003) E. Bloemsaat,
I. de la Fontaine Verwey-le Grand e.a. (red.), Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands
Genootschap van Bibliofielen (2011).

bibliofilie
ETYM: Gr. biblion = boek; filein = beminnen.
De liefde tot het boek van de bibliofiel is veel selectiever dan die van de bibliomaan
(bibliomanie). Hoewel een bibliofiel ook boeken kan verzamelen om hun uiterlijk
(vanwege bijv. de boekband, illustraties, typografie), gaat het hem toch – anders dan
bij de bibliomaan – tevens om de tekst. Zo zijn veel bibliofiele verzamelingen
opgebouwd uit alle drukken van een bepaalde tekst of auteur, eerste drukken van
een auteur, boeken over een bepaald onderwerp (emblematiek), uit een bepaalde
periode (incunabelen) of bepaalde categorieën drukwerk (pamfletten).
Reeds in de oudheid kunnen bijv. Plato en Cicero als bibliofielen bestempeld
worden. Uit de 14de eeuw dateert het werkje Philobiblon van de Engelsman Richard
de Bury. In de 15de eeuw bouwde Filips de Goede een schitterende bibliotheek op
en in de 16de eeuw zijn er bekende bibliofielen zoals Jean Grolier in Frankrijk die
zijn boeken in prachtige banden (de zgn. Grolier-banden) liet binden, of in Nederland
Philips van Marnix van St. Aldegonde, wiens bibliotheek in 1599 op de eerst bekende
boekenveiling werd verkocht.
De 17de-eeuwse hertog August zu Braunschweig und Lüneburg bracht een
schitterende bibliotheek bijeen van 135.000 titels met behulp van speciale agenten
die in heel Europa boeken voor hem kochten. Het gevolg is dat de huidige Herzog
August Bibliothek te Wolfenbüttel ook voor de Nederlandse boekwetenschap
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onmisbaar is. Een aantal 17de-eeuwse bibliofielen bestelde boekbanden van de
beroemde binder Albert Magnus: Pieter van Brederode, Samuel Diodati, Michel
Tijmonsz. Hinlopen (prenten-collectie), Michel van de Grijp (atlassen), de gebroeders
Hendrik en Laurens van der Hem (atlassen), F.W. van Loon (atlassen) en Paulo van
Uchelen (plaatwerken).
In de 18de eeuw wordt er door zeer velen verzameld. Gerard Meerman was zo'n
bibliofiel. Diens zoon Johan Meerman breidde de collectie uit, waarvan nu een deel
– samen met de collectie van W.H.J. baron van Westreenen – de kern vormt van het
bezit van het Museum Meermanno Huis van het Boek te 's-Gravenhage. In de 19de
en 20ste eeuw zijn de collecties ontstaan van o.a. Van Hulthem (middeleeuwse
codices), De Jonge van Ellemeet (Museum Catsianum), J.F.M. Sterck (Vondel), P.A.
Pijnappel (zeer grote collectie geschiedenis, letterkunde, filosofie en aardrijkskunde,
nu in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam), D.F. Scheurleer (liedboeken), F.G.
Waller (volksboeken, nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag), V.F.M. Scheepers
(volksboeken), Lessing J. Rosenwald (volksboeken uit de collectie-Arenberg, nu in
de Verenigde Staten), M.B.B. Nijkerk (o.a. bibliofiele uitgaven uit de 20ste eeuw, nu
in het Stedelijk Museum Amsterdam). Veel bibliofielen uit de periode vanaf de 18de
eeuw zijn onbekend gebleven of pas na hun dood via hun auctiecatalogus bekend
geworden omdat ze uit de publiciteit wilden blijven, hetzij uit discretie (Paul Menso),
‘bibliofiele smetvrees’ (Johan Polak), streven naar perfectie (Jan Eekhof), angst voor
de fiscus (Ulco Proost) of vrees voor diefstal. Een uitzondering is de zakenman Joost
Ritman te Amsterdam die juist opvallend naar buiten treedt met zijn Bibliotheca
Philosophica Hermetica.
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is de bibliofilie verbonden geweest met
de private press en later uiteraard ook met het antiquariaat. Verenigingen van
bibliofielen houden zich bezig met het doen vervaardigen van bibliofiele uitgaven,
zoals in Nederland de Stichting De Roos en Drukwerk in de Marge, in België de
Vereniging van Vlaamsche en later de Antwerpsche Bibliophielen. In Nederland zijn
bibliofielen georganiseerd in het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden
(1925-1942) en het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, die ook bibliofiele
tijdschriften en jaarboeken uitgeven.
LIT: R. van der Meulen, Over de liefhebberij voor boeken (1896) G.A.E. Bogeng,
Die grossen Bibliophilen, dl. 1 (1922), p. 208-220
J. Kirchner, Lexikon des
Buchwesens (1952-1956) Philobiblon (tijdschrift vanaf 1957) J. Carter, ABC
for book-collectors (19664) J. den Haan (red.), Verzamelen is ook een kunst;
onsterfelijkheid in oude boeken (1971) ‘Proeven van bewerking voor een catalogus
van bibliofiele boeken in Nederlands openbaar bezit’ in Open 5 (1973), p. 541-544
(Zilverdistel, Kunera Pers), 6 (1974), p. 148-151 (Halcyon Pers) H. de la Fontaine
Verwey, ‘De binder Albert Magnus en de verzamelaars van zijn tijd’ in id., Uit de
wereld van het boek, dl. 2 (1976), p. 147-169 L. Bielschowsky, Der
Büchersammler (19802) M. Vaucaire, La bibliophilie (19812) G.A.E.
Bogeng, Einführung in die Bibliophilie (19842) W. Onzea, ‘Het bibliofiele boek
in Vlaanderen na 1980’ in Ons Erfdeel 30 (1987), p. 501-510 N.A. Basbanes, A
gentle madness. Bibliophiles, bibliomanes, and the eternal passion for books (1995)
Chr. Galantaris, Manuel de bibliophilie (1997) M. van Delft (red.), Verzamelaars
en verzamelingen (1998) J. Pauwels, ‘Veen's Bibliotheek voor Bibliophielen
(1903-1909): (g)een reeks zoals een andere?’ in Verslagen en Mededelingen van de
Kantl (2006), p. 21-37 P.J. Buijnsters, Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie;
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boek- en prentverzamelaars 1750-2010 (2010) E. Bloemsaat, I. de la Fontaine
Verwey-le Grand e.a. (red.), Uit de schaduw. Twintig jaar Nederlands Genootschap
van Bibliofielen (2011) P.J. Buijnsters, Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie
in België (1830-2012) (2013) D. McKitterick, The invention of rare books. Private
interest and public memory, 1600–1840 (2020).

bibliofobie
ETYM: Gr. biblion = boek; fobos = angst.
Een pathologische angst voor boeken, vaak leidend tot boekenhaat. Het verschijnsel
‘bibliofobie’, dat nog een graad erger is dan bibliopathie, wordt beschreven door
Gerrit Komrij in zijn bundel Verzonken boeken (1986), p. 231-233:
Ik haat ze, die wijsneuzen. Ruggelings staren ze me aan met hun misselijke
en nutteloze slogans. Af en toe verbeeld ik me zelfs dat ze naar me bijten.
Voor de buitenwereld onzichtbaar, maar voor mij o zo duidelijk gaan er
tienduizenden mondjes tegelijk open, ik zie de messcherpe rattetanden
erin schitteren, een gigantische, druiventrosachtige massa getuite openingen
gaapt spottend naar me en klapt weer dicht. Er zal een dag komen dat ze
zich op me zullen storten om me te verorberen, met huid en haar.
LIT: J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie
is ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)

bibliografie
ETYM: Gr. biblion = boek; grafein = schrijven.
De betekenis van het begrip ‘bibliografie’ heeft zich ontwikkeld van het afschrijven
van teksten tot het schrijven over boeken en uiteindelijk het beschrijven van boeken.
Binnen de bibliografiebeoefening zijn er twee hoofdrichtingen: de analytische
bibliografie-1 of kritische bibliografie die zich vooral richt op het boek als materieel
object en de resultaten van het analytisch onderzoek vastlegt in descriptieve
bibliografieën, én de enumeratieve of systematische bibliografie die de beschreven
boeken naar hun inhoud rangschikt.
Bibliografieën zijn in twee typen te verdelen: algemene en speciale, beide nationaal
of internationaal. Een nationale algemene bibliografie vermeldt alle boeken,
geschreven in een bepaalde taal of uitgegeven in een bepaald land; zo’n bibliografie
kan slechts dan goed functioneren wanneer in een land een wettelijk depot bestaat.
Aangezien Nederland niet over een wettelijk depot beschikt, fungeert hier als nationale
bibliografie de als ‘catalogus’ aangeduide Brinkman's (cumulatieve) catalogus van
boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse
taal elders (sinds 1846). De voorlopers van ‘de Brinkman’ zijn het Naamregister
van Van Abkoude en Arrenberg en de Naamlijst van J. de Jong en de
‘Naamlijst-Saakes’. De Bibliotheca Belgica (1964-1975) is als de nationale
retrospectieve bibliografie voor de periode tot 1600 opgezet, maar het werk is zeer
onvolledig gebleven. Datzelfde geldt voor het digitale STCN-project (Short-Title
Catalogue, Netherlands) dat de bedoeling had een overzicht te geven van de
Nederlandse boekproductie van het begin van de boekdrukkunst tot ongeveer 1800,
maar dat in 2009 op een laag pitje is gezet na de beschrijving van de collecties van
een aantal grote bibliotheken. De STCV (Short-title catalogus Vlaanderen) is nog
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in uitvoering. Een voorbeeld van een nationale speciale of vakbibliografie is de
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) die vanaf
1970 op papier verscheen, maar later uitsluitend digitaal en in afgeslankte vorm.
Bibliografieën kunnen afgesloten, lopend of retrospectief zijn. Afgesloten
bibliografieën hebben niet de bedoeling om op de een of andere manier nog aan te
vullen (bijv. P.J. Buijnsters. Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en
Aagje Deken, 1979). Lopende bibliografieën verschijnen in afleveringen en werken
vaak na enige tijd cumulatief, zoals de BNTL die na vier jaardelen een cumulatief
deel gaf (met aanvullingen) waarin de afgelopen vier jaar zijn opgenomen plus het
lopende vijfde jaar. Retrospectieve bibliografieën beschrijven publicaties uit een
afgesloten periode, zoals de reeds genoemde Bibliotheca Belgica, of zoals de delen
1-30 van de BNTL waarvan alleen de delen 18 (1940-1945) en 22-30 (1940-1945,
1960-1998) zijn verschenen.
Bibliografieën kunnen alfabetisch, chronologisch of systematisch zijn ingericht;
ze kunnen uitputtend of selectief zijn, zelfstandig of verborgen (bijv. verschenen in
tijdschriften of verzamelwerken). Het verschil tussen een bibliografie en een
catalogus-1 is dat een catalogus een plaatsgebonden collectie beschrijft en een
bibliografie boeken over een bepaald onderwerp ongeacht de plaats waar die boeken
zich bevinden.
De algemene internationale systematische bibliografie heeft de langste geschiedenis:
Konrad Gessner trachtte in 1545 in een universele bibliografie alle publicaties te
beschrijven in zijn Bibliotheca Universalis. De expansief groeiende publicatiestroom
was echter niet meer bij te houden, ook niet in het Institut International de
Bibliographie (IIB; 1895-1914), door Paul Otlet en Henri LaFontaine te Brussel
opgericht, welk instituut het Répertoire bibliographique universel had moeten leveren.
Het samenstellen van speciale internationale bibliografieën is echter al een hele
opgave. Dankzij de inschakeling van moderne apparatuur (computers, eerder ook
magneetbanden, cd-rom's, microfiches enz.) tracht de documentaire dienstverlening
(documentatie) de stroom aan informatie de baas te blijven.
De bibliografieën als ontsluitingsmiddelen voor onderzoek moeten vaak eerst zelf
weer vindbaar gemaakt worden via bronnengidsen, zoals voor de neerlandistiek het
Vermakelijk bibliografisch ganzenbord van A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en
A.N. Paasman (19835) of de recentere website BIZON (Bibliografisch
Zoekprogramma Nederlandse letterkunde), of via bibliografieën van bibliografieën
zoals Th. Besterman's A world bibliography of bibliographies (5 dln., 1965-19664)
en de website GIRAF (versie 1.0: 1994).
De doelstelling die een bibliograaf met een bibliografie heeft, bepaalt de inrichting
ervan. Zo zullen de boekbeschrijvingen in een systematische bibliografie van de
Nederlandse 18de-eeuwse roman er anders uitzien dan in een descriptieve bibliografie
van het werk van Bredero. Als minimumeis voor de beschrijving van boeken uit de
handpersperiode kan gelden: vermelding van auteur, (verkorte) titel, impressum en
bewaarplaats van het beschreven exemplaar. Een analytisch-bibliograaf die de
drukgeschiedenis van een tekst wil achterhalen, zal méér moeten doen, nl. een ideal
copy beschrijven.
De bibliografische beschrijvingsregels voor boeken van na 1800 richten zich óf
naar de richtlijnen van de American Psychological Association (Publication manual
of the American Psychological Association) óf naar die van de Modern Language
Association (Joseph Gibaldi, MLA style manual and guide to scholarly publishing),
min of meer afhankelijk van de mores op een bepaald vakgebied.
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Zie ook het thema bibliografie op de website van de DBNL.
LIT: David F. Foxon, Thoughts on the history and future of bibliographical
description (1970) Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742) P.S.
Dunkin, Bibliography. Tiger or fat cat? (1975) P.S.A. Groot, Documentaire
dienstverlening (1981) P. Schneiders, De bibliotheek- en documentatiebeweging
1880-1914 (1982) R.B. Stokes, The function of bibliography (19822) L.N.
Malclès, Manuel de bibliographie (19854) F. Bowers, Principles of bibliographical
description (19943) M. Mathijsen, ‘Zoekwegen’ in Naar de letter. Handboek
editiewetenschap (1995), p. 99-122 A.O. Kouwenhoven & J.J.M. de Haas,
Handboek bibliografie. Een nieuwe gids naar bronnen van gepubliceerde informatie
(19953) A. Boekhorst e.a., Informatievaardigheden (20043).

biblioklastie zie bibliolythie

bibliokleptomanie
ETYM: Gr. biblion = boek; kleptein = stelen; mania = waanzin, ziekelijke neiging.
Innerlijke drang die iemand ertoe brengt steeds weer boeken te stelen.
Bibliokleptomanie grenst aan bibliomanie: veel bibliomanen zoals Christoffel Saxe
en Suffridus Sixtinus schrokken niet terug voor diefstal, resp. het niet teruggeven
van geleende boeken.
LIT: J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie
is ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)

bibliolatrie
ETYM: Gr. biblion = boek; latreia = (gods)verering.
Een zodanige voorkeur voor een boek, meestal een religieus of politiek
standaardwerk, dat daarnaast geen andere boeken – in ieder geval geen boeken die
dat standaardwerk tegenspreken of ter discussie stellen – geduld worden. Bibliolatrie
leidt dan ook vaak tot bibliolythie, de vernietiging van andere boeken en de vervolging
van de auteurs daarvan. Een voorbeeld van bibliolatrie ten aanzien van de koran is
het vonnis van Khomeiny tegen de auteur van De duivelsverzen (1988), Salman
Rushdie. Ook de Bijbel en de geschriften van bijvoorbeeld Marx, Stalin en Mao
hebben geleid tot bibliolatrie.
LIT: B. Büch, ‘‘Boek- en mensverbranding nauw met elkaar verbonden’; bibliolatrie
Khomeiny kent in geschiedenis geen pendant’ in NRC/Handelsblad, 21 februari 1989
J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie is
ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)

bibliologie
ETYM: Gr. biblion = boek; logos = wetenschap.
De wetenschap en de geschiedenis van het gedrukte boek in al zijn aspecten.
Daaronder valt de geschiedenis van de boekdrukkunst, van alle materialen die daarbij
nodig zijn (drukpers, papier, inkt, letter, illustratiemateriaal, boekband), van het

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

productieproces van kopij tot druk (analytische bibliografie-1), van de
boekbeschrijving (bibliografie), van de verspreidingsmogelijkheden via uitgeverij,
boekhandel en veilingwezen, van de verzamelmogelijkheden (van bibliofiel tot
bibliotheekgeschiedenis) en van de receptie van het boek (lezersonderzoek; publiek-2).
Voor de wetenschap van het middeleeuwse handgeschreven boek kan men het best
de term codicologie hanteren, hoewel dit terrein soms ook tot de bibliologie gerekend
wordt.
Sinds de jaren ’60 van de 20ste eeuw heeft de boekwetenschap zich sterk
ontwikkeld, ook als universitaire opleiding, aanvankelijk in een tweetal scholen, de
Angelsaksische met het accent op de analytische bibliografie en de productie van
het boek, en de Franse school (histoire du livre) met de nadruk op de verspreiding
en receptie. In Nederland zijn de boekhistorici georganiseerd in de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging (1993) met het Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis (1994-), in Vlaanderen in de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis
(1996). Boekwetenschappelijke tijdschriften zijn De Gulden Passer in Vlaanderen
en in Nederland De Boekenwereld en het Engelstalige Quaerendo.
Bibliologische publicaties in ruime zin vormen een bijdrage tot de
cultuurgeschiedenis, bijv. die van H. de la Fontaine Verwey, verzameld in vier delen
Uit de wereld van het boek (19762-1997), en die van B. van Selm, gebundeld in
Inzichten en vergezichten (1992).
LIT: W.Gs Hellinga, Kopĳ en druk in de Nederlanden; atlas bĳ de geschiedenis
van de Nederlandse typografie; met twee inleidende studies van H. de la Fontaine
Verwey en G.W. Ovink (1962) Han Brouwer, ‘De vele geschiedenissen van het
boek. Bij wijze van inleiding’ in Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1
(1994), p. 7-24 A.O. Kouwenhoven & J.J.M. de Haas, Handboek bibliografie.
Een nieuwe gids naar bronnen van gepubliceerde informatie (19953) M. van Delft
& C. de Wolf (red.), Bibliopolis; geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland
(2003) M. van Delft, ‘History of the book in the Low Countries. A short survey
of current education, research and presentation’ in M. van Delft e.a. (red.), New
perspectives in book history. Contributions from the Low Countries (2006), p. 7-15
R. Darnton, ‘“What is the history of books?” revisited’ in Modern intellectual
history 4 (2007), p. 495-508 J. Salman, ‘De middelpuntvliedende kracht van de
boekgeschiedenis’ in Tijdschrift voor geschiedenis 4 (2008), p. 416-429 B.
Dongelmans e.a. (red.), Kopij en druk revisited, speciaal nr. Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 16 (2009) S. Eliot & J. Rose (red.), A companion
to the history of the book (2009) A. Weedon e.a. (red.), The history of the book in
the West: a library of critical essays, 5 dln. (2010) D. Pearson, Provenance research
in book history. A handbook (2019).

bibliolythie
ETYM: Gr. biblion = boek; luo = verwoesten; ook biblioklastie: Gr. klasis = het
breken.
Zucht tot boekvernietiging buiten de officiële censuur om, betrekking hebbend op
staatsgevaarlijk of godsdienstvijandig geachte geschriften. Gewoonlijk resulteert
bibliolythie in georganiseerde boekverbrandingen zoals in 1933 in nazi-Duitsland,
gecombineerd met vervolging en berechting c.q. executie van de auteur. Een
illustratief voorbeeld is het uit bibliolatrie voortgekomen vonnis van Khomeiny tegen
De duivelsverzen (1988) van Salman Rushdie.
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Het thema van de boekverbranding staat centraal in de dystopische roman (dystopie)
Fahrenheit 451 (1953) van de Amerikaanse auteur Ray Bradbury. Hij beschrijft een
toekomstige Amerikaanse samenleving waarin boeken illegaal zijn. Elk boek dat
gevonden wordt, moet verbrand worden als een ultieme vorm van censuur op kennis
en literatuur. De titel verwijst naar de temperatuur (omgerekend 233° Celsius) waarop
papier spontaan zou ontbranden.
LIT: H. Rafetseder, Bücherverbrennungen; die öffentliche Hinrichtung von Schriften
im historischen Wandel (1988) B. Büch,‘‘Boek- en mensverbranding nauw met
elkaar verbonden’; bibliolatrie Khomeiny kent in geschiedenis geen pendant’ in
NRC/Handelsblad, 21 februari 1989 P. Manasse, Verdwenen archieven en
bibliotheken; de verrichtingen van de Einsatzstab Rosenberg gedurende de Tweede
Wereldoorlog (1995) D. Price, Johannes Reuchlin and the campaign to destroy
Jewish books (2011) R. Ovenden, Burning the books. A history of the deliberate
destruction of knowledge (2020).

bibliomanie
ETYM: Gr. biblion = boek; mania = waanzin, ziekelijke neiging.
Ziekelijke neiging om boeken te bezitten, desnoods door diefstal
(bibliokleptomanie). De bibliofiel (bibliofilie) verzamelt selectief, bijv. incunabelen,
eerste drukken uit een bepaalde periode, emblemataboeken; de bibliomaan offert
vaak zijn gehele vermogen op aan zijn veel minder selectieve hobby en gaat dan
verder met stelen uit boekhandels of bibliotheken. Vooral in de 19de eeuw was de
bibliomanie welhaast epidemisch in Engeland en Frankrijk. Een Nederlands
bibliomaan was de 18de-eeuwse Utrechtse hoogleraar Christoffel Saxe die ‘per
ongeluk’ nogal wat delen uit de bibliotheek van Mr. Kaspar Burman in huis had. Een
berucht bibliomaan was ook Suffridus Sixtinus (begin 17de eeuw) die zijn huis aan
de Amsterdamse Eglantiersgracht volgestouwd had met de meest kostbare, meestal
gestolen, handschriften en boeken.
LIT: L. Bollioud de Mermet, De la bibliomanie (1761) T.F. Dibdin, The
bibliomania or book-madness; history, symptoms and cure of this fatal disease, 4
dln. (1903) G.A.E. Bogeng, Die grossen Bibliophilen dl. 1 (1922), p. 499-512
J.H. Kruizinga, Tussen papyrus en paperback (1965), p. 26-39 H. de la Fontaine
Verwey, ‘The history of the Amsterdam Caesar codex’ in Quaerendo 9 (1979), p.
179-207 H. Jackson, The anatomy of bibliomania (1981) N.A. Basbanes, A
gentle madness. Bibliophiles, bibliomanes, and the eternal passion for books (1999)
I. Ferris, Book-men, book clubs and the romantic literary sphere (2015).

bibliomantie
ETYM: Gr. biblion = boek; manteia = het waarzeggen.
Onder bibliomantie werd het voorspellen en waarzeggen verstaan waarbij de Bijbel,
of afzonderlijke boeken daarvan, het medium waren. Vooral de Psalmen en de
Openbaring van Johannes waren geliefde teksten voor bijbelorakels. De methode
bestaat uit het formuleren van een vraag, het boek op een willekeurige pagina
openslaan, en de eerste zin van de pagina lezen die het gezochte antwoord moet
bevatten. Doordat het verband tussen vraag en antwoord vaak heel vaag is, zal de
uitspraak in het algemeen sterk lijken op een orakelspreuk.
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Eeuwenlang is deze ‘witte magie’ getolereerd door de Katholieke Kerk met
betrekking tot geloofszaken, vooral doordat kerkvader Augustinus aan bibliomantie
zijn bekering tot het christendom te danken had. Zie daarvoor zijn Belijdenissen,
boek 8, hoofdstuk 12,29: ‘Tolle, lege’ (neem en lees).
De wereldse auteurs wier werk bevoegd werd geacht als orakel, beperken zich tot
Homerus en Vergilius: de ‘Homeromantie’ resp. ‘Sortes Vergilianae’. Het werpen
met dobbelstenen, of andere handelingen waaruit een getal ontstond, leidde naar een
versregel in het boek.
LIT: E. Schilders, Bibliomantie (online)
J. Van Herreweghe, Zot van boeken
2
(2009 ) T. Deleu, De hamvraag: Wie is ook zot van boeken? Even gek of gekker?”
(2008).

bibliometrie
Gr. biblion = boek; metrein = meten.
De wetenschap die met behulp van mathematische en statistische methoden inzicht
tracht te krijgen in de boekproductie in samenhang met politieke, economische,
demografische en culturele verschijnselen. In de bibliologie is men tot het inzicht
gekomen dat bijv. bij de reconstructie van drukkers- en uitgeversfondsen
bibliometrische methoden niet mogen uitgaan van de productie aan titels, maar dat
het aantal geproduceerde vellen het richtsnoer moet zijn. Een handicap bij dit alles
is, dat men vrijwel nooit over oplagecijfers beschikt.
De bibliometrie heeft in de laatste decennia een bijzonder hoge vlucht genomen
in de totaal andere context van de zgn. scientometrie, die probeert om op kwantitatieve
wijze de productiviteit van onderzoekers, departementen en universiteiten evenals
de impact van tijdschriften en individuele publicaties te meten. Dergelijke kennis
wordt dan gebruikt bijv. bij evaluaties, het opstellen van rankings en het toekennen
van onderzoeksbudgetten. Ondanks het nut van dergelijke informatie heeft de
groeiende nadruk op de kwantitatieve aspecten van onderzoeksprestaties (‘publish
or perish’) tot een aantal perverse effecten geleid die vooral in de humane
wetenschappen worden gevoeld. Zie in dit verband ook de debatten omtrent open
access of initiatieven zoals de slow-science movement.
De band tussen bibliometrie en scientometrie in de context van wetenschapspolitiek
en universitair management is zo sterk geworden dat beide termen inmiddels
grotendeels als synoniemen gebruikt worden. Vasily Nalimov en Zinaida M.
Mul’chenko bedachten de term ‘scientometrie’ (in het Russisch) in 1969. Ook in dat
jaar gebruikte Alan Pritchard voor het eerst de Engelse term ‘bibliometrics’ in een
invloedrijke paper (‘Statistical Bibliography or Bibliometrics?’), waardoor men
meestal aanneemt dat Pritchard er ook de bedenker van was. De term was evenwel
eerder geïntroduceerd in het Frans door Paul Otlet (1868-1944) – een Belgische
pionier in het domein van de documentatie wetenschappen en de medebedenker van
het UDC – in zijn Traité de documentation. Le livre sur le livre (1934).
LIT: K. Gnirrep, ‘Quantitative techniques in the study of early printed books. The
Netherlands in the 15th and early 16th centuries’ in Gazette du Livre Médiéval 5
(1984), p. 7-9 H.D.L. Vervliet, ‘Het landschap van de Nederlandse incunabelen:
een verkennend onderzoek naar publikatiepatronen’ in F. Vanwijngaerden e.a. (red.),
Liber amicorum Herman Liebaers (1984), p. 335-353 W. Heijting, ‘Succes
becijferd. Een bibliometrische analyse van het fonds van Gheraert Leeu’ in Koen
Goudriaan e.a. (red.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484
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(1993), p. 204-223 Y. Gingras, Les dérives de l’évaluation de la recherche: du
bon usage de la bibliométrie (2014) Bibliometric and bibliographical research in
Translation Studies, themanummer van Perspectives (2015) M. Ochsner, S.E. Hug
& H.D. Daniel (red.), Research assessment in the humanities. Towards criteria and
procedures (2016) https://www.ecoom.be/nl/.

bibliopathie
ETYM: Gr. biblion = boek; pathos = lijden.
Angst voor boeken, iets minder erg dan bibliofobie waarbij de angst ook omslaat
in haat jegens boeken.
LIT: J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie
is ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)

Bibliopolis
ETYM: Gr. biblion = boek; polis = stad; vandaar boekenstad.
Term die soms voorkomt in het impressum van oud drukwerk, bijv. in auctiecatalogi
(auctiecatalogus):
Bibliotheca Alpheniana; cvjvs libri Belgici ad diem lunae 6. septembris,
& seqq. 1779, et libri Latinis [...] aliqve; ad diem lunae 13. septembris,
& seqq. 1779. Auctione publica distrahentur Lvgdvni-Batavrovm, a
bibliopolis Lvzac et Van Damme et Van der Eyh et Vygh.
Ook in moderne studies over drukkerssteden wordt de term wel gebruikt:
H. Bots, O.S. Lankhorst & C. Zevenbergen (red.), Rotterdam Bibliopolis.
Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw
(1997).
Bibliopolis is ook de titel van de website over de geschiedenis van het gedrukte boek
in Nederland. De webdienst is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in
samenwerking met de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht
en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Bibliopolis bevat onder meer een
handboek, beeldbank, naslagapparaat, secundaire literatuur en herkomstgegevens.
Na het lanceren van de website in 2002 verscheen het handboek ook in gedrukte
vorm, evenals de site zowel in het Nederlands als het Engels: M. van Delft & C. de
Wolf, Bibliopolis; geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (2003), resp.
Bibliopolis; history of the printed book in the Netherlands (2003).
LIT: F.K.M. Anzion e.a. (red.), Van bijbels naar byter? speciaal nummer van
Spiegel Historiael 36 (2001).

biblioskopie
ETYM: Gr. biblion = boek; skopein = ergens naar kijken.
De voortdurende neiging om boeken door te bladeren zonder ze te lezen.
LIT: J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie
is ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)
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bibliosofie
ETYM: Gr. biblion = boek; sophia = wetenschap.
Weinig gebruikte term voor de leer van het boekverzamelen (bibliofilie).
LIT: J. Van Herreweghe, Zot van boeken (20092) T. Deleu, De hamvraag: “Wie
is ook zot van boeken? Even gek of gekker?” (2009)

bibliotheek-1
ETYM: Gr. biblion = boek; thèkè = bewaarplaats < tithenai = leggen, plaatsen.
Een bibliotheek is zowel een bewaarplaats voor, als een geordende en via catalogi
(catalogus-1) toegankelijke verzameling van boeken en/of andere informatiedragers,
verkregen door koop, ruil, schenking of bruikleen. Het bibliotheekwezen is om zijn
belang voor de verspreiding van literatuur uitgegroeid tot een van de belangrijkste
literaire instituties. Door de ontwikkeling van informatietechnologie is de grens
tussen bibliotheek en documentatie-instelling vervaagd: de media-, video- en infotheek
vormen daarvan het voorbeeld. Ook specifieke documenten zoals munten, kaarten
en prenten of muziekpartituren kunnen ondergebracht worden in aparte afdelingen
(muntenkabinet of prentenkabinet). Oorspronkelijk duidde bibliotheek enkel op het
gebouw of de ruimte waar de collectie bewaard werd. Vandaag spreekt men ook van
de ‘virtuele bibliotheek’, de ‘library without walls’, waarmee men te kennen wil
geven dat de bibliotheek niet langer beperkt is tot de collectie ter plaatse, maar dat
zij via internet, databanken, e-journals enz. tevens toegang geeft tot allerlei wereldwijd
verspreide informatie.
Er zijn verschillende soorten bibliotheken met verschillende doelstellingen en
dientengevolge anders samengestelde collecties. In de Nederlanden zijn de kloosteren kerkelijke bibliotheken het oudst, zoals de Librije te Zutphen. Met de opkomst
van de universiteiten ontstaan ook de universiteitsbibliotheken. De oudste daarvan
is die te Leuven (15de eeuw). Van later datum zijn de nationale bibliotheken met als
speciale taak het samenstellen van de nationale bibliografie, zo mogelijk op basis
van een wettelijk depot. In België dateert de Koninklijke Bibliotheek van België
(vroeger: Koninklijke Bibliotheek Albert I) te Brussel officieel van 1837, maar zij
is gebaseerd op de 16de-eeuwse collecties van de Bourgondische hertogen. De
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag dateert uit de Franse tijd toen de bibliotheek
van Willem V tot Nationale Bibliotheek werd verheven.
De Openbare Bibliotheken vinden hun wortels in het streven naar
volksontwikkeling uit de Verlichting. Met name de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen heeft in Nederland in dit opzicht belangrijk werk verricht. Openbare
bibliotheken vervullen in de eerste plaats een maatschappelijke rol: cultuurspreiding
en -bevordering. Ze beogen geen wetenschappelijke informatie, maar een keuze uit
fictie en non-fictie die een gevarieerd publiek kan aanspreken van gevormde en
minder gevormde lezers op zoek naar ontspanning of naar verteerbare informatie
over een specifiek onderwerp. De aanwezigheid van referentiewerken
(encyclopedieën, naslagwerken, tijdschriften) en de ruime toegang tot het internet
kunnen de openbare bibliotheek tot een interessant documentatie- en
informatiecentrum maken. Niettemin is ook op het terrein van de openbare bibliotheek
de specialisatie steeds verder gegaan: jeugd-, bejaarden-, blindenbibliotheken enz.
De overheid kan de spreiding van openbare bibliotheken en de uitbouw van de
collecties reglementeren (bijv. in België per bibliotheekdecreet). Openbare
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bibliotheken hebben geen bewaarfunctie; onder meer vanwege plaatsgebrek kunnen
oudere werken afgevoerd worden.
Wetenschappelijke bibliotheken hebben de bedoeling een verantwoorde collectie
uit te bouwen voor het hele gebied der wetenschappen of voor een zeer gespecialiseerd
specifiek vakgebied. Universiteitsbibliotheken zijn meestal allesomvattend, maar de
collecties kunnen verspreid zijn over verschillende faculteits-, departements- of
seminariebibliotheken. De collectie staat in dienst van wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs. Bepaalde instellingen – bijv. musea, ziekenhuizen (met het oog op
bibliotherapie), scholen of bedrijven – kunnen een eigen gespecialiseerde bibliotheek
uitbouwen met een specifiek publiek voor ogen.
Van groot belang waren en zijn de particuliere bibliotheken van bibliofielen die
in veel gevallen de grondslag vormen van nationale of universiteitsbibliotheken of
andere later openbaar geworden collecties.
Voor de neerlandistiek belangrijke collecties bevinden zich ook in het buitenland:
o.a. de British Library te Londen, de Bibliothèque Nationale te Parijs en de Herzog
August Bibliothek te Wolfenbüttel. Het bestuderen van de geschiedenis van de
collectievorming van bibliotheken is een belangrijk hulpmiddel om te weten te komen
waar zich voor de neerlandistiek interessante verzamelingen bevinden. Boek- en
bibliotheekgeschiedenis zijn belangrijke wetenschappen in verband met de bestudering
van de receptie van de literatuur uit het verleden.
De weg naar voor het neerlandistisch onderzoek belangrijke bibliotheken kan men
vinden via A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen & A.N. Paasman, Vermakelijk
bibliografisch ganzenbord (19835), p. 19-23, de website BIZON en de meest recente
drukken of digitale versies van de Nederlandse en Vlaamse Bidoc-gidsen, de
Inventaris van Belgische onderzoekscentra die over een bibliotheek of
documentatiedienst beschikken van J. Verougstraete, het Repertorium van het oude
boekenbezit in België en de World guide to libraries.
LIT: K.O. Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken (1903) L. Brummel,
Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek (1939) F. Milkau, Handbuch der
Bibliothekswissenschaft (5 dln., 1952-1965) # Bibliothèque Royale; mémorial
1559-1969 (1969) H. de la Fontaine Verwey, De stedelijke bibliotheek van
Amsterdam in de Nieuwe Kerk (1980) J. Stellingwerff (red.), Een Vrije
Universiteitsbibliotheek (1980) P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981)
D. de Weerdt, Bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek Albert I (1982; overdruk
uit Archief- en Bibliotheekwezen van België 52 (1981), p. 59-122) Th.P. Loosjes
e.a. (red.), Bibliotheek en documentatie (19822) J.A.A.M. Biemans, Boeken
verzamelen; opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot bij zijn afscheid als
bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden (1983) F. Vanwijngaerden e.a. (red.),
Liber amicorum Herman Liebaers (1984), p. 1-172 B. van Selm, ‘Onderzoek naar
de privé-bibliotheek van een Hollandse burger uit de zeventiende eeuw: analyse van
het boekenbezit van Pieter Jansz Saenredam’ in Dokumentaal 13 (1984), p. 64-66
P.A. Tichelaar, M.C.M. Sandfort & M. Damstra, Opstellen over de Koninklijke
Bibliotheek en andere studies (1986) D. Grosheide, A.D.A. Monna & P.N.G.
Pesch, Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht (1986) M. Debae, De Librije
van Margareta van Oostenrijk (1987) B. van Selm, Een menighte treffelijcke
boecken (1987), p. 111-119 Colloquium over leescultuur en boekverspreiding in
Noord en Zuid in de 19de eeuw; 3de colloquium van het Snellaertcomité (1987)
B. van Selm, ‘De bibliotheek van Pieter Saenredam’ in Kunstschrift 32 (1988), p.
14-19, 34 K.O. Meinsma, De Librye te Zutphen, ed. B. Looper en A.J. Geurts
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(1988) U. Eco, De bibliotheek (1988) B. van Selm & H. de Kooker, Boekcultuur
in de Lage Landen, 1500-1800 (1993) M.H. Harris, History of libraries in the
western world (19954) P. Schneiders, Nederlandse bibliotheekgeschiedenis; van
librije tot virtuele bibliotheek (1997) P. Delsaerdt, Suam quisque bibliothecam;
boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit 16de-18de
eeuw (2001) M. Kellens, ‘Openbare bibliotheken’ in R. Dillemans & A. Schramme
(red.), Wegwijs Cultuur (2005), p. 236-238 B. van der Meij & K. Westerkamp
(red.), De digitale bibliotheek (2007) D. Brown, The impact of electronic
publishing: the future for libraries and publishers (2008) Fr. Lerner, The story of
libraries (20092) D. Van Hulle & M. Nixon, Samuel Beckett's library (2017)
R. Mouren (red.), Ambassadors of the book. Competences and training for heritage
librarians (2012) People’s palaces, openbare bibliotheken als hart van de
gemeenschap, themanummer van Boekman (2015) Jos A.A.M. Biemans, Boeken
voor de geleerde burgerij (2019).

bibliotheek-2
ETYM: Gr. biblion = boek; thèkè = bewaarplaats.
Een in principe oneindige reeks werken van verschillende auteurs die bij een
bepaalde uitgever worden uitgegeven (uitgeversreeks), al dan niet onder redactie van
een commissie (redactiereeks), wordt vaak als ‘bibliotheek’ aangeduid. Voorbeelden
zijn de Bibliotheek voor Middelnederlandsche Letterkunde bij uitgeverij Wolters in
1869 opgezet onder leiding van H.E. Moltzer, later ook met o.a. Jan te Winkel, W.J.A.
Jonckbloet, J. Verdam en M. de Vries in de redactie; de Bibliotheek der Nederlandsche
Letteren, uitgegeven door de Vlaamse Akademie en de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, begonnen in 1939; de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde van
T. Terwey, J. Koopmans en C.G.N. de Vooys waarin dicht- en prozawerken uit de
15de tot en met 19de eeuw uitgegeven werden. Een bekend buitenlands voorbeeld is
de Bibliothèque des Chemins de fer, in de 19de eeuw opgestart door Louis Hachette
ter ontspanning van de treinreizigers.
LIT: L. Kuitert, Het ene boek in vele delen; de uitgave van literaire series in
Nederland, 1850-1900 (1993).

bibliotheeksignatuur
Plaatsaanduiding van een boek in een bibliotheek-1, meestal bestaande uit een
combinatie van letters en cijfers, aangebracht op de rug van of in het boek, eventueel
ook op de doos waarin het boek voor de conservering ondergebracht is, en bij de
vermelding in de catalogus-1. De meest eenvoudige aanduiding is die van de kast
met een cijfer, van de plank met een letter en van de volgorde op de plank weer met
een cijfer. Zo betekent 13 C 4 dan: het vierde boek op plank C van kast 13. Sommige
signaturen vertonen nog duidelijk de opstelling van de boeken volgens bibliografisch
formaat, zoals eertijds vaak de gewoonte was, bijv. signatuur Z qu 224 van de
Universiteitsbibliotheek Utrecht verwijst naar het kwarto-formaat (qu = quarto) van
dit werk. In bibliotheken waar gewerkt wordt met de UDC of Dewey zien de
signaturen er ingewikkelder uit, bijv. 839.3.091‘‘17/18’’. Speciale collecties blijven
vaak in het magazijn bijeen geplaatst, bijv. op de UB Utrecht: Moltzer 2 c 3, waarmee
de verzameling van Prof. Dr. H.E. Moltzer wordt aangegeven.
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Bibliotheken die ingericht zijn volgens het UDC-systeem hoeven bij uitbreiding
of verhuizing hun signaturen niet aan te passen; bij gebruik van andere plaatsnummers
dient daarentegen wel omgesigneerd te worden. Voor het wetenschappelijk onderzoek
is het dan van belang dat de oude signaturen (olim-signatuur) niet verwijderd worden.
Oude bibliotheek- en bezitterskenmerken zijn interessant voor de provenance van
een boek.
LIT: G. Leyh, ‘Aufstellung und Signaturen’ in Handbuch der
Bibliothekswissenschaft (dl. 2, 1961), p. 684-734 H. Petroski, The book on the
bookshelf (1999) T. Belanger, Lunacy and the arrangement of books (2003).

bibliotherapie
ETYM: Gr. biblion = boek; therapeia = verzorging, genezing.
Verzamelnaam voor allerlei vormen van creatieve therapie waarbij teksten een rol
spelen bij de behandeling van psychische en psychosomatische klachten.
Bibliotherapie is o.m. verwant met dramatische therapie, muziektherapie, bewegingsen danstherapie. Het is de bedoeling om via ‘taal’ de weg naar het herstel te
bevorderen en de scheppende mogelijkheden van de mens vrij te maken. Dit kan
leiden tot een (her)ontdekking van de eigen persoonlijkheid en tot een betere
zelfrealisatie. Het verbale karakter staat steeds centraal. Via taal leert de mens
(opnieuw) situaties beschrijven, gevoelens en ervaringen in woorden vatten. Het
boek of de tekst kan reeds zinvol functioneren doordat de patiënt een
gespreksonderwerp krijgt, iets waarover hij met anderen kan praten. Aanvankelijk
zal het gaan over de personages uit het boek, maar gaandeweg kan de therapeut de
tekst laten functioneren als spiegel van de ziel. Teksten kunnen patiënten bewust
maken van gevoelens, gedachten, wensen en herinneringen die verdrongen werden.
Ziekenhuisbibliotheken kunnen een belangrijke rol vervullen door de begeleiding
van patiënten met aangepaste lectuur.
Poëzietherapie is een meer specifieke term die verwijst naar het werken met poëzie,
maar die ook duidt op een meer productieve aanpak. Het schrijven van teksten vormt
dan een belangrijk onderdeel van de therapie.
Het werken met teksten in een genezingsproces is een oude techniek. Denk aan
de magische vorm van de boekoplegging, rituele teksten, de catharsisgedachte of
genres als troostbrieven en -gedichten. Ook aan de autobiografie kende men vaak
een therapeutische functie toe. De bibliotherapie ontstond in de 19de eeuw toen artsen
als Pinel (Frankrijk), Tuke (Engeland) en Reil (Duitsland) op zoek waren naar een
vermenselijking van de psychiatrische praktijk. In het begin van de 20ste eeuw leverden
de Amerikaan W.H. Rivers en de Rus V.I. Ilhine baanbrekend werk. In Duitsland
vormt het Fritz Perlsinstituut met zijn opleiding tot bibliotherapeut de draaischijf
van het onderzoek. A. Lerner heeft er de bibliotherapie zowel theoretisch als praktisch
verder uitgediept.
LIT: P.B. Leeuwenburg e.a., Bibliotherapie; vijf lezingen over theorie en praktijk
van de toepassing van literatuur als hulpmiddel bij vorming en genezing in de
Verenigde Staten (1975) J.E. Bernstein, Books to help children cope with separation
and loss (19832) J.J. Leedy, Poetry as healer. Mending the troubled mind (1985)
H. Petzold & I. Orth (red.), Poesie und Therapie: über die Heilkraft der Sprache.
Poesietherapie, Bibliotherapie, literarische Werkstatten (1985) G.J. Bremer &
M.J. Brink, Nederlandse bellettrie over ziek zijn (19943) S. Jennings e.a., The
handbook of dramatherapy (1994) M.A. Ouaknin, Bibliothérapie. Lire c’est guérir
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(1994) E. Berthoud & S. Elderskin, De boekenapotheek (2013)
www.thenovelcure.com F. van Oostrom, 'Bibliotherapie. Het boek als medicijn'
in Kunst als recept, themanummer van Boekman (2015), p. 50-53 B. Blum, The
self-help compulsion. Searching for advice in modern literature (2020) Ph.
Davis, Reading for life (2020).

bifolium zie dubbelblad

bijdruk
Weinig gangbare bibliografische term voor een nieuwe oplage. De term kan niet
gelijkgesteld worden met oplage omdat de eerste oplage van een druk niet als bijdruk
betiteld kan worden; dat kan pas vanaf de tweede oplage die bij-gedrukt wordt.

bijlage
Aanhangsel van een boek (achterin het boek zelf of als afzonderlijk deel) waarin díe
informatie wordt ondergebracht die wel van belang is voor het behandelde onderwerp,
maar die bij opname tussen de tekst te veel zou storen, zoals kaarten, tabellen met
cijfermateriaal, prenten, uitgebreide aantekeningen en citaten. Als er meer dan één
bijlage is, worden ze genummerd. Een werk met veel bijlagen is bijv. H.W. van
Tricht, De briefwisseling van P.C. Hooft met in dl. 1 (1976) 15 bijlagen op p. 831-891,
in dl. 2 (1977) 9 bijlagen op p. 979-997 en in dl. 3 (1979) 9 bijlagen op p. 801-820.
In de archivistiek omschrijft men een bijlage als een stuk dat bij een ander stuk is
gevoegd, omdat het ten aanzien daarvan een dienende functie vervult.
Een oneigenlijk gebruik van de term bijlage is de opdruk ‘Bijlage bij...’ op
reclamefolders die met tijdschriftafleveringen worden meegezonden.
Andere termen voor bijlage zijn: aanhangsel, appendix en supplement.

Bijzondere Collecties
De term Bijzondere Collecties wordt gebruikt voor zeer uiteenlopend materiaal (vaak
ook onder de overkoepelende term ‘erfgoed’), dat kwetsbaar is omdat het oud (van
voor 1800), zeldzaam en/of kostbaar is. Kenmerkend voor de Bijzondere Collecties
is dat het materiaal in speciale magazijnen is ondergebracht met specifieke beveiliging
en klimaatbeheersing, in eigen studiezalen onder toezicht ter inzage wordt gegeven
en over het algemeen binnen de bibliotheken het werkterrein vormt van
gespecialiseerde medewerkers (conservatoren).
Veel instellingen (bibliotheek-1, archief-1, museum-1) beschikken tegenwoordig
over een dergelijke gespecialiseerde afdeling Bijzondere Collecties. Bestaat een
bibliotheek uit louter erfgoedmateriaal, dan kan dat ook in de naam tot uitdrukking
gebracht worden zoals in het geval van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience,
de vroegere Stadsbibliotheek Antwerpen. Binnen de Bijzondere Collecties kan
onderscheid gemaakt worden tussen herkomstcollecties die buiten de bibliotheek
zijn ontstaan en op een gegeven moment verworven zijn, en themacollecties over
bepaalde onderwerpen die zich op diverse plaatsen binnen de collecties bevinden.
LIT: J. Mateboer, Repertorium bijzondere collecties. Historische en moderne
verzamelingen in universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek
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van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de bibliotheken
met wetenschappelijke steunfunctie (1997) Raad voor Cultuur, Het tekort van het
teveel; over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed. Advies
Erfgoedselectiebeleid deel I en deel II (2005) F. Grijzenhout (red.), Erfgoed: de
geschiedenis van een begrip (2007) T. Monquil-Broersen e.a., Universitaire
collecties in Nederland: nieuw licht op het academisch erfgoed (2007) M. Polak,
S. de Clercq & P. de Haan (red.), Bewaren om te gebruiken; de betekenis van het
wetenschappelijk erfgoed, bijzonder nr. van Gewina 30 (2007) 3 M.M. Lommen
(red.), Bijzondere collecties naar een nieuwe bibliotheek (2007).

binderssignatuur zie katernsignatuur

binio
ETYM: Lat. bini = een paar, telkens twee.
Term uit de codicologie voor een katern samengesteld uit twee dubbelbladen. Een
binio is zeer ongebruikelijk. Normaal voor perkamenten handschriften zijn het
quaternio en quinio (resp. 4 en 5 dubbelbladen), voor papieren handschriften het
senio (6 dubbelbladen).
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961), p. 300-307.

binnenvorm
Druktechnische term voor de drukvorm die het zetsel bevat dat bij seriatim zetten
de pagina's van de schoondruk oplevert. In de binnenvorm zitten dus de tweede en
voorlaatste pagina van een katern. Het zetsel dat de pagina's van de weerdruk bevat,
zit in de buitenvorm. Binnen- en buitenvorm samen bevatten het zetsel voor het
gehele vel dat – na bedrukt en gevouwen te zijn – een katern vormt.
Het is bij het collationeren van belang om te weten welke pagina's tot dezelfde
vorm behoren. Voor een correctie op de pers in een bepaalde pagina moet immers
de gehele vorm losgekooid (loskooien) worden, bij welke gelegenheid dan ook
andere, minder storende zetfouten of drukfouten in dezelfde vorm gemakkelijk
gecorrigeerd kunnen worden.
In de binnenvorm zitten bij folio-1-formaat (in het eerste gepagineerde katern van
een boek) bladzijde 2 en 3 of folium 1 verso en 2 recto (zie blad-2, verso-zijde en
recto-zijde). Bij kwarto-formaat zijn dat blz. 2, 3, 6 en 7 of fol. 1v, 2r, 3v en 4r en
bij octavo-formaat blz. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 en 15 of fol. 1v, 2r, 3v, 4r, 5v, 6r, 7v en
8r. Voor de kleinere formaten raadplege men de hieronder genoemde literatuur.
LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive bibliography (1970), p.
61-69 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 84-109 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 79-107.

blad-2
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Term uit de bibliografie en codicologie voor een bedrukt of beschreven stuk papier
of perkament in een boek of handschrift, ook folium of folio genoemd. Vroeger werd
in de drukkerij de term ‘blad’ wel gebruikt voor ‘vel’ (plano).
Hoewel een boek uit losse bladen kan bestaan (lumbecken), was het tot de Tweede
Wereldoorlog gebruikelijk dat bladen gevouwen werden uit een vel dat een aantal
malen groter was dan het blad. Door het vouwen van het vel ontstaan het formaat
van het boek en de grootte van het blad. Al naar gelang het formaat vormen één of
meer gevouwen vellen een katern, dat na het opensnijden een aantal dubbelbladen
geeft die door de boekbinder katerngewijs tot een boekblok gebonden worden. Een
foliokatern (folio-1) telt twee bladen, een kwarto-katern vier bladen, een boek in
octavo heeft acht bladen per katern enz. Bij papieren bladen kan men uit de loop van
de kettinglijnen en de plaats van het watermerk het formaat afleiden, bij perkamenten
bladen gaat dat minder gemakkelijk, al kunnen liniëring (zie liniëren) en aalsporen
voldoende aanwijzingen geven.
Gedurende de middeleeuwen telde men de bladen, na de middeleeuwen ging men
over op het nummeren van de bladzijden. De voorzijde van het blad noemt men de
recto-zijde, de achterkant de verso-zijde. Voor de handschriftenperiode gebruikt men
doorgaans de benaming ‘fol.’, kort voor ‘folium’ (ook wel onjuist weergegeven als
‘folio’), Latijn voor blad. Bij perkamenten bladen onderscheidt men een haarzijde
en een vleeszijde.
In een codex of in een boek uit de handpersperiode werd een blad aangeduid met
de katernsignatuur, een combinatie van een letter en een cijfer, geplaatst in het
staartwit op de recto-zijden van de folia uit de eerste helft (vaak ook de helft plus
één) van het katern. Ook foliëring bovenaan op de recto's komt wel voor; in dat geval
ontbreken de katernsignaturen. Vooral omdat er dikwijls weinig aandacht besteed
werd aan een correcte paginering, is het in de bibliografie de gewoonte om te
verwijzen naar de bladnummering en niet naar de paginering: met A1r(ecto) wordt
dan pagina 1 van katern A bedoeld, met A1v(erso) bladzijde 2 van katern A; fol(ium)
A2r is pagina 3 van het A-katern enz. In de opbouwformule en de collatieformule
van een boek wordt het aantal bladen per katern aangegeven via een superscript
cijfer. De paginaformule in een bibliografische beschrijving wordt voorafgegaan
door de vermelding van het aantal bladen, welk aantal af te leiden is uit de opbouwof collatieformule.
LIT: G.Th. Tanselle, ‘The bibliographical description of paper’ in Studies in
Bibliography 24 (1971), p. 27-67 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 7, 52, 332 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst
in Nederland, ed. F.A. Janssen (1974), p. 84-109 L. Gilissen, Prolégomènes à la
codicologie (1977) F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862),
p. 151-152.

bladschikking zie opmaak, lay-out

bladspiegel
Term uit de drukkerswereld en de codicologie voor de positie die de zetspiegel ofwel
de geschreven tekst inneemt op het blad (blad-2) papier. Voor het bepalen van de
fraaiste indeling van een opening van een boek zijn diverse methoden in omloop,
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maar er zijn zoveel factoren medebepalend voor het eindresultaat (afmetingen
zetspiegel, grootte van de letter, kopregel en voetregel, afmetingen van het vel, al of
geen marginale noten, e.d.) dat er nauwelijks standaardregels vast te stellen zijn. Al
uit de oudheid dateert de indeling, gebaseerd op de zgn. gulden snede; recenter (1946)
is de methode van Van de Graaf die door het trekken van diagonalen en het oprichten
van loodlijnen tot een aangename indeling van twee tegenover elkaar liggende pagina's
komt.
De bladspiegel in codices werd aangebracht via een vaak ingewikkeld systeem
van prikken en liniëren, aangepast aan de soort tekst die men wilde schrijven.
LIT: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 30-35
K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956).

bladwachter zie custode

bladzijde
Eén van de zijden, recto-zijde of verso-zijde, van een blad-2. Paginering van de
bladzijden van een boek is van jonger datum dan foliëring. Het Latijnse equivalent
– pagina – is evenzeer ingeburgerd.

blauwboekskens
ETYM: Fr. livres bleus: boekjes met kenmerkende blauwe omslag.
De 17de- en 18de-eeuwse nazaten van laatmiddeleeuwse volksboeken en
prozaromans. De naam gaat terug op de Franse ‘livres bleus’ (zo genoemd naar hun
blauwe omslag) die sedert 1596 werden uitgegeven door Nicolas I Oudot. De boekjes
werden niet via de boekwinkel, maar door leurders (colportage) en marskramers
(Eng. chap books < chapman = marskramer) aan de man gebracht. De inhoud is van
velerlei aard (o.m. ook almanakken, tover- en bezweringsboekjes, liederboekjes,
enz.) en wordt gerekend tot de triviaalliteratuur. In de 17de eeuw wordt de term
blauwboekje ook gebruikt in de zin van pamflet.
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Die evangelien van den spinrocke. [bron: E.H. van Heurck, De Vlaamsche volksboeken (1943), p.
132].

LIT: G.D.J. Schotel, Vaderlandse volksboeken (1874) E. van Heurck & G.J.
Boekenoogen, L'imagerie populaire des Pays-Bas (1930) E. van Heurck, De
Vlaamsche volksboeken (1943) L. Debaene, De Nederlandse volksboeken (1951;
19772) E.K. Grootes, ‘De bestudering van populaire literatuur uit de zeventiende
eeuw’ in Spektator 12 (1982-1983) 1, p. 3-24 P.R.D. Stokvis, ‘Blauwboekjes over
de verborgenheden van Den Haag’ in Maatstaf 32 (1984) 9, p. 16-26 L. Andries
& G. Bollème (red.), Les contes bleus (1983) B. Gotzkowsky, Volksbücher
(bibliografie), 2 dln. (1991-1994).

blinddruk
Druktechnische term voor de afdruk in het papier van niet geïnkt zetsel als gevolg
van opvulling van zetsel met letters in plaats van met wit, óf van doordruk op een
tweede vel papier bij het vervaardigen van een proefdruk, óf van het niet goed inkten
van het zetsel. Als boekbindersterm wordt blinddruk ook gebruikt voor
blindstempeling.

Blinddruk door letteropvulling (1488). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962),
p. *18].

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 141-142 (afb. 5,
6, 23, 156, 157).

blindstempeling
Boekbindersterm voor stempelversiering in een leren boekband zonder gebruik te
maken van goud of kleur. In plaats van blindstempeling wordt ook wel de term
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blinddruk gebruikt, maar deze kan beter gereserveerd worden voor de afdruk van
niet geïnkt zetsel.

Blindgestempelde bloemen naast goudgestempelde lijnen en letters op een bundel van Willem Kloos
(1909). [bron: Bibliopolis]

LIT: De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden (1973),
p. 556 E. Cockx-Indestege & J. Storm van Leeuwen, Spespaneel en drakenstempel;
een terminologie voor de beschrijving van de versiering van de boekband (2011).

bloemlezing zie anthologie

blokboek
Term uit de analytische bibliografie-1 voor een 15de-eeuws boek gemaakt van
houtsneden. Aanvankelijk werden houtsneden vervaardigd door vellen of bladen
(blad-2) papier op een uitgesneden houten blok te leggen en er met een tampon de
inkt op af te wrijven. Meestal ging het om aan één kant bedrukte (‘anopistografische’)
vellen, omdat men een inkt op waterbasis gebruikte, die door het papier heen ging.
Door een aantal van zulke vellen na het drukproces met de ruggen tegen elkaar te
plakken, ontstond wat men een blokboek noemt. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen puur xylografische (houtsnede) blokboeken, waarbij houtsnede en tekst uit
één blok gesneden zijn, chiro-xylografische, waarbij de afbeeldingen houtsneden
zijn, maar de tekst handgeschreven is (zoals bij het Blokboek van Sint Servaas, ed.
Koldewey & Pesch, 1984) en typo-xylografische, waarbij de tekst bestaat uit losse
gedrukte letters. Het oudst bewaard gebleven blokboek in de Nederlanden dateert
uit ca. 1451. Het merendeel van de blokboeken werd geproduceerd tussen ca. 1470
en 1500.
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De houtsneden voor deze armenbijbel (1483) waren gemaakt met verzaagde blokken voor een niet
overgeleverd blokboek. [bron: Bibliopolis]

LIT: L. Kohut, ‘Das Blokbuch, insbesondere die Biblia Pauperum, ein Vorlaüfer
des illustrierten Buches’ in Beiträge zur Inkunabelkunde. Dritte Folge 4 (1969), p.
112-122 G.J. Jaspers, De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry (1988),
p. 17-27.

blurb
Uit het Amerikaanse slang afkomstige term voor een flaptekst, toegeschreven aan
de vroeg 20ste-eeuwse komiek Gelett Burgess (1866-1951), ter aanduiding van een
korte tekst die uitgevers vaak op de voorplaat, de achterflap of de wikkel van een
boek plaatsen en die een verkoopbevorderend effect moet hebben. Geprobeerd wordt
om de nieuwsgierigheid en de leeslust van de potentiële koper te prikkelen met
lovende citaten uit de literaire kritiek of door te wijzen op aantrekkelijke aspecten
van het boek.
Simon Vinkenoog gebruikte de term als titel voor het Vijftiger-tijdschrift Blurb
(1950-1951).
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Fragmenten van Blurbpagina's [bron: Schrijvers Prentenboek, De Beweging van Vijftig (1965), p.
46]

LIT: G. Genette, Seuils (1987).

BNB
Het project Behoud Nederlandse Boekproductie (BNB), onderdeel van het
Metamorfoze-traject, richt zich op de conservering van gedrukte boeken met een
Nederlands impressum uit de periode 1840-1950 die zich bevinden in
wetenschappelijke bewaarbibliotheken. Van elk boek uit deze periode wordt één
exemplaar-1 gedigitaliseerd.
LIT: Zie de website van Metamorfoze.

BNTL
Standaard afkorting ter aanduiding van de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap, waarin oorspronkelijk alle secundaire literatuur (dus geen
primaire literatuur) op dat terrein in Nederland en Vlaanderen, maar ook de in het
buitenland en in andere talen verschenen teksten op dat gebied werden en worden
geïnventariseerd en ontsloten door middel van een uitgebreide lijst trefwoorden.
Vanaf de aanvang in 1970 verscheen de BNTL in jaarlijkse afleveringen die
vervolgens per vijf jaar in boekvorm gecumuleerd werden. Vervolgens werden
publicaties retrospectief in kaart gebracht tot 1960 en voor de oorlogsjaren 1940-1945.
De bedoeling was om te streven naar een complete cumulatieve secundaire bibliografie
die daarmee zou kunnen ontstaan.
Sinds 2008 verschijnt de BNTL niet langer in boekvorm, maar is de
bibliografie online beschikbaar. Nog steeds streeft deze vakbibliografie naar
volledigheid en neemt ze ook in toenemende mate verwijzingen op naar publicaties
die ook of uitsluitend digitaal verschijnen.
De BNTL wordt technisch beheerd door het Huygens ING (Amsterdam), terwijl
het bibliografisch werk wordt verricht in de Koninklijke Bibliotheek in België. De
invoer van bibliografische informatie van Nederlandse zijde, die tot 2014 werd
verzorgd door het Huygens Instituut, werd beëindigd. Dat leidde ertoe dat de minder
ruim verspreide Nederlandse en buitenlands verspreide publicaties met enige
vertraging in de bibliografie kunnen worden opgenomen.
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LIT: H. Voorbij, 'Effectief zoeken in de BNTL' in Nieuw Letterkundig Magazijn
19 (2001) 2, p. 39-43 P.J. Verkruijsse, 'Sluipmoord op de BNTL' in Neder-L 13
(2005) 0501.08 K. van Dalen-Oskam, 'Informatie over de vernieuwing van de
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL); oktober
2007' in Neder-L 15 (2007) 07109.09.

boek
Oudgerm. letterteken.
Volgens een traditioneel aanvaarde maar volgens sommigen twijfelachtige
etymologie zou het woord ‘boek’ ontwikkeld zijn uit het Germaanse woord dat
aanvankelijk ‘beuk’ betekende. Het hout van deze boom werd door de oude Germanen
gebruikt als materiaal waarop ze hun runen (zie runen(liederen)) aanbrachten. Een
gelijkaardige metonymische verschuiving van plantaardige materie naar
schrijfmateriaal, en van daaruit eventueel naar het geschrevene, kenmerkt ook andere
woorden als codex, of ‘papier’ (uit papyrus). Het gebruikelijke woord voor het Boek
der Boeken – de Bijbel – werd via het Latijnse ‘biblia’ en het Griekse ‘biblion’ uit
de Semitische talen ontleend en betekende oorspronkelijk papyrusbast.
In het moderne gebruik – zeker ook met de digitale varianten – wordt de term
‘boek’ gekenmerkt door polysemie en vooral vaagheid.
In zijn huidige vorm is een boek een verzameling gevouwen vellen (vel; katern)
perkament of papier, die een bibliografische eenheid vormen en die gebonden kunnen
worden in een boekband. Het middeleeuwse handgeschreven boek wordt codex
genoemd. In principe kan een boek uit één katern bestaan, maar als het blanco bladen
betreft, wordt het cahier genoemd; drukwerken van die omvang heten pamflet,
brochure of aflevering (van een seriewerk of tijdschrift). Soms wordt een boek eerst
als hardback gepubliceerd (gebonden) en nadien, in geval van commercieel succes,
als paperback (als een gebrocheerde of gekartonneerde uitgave, vaak op goedkoop
papier). Deze laatste publicatievorm, waarvan het pocketboek (Eng. zakboek) een
wat kleinere variant is, heeft zich vooral na WO II vanuit Engeland en de USA snel
verspreid, en heeft de wereld van de bellettrie en ook van de non-fictie heel wat
toegankelijker gemaakt voor een breed publiek van kopers en lezers.
Traditioneel is een boek het eindresultaat van de samenwerking tussen auteur,
uitgever-1 en drukker (zie drukkunst). Het boek als bibliografische eenheid werd tot
in de 19de eeuw gekenmerkt door een doorlopende reeks katernsignaturen (zie
katernsignatuur), al dan niet gecombineerd met foliëring of paginering; vanaf de 19de
eeuw wordt er uitsluitend gepagineerd. Het moderne boek heeft een relatief
gestandaardiseerde structuur, met als vaste of vaak terugkerende onderdelen: blurb,
band met titel, titelpagina, vermelding van het ISBN, verwijzing naar auteursrecht
en wettelijk depot, inhoudsopgave, voorwoord, opdracht, bibliografie, index-1,
colofon. Vele variaties zijn mogelijk, afhankelijk van tekstgenre en van lokale
tradities, met aanzienlijke verschillen in het geval van vroegere boeken (codex,
incunabel). Zo kent zelfs het losbladige boek een zekere opgang, voor wetteksten en
naslagwerken, maar ook als literair vormexperiment: het boek als bouwpakket.
Moderne technieken als wordprocessing en desktoppublishing op pc maken het
mogelijk om een typografisch hoogwaardig eindproduct te ‘zetten’ in de studeerkamer
thuis, en brengen grondige verschuivingen teweeg in de traditionele
productiemethodes van het boek (print(ing) on demand).
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Niet elke vorm van literatuur is te boek gesteld (orale literatuur) en niet alles wat
in boekvorm verschijnt geldt als literatuur. Afgezien daarvan is het boek niet de enige
vorm voor de schriftelijke transmissie van teksten; denk aan brochure, pamflet, revue
of tijdschrift. Verscheidene zgn. non-book-verspreidingsvormen blijven relatief
marginaal, maar de enorme technologische vooruitgang op het gebied van de
elektronische informatieoverdracht (het e-book) brengt hier ongetwijfeld verandering
in. Bij de vaak problematische afbakening van het boek tegenover deze diverse
vormen blijken zich drie verwante kenmerken van het boek vooralsnog te profileren:
zijn omvang (een zeker minimumaantal bladzijden is vereist), zijn eenmalig karakter
(de publicatie ervan is niet periodiek), en zijn blijvend karakter (het boek is niet
slechts bedoeld voor onmiddellijke en eenmalige consumptie).
De bestudering en beschrijving van boeken is onderwerp van de bibliologie (het
boek als cultureel verschijnsel), de analytische bibliografie-1 (het boek als materieel
object) en de systematische bibliografie (beschrijving naar inhoud).
In overdrachtelijke zin verwijst de term 'boek' naar de tekst als verbale boodschap
en complex taalteken, waarbij abstractie gemaakt wordt van de publicatievorm ervan.
Deze betekenis berust op een metonymische verschuiving van materiële drager (het
boek als object) naar het overgebrachte (het boek als tekst). Op die manier gelden
de romans van Couperus en Dickens als mooie 'boeken' en is het mogelijk een 'boek'
te schrijven of te verfilmen, of zelfs te spreken van één 'boek' in drie delen. In deze
zin heeft het woord tal van hyponiemen, die bepaalde genres of teksttypes aanduiden:
dagboek, gedichtenbundel, liber amicorum, libretto, monografie, stripalbum,
tekstboekje, enz.
In een verdere ontwikkeling van het woord treedt het hiervoor beschreven
betekenisaspect van de tekst als verbale boodschap helemaal op de voorgrond: het
boek als een reeks taaltekens die een bepaalde tekstuele coherentie en
betekenisautonomie vertonen. Een bepaald fragment van een werk kan op die manier
beschouwd worden. Zo spreekt men van het boek Genesis en het boek Job in de
Bijbel, en bestaat John Miltons Paradise Lost uit twaalf en Dickens' Hard Times uit
drie 'books'. Boek is dan, naast strofe, paragraaf, hoofdstuk, deel enz. één der hogere
niveaus van tekstsegmentering. In omgekeerde zin kan ook een groep teksten als één
enkel tekstueel geheel, en dus als boek beschouwd worden, waarbij het woord de
betekenis van anthologie kan benaderen, zoals in The Faber Book of modern verse
of The Penguin book of English short stories. Een boekband die meer bibliografische
eenheden bevat, wordt een convoluut genoemd of in het geval van handschriften een
verzamelhandschrift.
De term 'boek' wordt tenslotte ook gebruikt voor een papiermaat van 25 of 24 vel
(het twintigste deel van een riem).
LIT: S.H. Steinberg, Five hundred years of printing (19743, herz. editie 1996)
J. Dreyfus & F. Richaudeau, La chose imprimée. Histoire, techniques, esthétique et
réalisation de l’imprimé (1977) P.F.J. Obbema e.a., Boeken in Nederland.
Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven (1979) E.L. Eisenstein, The
printing press as an agent of change; communications and cultural transformations
in early-modern Europe (1979) D. Diringer, The book before printing: ancient,
medieval and oriental (1982) H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862) H. van Krimpen, Een boek is pas een boek als het een boek is (1986)
L. Febvre & H.J. Martin, The coming of the book. The impact of printing 1450-1800
(1990, nieuwe editie 1997) F. Libere, Le livre: mutations actuelles (1990) S.L.
Hindman (red.), Printing the written word; the social history of books, circa
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1450-1520 (1991) K. Dijkstra, ‘Boekenmarkt’ in W. van Peer & K. Dijkstra (red.),
Sleutelwoorden (1991), p. 17-23 'History of the book and study of literature' in
Canadian review of comparative literature (1996), p. 207-258 M. Janzin & J.
Güntner, Das Buch vom Buch. 5000 Jahre Buchgeschichte (20073) A. van der
Weel e.a. (red.), Het boek in beweging; de boekcultuur in een digitaliserende wereld,
themanummer van Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 14 (2007) G.
Lernout, Een beknopte geschiedenis van het boek (2009) L. Simons, Te boek! Over
boeken en boekenmensen (2014) J. Barnard e.a. (red.), The Cambridge history of
the book in Britain, 7 dln. (2014-2019) J. Raven (red.), The Oxford illustrated
history of the book (2020).

boekband
De taak van de binder is om een band om een boek te maken. Voor hij echter daaraan
toe is, moet hij de losse vellen eerst nog vouwen tot katernen, of als dat al gebeurd
is, moet hij controleren of de katernen in de juiste volgorde liggen aan de hand van
de katernsignatuur of binderssignatuur. Een bindfout heeft gevolgen voor de volgorde
van de tekst, maar is in de praktijk vrij gemakkelijk te herstellen aan de hand van de
katernsignaturen, de foliëring of paginering. De binder brengt ook de rugtitel aan,
evenals de vergulding van de voor-, staart- en/of kopsnede. Versiering van de
voorsnede was zinvol in de tijd dat boeken met perkamenten banden met de rug naar
achter in de kast werden geplaatst.
Tot in de 19de eeuw, dus in de periode van de handpers, was het om economische
redenen de gewoonte om boeken in ongebonden toestand aan de boekhandel te
leveren. De klant gaf een binder opdracht om zijn exemplaar in te binden. De uniforme
papieren uitgeversband komt in de 18de eeuw (de oudst bekende dateert van 1771),
uitgezonderd het gebruik ervan voor het kleine gedeelte van de oplage dat door de
uitgever/drukker in zijn eigen winkel werd verkocht. Het binden is lang handwerk
geweest en als het om kleine hoeveelheden of heel bijzondere banden gaat, wordt
het nog steeds met de hand gedaan. Het bindgaren wordt door de rug van de katernen
geleid en om de touwen heen die op de naaibank gespannen zijn. De katernen worden
zo aan elkaar genaaid. Daarna kan de band er omheen en kunnen de schutbladen
bevestigd worden. De touwen waarop de katernen genaaid zijn, hebben de ribben op
de rug ten gevolge. Later worden de touwen door een inkeping in de rug van de
katernen weggewerkt. Als opvulmateriaal wordt maculatuur gebruikt: uit de ruggen
en platten van boeken komen soms interessante fragmenten van versneden teksten
(bijv. in 1971 nog enkele 15de-eeuwse fragmenten van de Reinaert uit een 16de-eeuwse
band: KB Brussel Hs. IV 774).
De duurdere middeleeuwse boekband bestaat gewoonlijk uit houten platten of
borden, overtrokken met leer, voorzien van beslag, sloten of gespen en soms ingelegd
met goud en edelstenen. De goedkope band is alleen een perkamenten omslag, de
zgn. registerband. In sommige bibliotheken werd aan de band een ketting bevestigd
om diefstal te voorkomen (bijv.: de Librije in Zutphen). Veel bibliofielen (bibliofilie)
lieten al hun boeken uniform binden; op de band werd het familiewapen gestempeld.
Eenvoudiger versiering in de vorm van blindstempeling kwam vaker voor, o.a. voor
bibliotheekbanden. Versiering met goudopdruk treft men aan sinds het einde van de
16de eeuw. In het algemeen kan men stellen: hoe fraaier de band (marokijn, saffiaan),
hoe meer waardering er is voor de inhoud van het boek. Zo vindt men in de 17de en
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18de eeuw de mooiste banden om de Bijbel, de Blaeu-atlas en de werken van Cats
en Camphuysen. Een bijzondere categorie vormen de prijsbanden.
Het hout voor de platten wordt geleidelijk vervangen door karton. In de 19de eeuw
komt de papieren en gekartonneerde uitgeversband. Ter bescherming van de band
gaat men er een stofomslag omheen doen of een cassette. De opkomst van het
goedkope pocketboek en de paperback betekent dat bij dit soort boeken niet meer
van de dure bindtechniek gebruik gemaakt kan worden: er wordt alleen ingenaaid,
waarna een omslag op de rug geplakt wordt (brocheren), óf de ruggen van de katernen
worden afgesneden, ingesmeerd met lijm en beplakt met het omslag (lumbecken)
dat er steeds meer verkoopbevorderend uit gaat zien. De ‘cover-art’, zoals de kunst
van het ontwerpen van boekomslagen wordt genoemd, is in Nederland beoefend
door o.a. Kees Nieuwenhuijzen en H. Berserik (Ooievaar-pockets), Theo Kurpershoek
(Salamander-reeks) en Dick Bruna (Zwarte Beertjes). Typografische verzorging,
illustratie en band- of omslagontwerp zijn vaak in één hand of worden in nauwe
samenwerking tot stand gebracht. Bekende bandontwerpers zijn o.a. Helmut Salden
en wat betreft de art-nouveau-banden: R.N. Roland Holst, J.Th. Toorop, G.W.
Dijsselhof, A.J. Derkinderen en H.P. Berlage. Een beroemd Nederlands boekbinder
en bandverluchter uit de 17de eeuw is Albert Magnus. De renaissancistische
bandversiering werd in de 16de eeuw vanuit Frankrijk in de Nederlanden
geïntroduceerd door Chr. Plantijn.
De studie van de Nederlandse boekband is nog volop in ontwikkeling. De resultaten
daarvan kunnen interessant zijn, niet alleen voor het opsporen van bindersateliers,
maar ook voor de reconstructie van privé- en openbare verzamelingen.

Achttiende-eeuwse boekband uit Amsterdam van met goud bestempeld marokijn. [bron: Bibliopolis]

LIT: Hendrik de Haas, De boekbinder of volledige beschrijving van al het gene
wat tot deze konst betrekking heeft (1806, herdruk 1984) Ph. Gaskell, A new
introduction to bibliography (19742), p. 146-153, 231-250 H. de la Fontaine
Verwey, ‘Amsterdamse uitgeversbanden van Cornelis Claesz en Laurens Jacobsz’
en ‘De binder Albert Magnus en de verzamelaars van zijn tijd’ in id. Uit de wereld
van het boek, dl. 2 (1976), p. 33-48, 147-169 Dirk de Bray, Kort onderweijs van
het boeckenbinden, ed. K. van der Horst & C. de Wolf (1977) J. Storm van
Leeuwen, Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek (1978) P.F.J.
Obbema, Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven
(1979), p.49-50, 86-87, 95-96 M.M. Foot, Studies in the history of bookbinding
(1978[=1979]) A.A. Watson, Boekbinden. Een ambachtelijk instructieboek (19814)
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J. Storm van Leeuwen, Goud en velijn, Middelburgse boekbanden van de 17e tot
de 19e eeuw (1992) J. Storm van Leeuwen, Europese boekbanden anno 1995.
Catalogus (...) tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek (1996) W.K. Gnirrep, J.P.
Gumbert & J.A. Szirmai, Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving
van de constructies van oude boekbanden (19973) E. Braches, Nieuwe Kunst en
het boek: Een studie in Art Nouveau (2003) E. Cockx-Indestege & J. Storm van
Leeuwen, Blind bestempeld en rijk verguld; boekbanden uit zes eeuwen in het Museum
Plantin-Moretus (2005) M.M. Foot, Bookbinders at work; their roles and methods
(2006) J. Storm van Leeuwen, Dutch decorated bookbinding in the eighteenth
century (2006) B. van Noordwijk, Zondags zilver; drie eeuwen versierde
kerkboekjes (2006) G. Post van der Molen, ‘Literae immortalitatem pariunt; de
“Collectie Jan Zijlmans”: een verzameling handverguldmaterialen van de firma
“Wed. P. Van Waesberge en Zoon” Rotterdam’ in De Boekenwereld 26 (2010), p.
201-220 E. Cockx-Indestege & J. Storm van Leeuwen, Spespaneel en
drakenstempel; een terminologie voor de beschrijving van de versiering van de
boekband (2011).

boekblok
Term voor de aan elkaar genaaide katernen van een boek, voordat de boekband er
omheen komt. Vanaf de 7de eeuw was het algemeen gebruik om stevige koorden of
in elkaar gedraaide stroken leer of perkament dwars over de rug te leggen en daar
het naaigaren bij het doorwerken van elk katern omheen te draaien. De uiteinden van
deze koorden werden aan de platten van de boekband bevestigd.

Een afbeelding van twee binders die een boekblok naaien en een derde binder (rechts) die de rug van
een genaaid boekblok overlijmt (1658). [bron: Bibliopolis]
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LIT: H. Helwig, Einführung in die Einbandkunde (1970) J.J.M. Hermans &
G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 73-75 H. van Krimpen, Boek
over het maken van boeken (19862), p. 197-199 W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert &
J.A. Szirmai, Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de
constructies van oude boekbanden (19973).

boekdruk zie hoogdruk

boekenclub
Commerciële organisatie met als doel boeken en later ook grammofoonplaten en
CD’s te verkopen aan de erbij aangesloten leden. Door lid te worden van een
boekenclub kan men korting krijgen op boeken die door middel van een catalogus
van de club worden aangeboden en waarin een steeds wisselend bestand aan boeken
is opgenomen. Recent gebeurt dat ook door middel van het internet.
Leden worden verplicht om periodiek (meestal per kwartaal) een boek te bestellen
en wanneer men dat nalaat, krijgt men automatisch het door de club bepaalde
keuzeboek toegezonden. Doorgaans zijn er contractuele verbindingen tussen uitgevers
en boekenclubs die ze in staat stellen om boeken tegen een gereduceerde prijs aan
te bieden.
Al voor WOII bestond de Nederlandse Boekenclub (NBC). Na de oorlog was
vooral de Europaclub Internationaal (ECI) in de Benelux actief, een organisatie die
van 1985 tot 2008 eigendom was van het West-Duitse concern Bertelsmann Verlag.
LIT: H. Verhoef, Het verschijnsel boekenclubs in Nederland: een bibliografie
(1982) E. Hijmans & H. Verdaasdonk, Plaats en functie van boekenclubs in de
bedrijfstak: literatuuronderzoek (1986) J.A. Radway, A feeling for books: the
Book-of-the-Month-Club, literary taste, and middle-class desire (1997) L. Kuitert,
Het uiterlijk behang: reeksen in de Nederlandse literatuur, 1945-1996, dl. 3: Een
sieraad voorde huiskamer: omnibussen en boekenclubs (1997) Y. van Oort & F.
de Glas, ‘65 jaar boekenclubs in Nederland’ in ‘Bij de tijd: Boeken in Nederland
1950-2000’, themanummer van Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 10 (2003),
p. 173-192, 236-237 C. Norrick-Rühl, Book clubs and book commerce. Part of
elements in publishing and book culture (2020).

boekgeschiedenis zie bibliologie

boekillustratie zie illustratie

boekletter zie broodletter

boekrol
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In de klassieke oudheid de enige verschijningsvorm van het boek (boek). Voor een
boekrol (Lat. volumen = (boek)rol) werden vellen papyrus aan elkaar gelijmd tot
stroken van gemiddeld drie meter lengte (lengtes van 20 meter kwamen ook voor)
en 30 tot 40 centimeter breedte. Een boekrol werd beschreven in kolommen (Lat.
pagina), waarbij de regels in de lengterichting van de rol staan. Door de boekrol links
op te rollen en rechts af te rollen krijgt de lezer telkens nieuwe kolommen te zien.
Vanaf de 2de eeuw n. Chr. werd de boekrol langzaam maar zeker verdrongen door
het boek in zijn huidige verschijningsvorm: de codex. De werken van de klassieke,
heidense auteurs verschenen nog vaak als boekrol, maar christelijke teksten
verschenen altijd als codex.
De middeleeuwse boekrol was kleiner dan de antieke; de tekst werd in één kolom
over de breedte van de rol geschreven en van boven naar onder gelezen, iets wat
eigenlijk tegenwoordig ook weer aan de orde is met webpagina’s.

Middeleeuwse boekrol met minneteksten. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven
wereld (1995), p. 16].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 110 F. Arduini,
The shape of the book: from roll to codex: 3rd century BC - 19th century AD (2008).

boekschrift
Verzamelnaam voor die schrifttypen die gedurende de oudheid en de middeleeuwen
specifiek gebruikt werden voor het schrijven van boeken, dit in tegenstelling tot
gebruiksschrift dat geen kalligrafische (kalligrafie) pretenties heeft. Het Romeinse
boekschrift was de capitalis rustica, een majuskelschrift, het middeleeuwse boekschrift
een minuskelschrift, gebaseerd op de Karolingische minuskel. Het boekschrift in de
Nederlanden bestond uit de littera textualis (de standaard boekletter tot ca. 1400),
de 15de-eeuwse littera cursiva en de mengvorm van beide schriftsoorten, de littera
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hybrida. In de 15de-eeuwse Bourgondische Nederlanden gebruikte men de cursieve
Bourgondische bâtarde. Met het humanisme doet de littera antiqua zijn intrede.

Gotisch boekschrift. [bron: B. Engelhart & F. de Clercq, 50 eeuwen schrift (19652), p. 155]

LIT: E. Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen (19645),
p. 18 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882) J.L. van der
Gouw, Oud schrift in Nederland (19933), p. 9-27.

boekverbranding zie bibliolythie

boekverluchting
Om de waarde van het boek te vergroten, ging men er gedurende de middeleeuwen
toe over boeken met stralende kleuren en schitterend bladgoud te ‘verlichten’,
waarvoor ook de termen ‘illuminatie’ en kortweg ‘verluchting’ in omloop zijn. De
eenvoudigste vorm van boekverluchting was de zwarte inkt af te wisselen of door te
halen (ophogen) met rode inkt (rubrum) of verf (minium), vandaar de termen rubricatie
en miniatuur. Ingewikkelder zijn de gestileerde afbeeldingen van planten en ranken,
dieren, vissen en vogels, en gezaghebbende auteurs als bijv. de evangelisten. Vanaf
de 13de eeuw ging men ertoe over het boek behalve te verluchten ook te illustreren,
een ontwikkeling die samenhangt met het zelfstandig lezen in plaats van voorgelezen
worden. De illustratie kon in de beginletter zijn verwerkt (gehistorieerde initiaal-1),
een afbeelding zijn van een tekstpassage, bijv. de zgn. Walewein-miniatuur, maar
kon ook de vorm hebben van een groteske, marginale illustratie. De
Middelnederlandse literaire teksten bevatten nauwelijks illustraties, omdat ze bijna
allemaal bedoeld waren om uit voor te lezen. Rijk verluchte boeken, zoals het
getijdenboek, werden door de beste kunstenaars voor de hoogste klasse gemaakt. De
interpretatie van afbeeldingen behoort tot het domein van de iconografie.
Met de uitvinding van de boekdrukkunst werden de middeleeuwse miniaturen
nagevolgd door middel van houtsneden. In de incunabeltijd was het nog gebruikelijk
het gedrukte boek te verluchten als ware het een handgeschreven boek. Vanaf de
16de eeuw gaat de illustratie van het gedrukte boek zijn eigen weg via etsen en koperen staalgravures. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk een roman te verluchten
met foto's van een verfilming ervan. Een recente vorm van boekverluchting is de
wervende afbeelding op het omslag van paperback en pocketboek. Binnen de kinderen jeugdliteratuur wordt jaarlijks een prijs (het gouden of zilveren penseel) uitgereikt
voor het best verluchte kinderboek.
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Illustratie bij Gorters Mei door D. van Gelder [bron: Aldert Witte, 'De ontwikkeling van de
boekillustraties'. In: Th. Wink (red.) Boekengerucht. 125 jaar nieuwsblad voor de boekhandel (1959),
p. 17].

LIT: L.M.C. Randall, Images in the margins of Gothic manuscripts (1966) Het
geïllustreerde boek in het westen van de vroege Middeleeuwen tot heden (1977)
P.F.J. Obbema e.a., Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en
uitgeven (1979) F.J. Garnier, Le langage de l'image au Moyen Âge. Signification
et symbolique (1982-1989) P. van Boheemen e.a., Het boek in Nederland in de
16e eeuw (1986) J.M.M. Hermans, Middeleeuwse handschriften uit Groningse
kloosters (1988) A. von Euw, Karolingische verluchte evangelieboeken (1989)
S. Scott-Fleming, Pen flourishing in thirteenth-century manuscripts (1989) H.L.M.
Defoer, The golden age of Dutch manuscript painting (1989) A.S. Korteweg (red.),
Kriezels, aubergines en takkenbossen; randversiering in Noordnederlandse
handschriften uit de vijftiende eeuw (1992).

boekwetenschap zie bibliologie

borden zie plat

Bourgondische bâtarde
Cursief (littera cursiva) boekschrift, karakteristiek voor de boeken die gedurende de
15de eeuw in het Bourgondische rijk geschreven werden. Omdat de Zuidelijke
Nederlanden deel uitmaakten van het Bourgondische rijk werd deze letter ook gebruikt
in een aantal boeken met Middelnederlandse teksten, bijv. de Brugse vertaling van
Christine de Pisans Le livre de la Cité des Dames (1404-1407): De stede der vrauwen
(1475).
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Frans-Bourgondische cursiva in het Getijdenboek van Philips van Bourgondië (1454). [bron: B.
Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19883), p. 174].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 170-175.

boustrophedon
ETYM: Gr. bous = rund; strofè = wending.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een wijze van schrijven ‘als een ploegende
os’, d.w.z. niet uitsluitend van links naar rechts of van rechts naar links, maar
alternerend, dus de ene regel van links naar rechts en de volgende van rechts naar
links enz.

Inscriptie met Recht van Gortyn. [bron: Wikipedia, door Asb, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1418219].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19742), p. 178.

bovenkast
Term uit de drukkerswereld waarmee aanvankelijk het bovenste gedeelte van een
letterkast werd aangeduid waarin o.a. de kapitalen (kapitaal) waren ondergebracht.
Later is de term gebruikt voor de letters uit de bovenkast, kapitalen dus, in
tegenstelling tot de kleine letters die met onderkast aangeduid kunnen worden. Bij
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handschriften spreekt men van majuskel (majuskelschrift), in tegenstelling tot de pas
later opgekomen kleine letter, de minuskel (minuskelschrift).

Een letterkast zoals die in de 17de eeuw werd gebruikt, met haast verticaal de bovenkast. [bron:
Bibliopolis]

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 33-39 Cornelis
Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, 1854 & 1860,
ed. F.A. Janssen (1981), p. 61-80
F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e
2
eeuw (1986 ), p. 234-239 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956).

brachygrafie zie tachygrafie

breed formaat zie oblong

brevitura zie bastarda

brocheren
ETYM: Fr. brocher = innaaien < Lat. broccus = naar voren stekend.
Term uit de drukkerswereld – ook wel innaaien genoemd – voor het naaien, lijmen
of nieten, en van een stofomslag voorzien van een boek. Dat betekent dus dat het
boek niet wordt voorzien van een harde band (boekband), maar dat op de rug van
het boekblok een omslag van stevig papier gelijmd wordt. Gebrocheerde boeken
(paperback) werden vaak niet opengesneden aan kop, staart en voorsnee (zie kopwit
en staartwit). In de handpersperiode was het de gewoonte boeken in losse katernen
te verhandelen; later verschijnen van boeken vaak gebonden en gebrocheerde uitgaven
naast elkaar.
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LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 197-199.

bron
Het materiële object (handschrift, manuscript-2, druk) waarin een letterkundig werk
is overgeleverd. Tegenwoordig beschikken wij meestal over de tekst zoals die door
de auteur geschreven, geredigeerd of persklaar gemaakt is. In dat geval is de bron
een autograaf, een typoscript of een door de auteur gecorrigeerde drukproef.
Naarmate men echter verder teruggaat in het verleden, wordt de onderzoeker
geconfronteerd met handschriften of drukken die onafhankelijk van de auteur
geproduceerd zijn en als gevolg daarvan allerlei afwijkingen ten opzichte van de
originele tekst bevatten. De studie van de bron waarin een tekst is overgeleverd,
behoort tot de taken van de filologie.
In de moderne editietechniek spreekt men van documentaire bronnen, waarvan de
editeur de autorisatiegraad dient te bepalen voordat hij overgaat tot het vaststellen
van een basistekst als basis voor zijn editie.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter; handboek editiewetenschap (20104).

bronnenproblematiek
De Middelnederlandse en – in mindere mate – de 17de-eeuwse literatuur is
overgeleverd in drukken en handschriften die vaak buiten de auteur om tot stand
gekomen zijn en daardoor allerlei afwijkingen ten opzichte van de originele tekst
vertonen. Het behoort tot de taken van de filologie de bron waarin een tekst is
overgeleverd op zijn waarde te schatten. Na een inventarisatie van alle overgeleverde
bronnen wordt een stamboom (stemma) opgesteld, waarin de onderlinge relatie van
de bewaard gebleven bronnen schematisch wordt weergegeven. Waar de bronnen
ten opzichte van elkaar verschillen (variant), wordt getracht door middel van
tekstkritiek tot de oorspronkelijke tekst te komen. De hulpwetenschappen die de
filoloog hiertoe ten dienste staan zijn de codicologie voor het met de hand geschreven
boek, en de analytische bibliografie-1 voor het gedrukte boek.
Ook moderne bronnen stellen de filoloog en tekstediteur voor tal van problemen
in verband met de autorisatie (autoriseren). De autorisatiegraad van paralipomena-2,
klad- en netversies, kopij, proefdruk en drukproef (al dan niet met handschriftelijke
correcties), tijdschriftpublicaties, drukken en herdrukken dient vastgesteld te worden
alvorens tot editeren overgegaan kan worden.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter; handboek editiewetenschap (20104) B.J.P.
Salemans, Building stemmas with the computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian,
way: the case of fourteen text versions of Lanseloet van Denemerken (2000).

broodletter
Met broodletter of boekletter wordt de letter aangeduid waaruit de tekst van een boek
gezet wordt. Aan de broodletter worden meer eisen gesteld ten aanzien van een goede
leesbaarheid dan aan de lettertypen die bijvoorbeeld gebruikt worden in het voorwerk
of nawerk van een publicatie. Omdat het leesonderwijs op de scholen tot diep in de
18de eeuw gericht was op de gotische letter (littera textualis), treft men die – zeker
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in populair drukwerk – in het Nederlands tot in de 19de eeuw als broodletter aan.
Voor boeken in de Romaanse talen geldt de romein als de broodletter.

buitenvorm
Druktechnische term voor de drukvorm die het zetsel bevat dat bij seriatim zetten
de pagina's van de weerdruk oplevert. In de buitenvorm zitten dus de eerste en laatste
pagina van een katern. Het zetsel dat de pagina's van de schoondruk bevat, zit in de
binnenvorm. Buiten- en binnenvorm samen bevatten het zetsel voor het gehele vel
dat – na bedrukt en gevouwen te zijn – een katern vormt.
Het is bij het collationeren van belang om te weten welke pagina's tot dezelfde
vorm behoren. Voor een correctie op de pers in een bepaalde pagina moet immers
de gehele vorm losgekooid (loskooien) worden, bij welke gelegenheid dan ook
andere, minder storende zetfouten of drukfouten in dezelfde vorm gemakkelijk
gecorrigeerd kunnen worden.
In de buitenvorm zitten bij folio-1-formaat (in het eerste gepagineerde katern van
een boek) bladzijde 1 en 4 of folium (blad-2) 1 recto en 2 verso. Bij kwarto-formaat
zijn dat bladzijden 1, 4, 5 en 8 of fol. 1r, 2v, 3r en 4v en bij octavo-formaat de
bladzijden 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 en 16 of fol. 1r, 2v, 3r, 4v, 5r, 6v, 7r, 8v enz.
LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive bibliography (1970), p.
61-69 Ph. Gaskell. A new introduction to bibliography (19742), p. 79-107 P.M.
van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 84-109.

bulkboek
ETYM: Eng. bulk = (scheeps)lading, massa.
Boek dat door zijn eenvoudige uitvoering geschikt is om als goedkoop
massaproduct op de markt gebracht te worden. Juist door het streven naar een zo
voordelig mogelijke uitvoering verliest het bulkboek zijn karakter van boek: het
krijgt de vorm van een krant, gedrukt op krantenpapier. Het bulkboek onderscheidt
zich dan ook van het goedkope pocketboek doordat het niet is ingenaaid of gelumbeckt
(lumbecken). Het goedkope uiterlijk impliceert niet dat een bulkboek triviaalliteratuur
bevat; de inhoud bestaat vaak uit de heruitgave van eerder verschenen (literair) werk.
Een voorbeeld is de serie BulkBoek van uitgeverij Knippenberg, verschijnend sinds
de jaren 1970 met Nederlandse literaire werken in krantenvorm.
LIT: E. van Eeden, ''Al die schrijvers, hartstikke gezellig': Bulkboek's dag van de
literatuur' in Boekblad 156 (1989) 11, p. 8-9.

burijngravure zie gravure

C
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cacheren zie doubleren

cadel zie kadel

cahier
ETYM: Fr. schrijfboek, schrift < Middeleeuws Lat. quaterna = katerntje van vier
velletjes, boekje.
Schrijfboek of schrift bestaande uit een willekeurig, maar beperkt aantal bladen,
ingenaaid of geniet tot één of meer katernen. Ook gebruikt als aanduiding voor een
reeks of tijdschrift, bijv. Cahiers voor letterkunde, of een boek dat in afleveringen
verschijnt. In die gevallen is cahier synoniem met aflevering of fascikel.

cancel
ETYM: Lat. cancellare = doorstrepen.
Term uit de analytische bibliografie-1 voor één of meer bladen (blad-2) uit een
katern die in de plaats gekomen zijn van bladen die om de een of andere reden
(zetfouten; censuur) vervangen moesten worden. Het te vervangen blad wordt
cancellandum (te annuleren) genoemd, het vervangende blad heet cancellans. De
cancels kunnen conjunct of disjunct zijn: in het eerste geval zijn bijv. blad 1 en 4
van een kwarto-katern beide tegelijkertijd vervangen; in het geval van disjunctie
betreft het losse bladen. Disjuncte cancels worden gewoonlijk geplakt op het strookje
van de binnenmarge dat bij verwijderen van het cancellandum is blijven zitten.
In een opbouwformule of collatieformule wordt een cancel aangegeven door een
±-teken, bijv. A4 B4 (±B3) C-Z4 betekent dat het derde blad van katern B een cancel
is. Cancels kan men herkennen aan het voorkomen van één of meer van de volgende
kenmerken: een extra katernsignatuur als het de tweede helft van een katern betreft,
ander papier, een ander watermerk, meer of minder regels per pagina dan de
omringende tekst, ander lettertype, andere spelling, opvallend gebruik van
abbreviaturen (abbreviatuur) of van spatie, een andere positie van de katernsignatuur
in exemplaren met cancellans, respectievelijk cancellandum.
Een blad kan ook gecancelled worden zonder dat vervanging plaatsvindt, bijv. bij
een gedeelte van de tekst dat dubbel gezet is. Dat leidt tot een katern met een oneven
aantal bladen, evenals de toevoeging van een blad met aanvullingen. De notatie A4
B4 (-B3) C-Z4 betekent dat het derde folium van het B-katern verwijderd is; de
toevoeging van een extra blad tussen het derde en vierde blad van het B-katern wordt
weergegeven met de Griekse letter χ [chi]: A4 B4 (B3+ χ) C-Z4. Toevoeging van twee
conjuncte bladen wordt genoteerd met een punt tussen de cijfers – bijv. B4 (B2+χ1.2)
– terwijl tussen twee disjuncte bladen een komma komt, bijv. B4 (B2+χ1,2).
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 134-136, 328-332.

cancelleresca
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ETYM: It. kanselarijschrift.
Term uit de paleografie voor een humanistische cursief zoals die ontwikkeld is op
de pauselijke kanselarij. De cancelleresca is veel gebruikt in 16de-eeuwse schrijfboeken
en is van invloed geweest op de vormgeving van de cursieve drukletter. Francesco
Griffo baseerde zich erop voor de cursief die hij voor de 15de-eeuwse Venetiaanse
drukker Aldus Manutius ontwierp.

Een fragment uit Ludovico Arrighi's La operina da imparare di scrivere littera cancellarescha (1522).
[bron: B. Engelhart & F. De Clercq, 50 eeuwen schrift (19652), p. 167].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 186.

canzoniere
ETYM: It. liedbundel, liederenboek; Sp. cancionero; Port. cancioneiro.
Verzameling van lyrische gedichten uit de Italiaanse, Spaanse en Portugese
literatuur, door verscheidene dichters geschreven rond gemeenschappelijke thema’s.
Zo bevat de Cancioneiro general (1511) van Hernando de Castillo, naar de naam
van zijn compilator, een duizendtal poëtische composities in verschillende genres.
De term wordt ook gebruikt voor een verzameling lyrische gedichten van één enkele
auteur, zoals de Canzoniere (ca. 1370) van Petrarca, later ook nagevolgd in Frankrijk.
LIT: F. Jones, The structure of Petrarch's "canzoniere": a chronological,
psychological, and stylistic analysis (1995) A. Mortimer, Petrarch's canzoniere
in the English Renaissance (2005) D. Maira, Typosine, la dixième muse. Une forme
éditoriale des canzonieri français (1544-1560) (2007).

capitalis cursiva
ETYM: Lat. capitalis = hoofdletter; cursiva = schuin.
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Moderne benaming voor het cursieve Romeinse majuskelschrift (majuskelcursief)
dat ook wel aangeduid wordt als de oude Romeinse cursief (kapitaalcursief). De
capitalis cursiva is een gebruiksschrift dat minder gedisciplineerd en vrijer van vorm
is dan de capitalis rustica; het werd geschreven met een smalle pen. Toch moet er
ook veel literatuur geschreven zijn in deze schriftsoort, omdat de letters van de
majuskelcursief sneller (dus goedkoper) te schrijven zijn dan de gekalligrafeerde
vormen van de capitalis rustica.
In de 3de eeuw n. Chr. wordt de capitalis cursiva geleidelijk vervangen door de
minuskelcursief.

Capitalis cursiva. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 25].

LIT: J. Mallon, L'histoire et ses méthodes (1961), p. 553 e.v. J.J. John, ‘Latin
Paleography’ in J.M. Powell (red.), Medieval Studies. An introduction (1976), p. 12
B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 116-119.

capitalis quadrata
ETYM: Lat. capitalis = hoofdletter; quadrata = vierkant.
Moderne benaming voor het Romeinse majuskelschrift dat in steen werd uitgehakt
(epigraaf), ook wel bekend als de ‘triomfboogletter’. De oudste inscripties in deze
schriftsoort, die zich kenmerkt door zijn vierkante uiterlijk, dateren uit de 3de eeuw
v. Chr.; de grootste perfectie wordt bereikt in de 2de eeuw n. Chr.
Hoewel er een drietal Vergilius-fragmenten in capitalis quadrata uit de 4de en 5de
eeuw n. Chr. is gevonden, betwijfelt men of de letter vaak als boekschrift werd
gebruikt. Een lossere, minder strakke variant was de capitalis rustica, die wél als
boekschrift werd gebruikt. De capitalis quadrata handhaaft zich eeuwenlang voor
speciale doeleinden als titels en opschriften.
In de 8ste en 9de eeuw, tijdens de Karolingische renaissance, beleeft de capitalis
quadrata een puristische bloeiperiode: men streeft een zuivere vorm na en noemt de
letter ook wel de ‘littera Vergiliae’.
Na een eeuwenlang sluimerend bestaan wordt de capitalis quadrata in de 15de eeuw
ontdekt door de humanisten (humanisme, humanistisch schrift); hiermee wordt de
schriftsoort de basis voor onze huidige hoofdletters (kapitaal, bovenkast).
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Capitalis quadrata uit een Vergilius-handschrift (4de eeuw). [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884),
p. 23].

LIT: J.J. John, ‘Latin Paleography’ in J.M. Powell (red.), Medieval Studies. An
Introduction (1976), p. 8-9 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882),
p. 106-110.

capitalis rustica
ETYM: Lat. capitalis = hoofdletter; rustica = eenvoudig.
Moderne benaming voor de losse, minder formele variant van de capitalis quadrata,
die geldt als het formele Romeinse boekschrift. De letters werden met een zachte,
brede pen in smalle kolommen (Lat. ‘pagina’) op boekrollen (boekrol; Lat. ‘volumen’)
van papyrus geschreven. De schriftsoort is volgroeid in de 1ste eeuw n. Chr. en
handhaaft zich als boekschrift voor luxehandschriften met teksten van de klassieke,
heidense auteurs (bijv. Ovidius en Vergilius) tot de 6de eeuw.
Bijbelse teksten werden zelden in capitalis rustica geschreven, andere christelijke
teksten zijn helemaal niet in deze schriftsoort overgeleverd; deze werden in halfunciaal
of in unciaal geschreven.
Na de val van het West-Romeinse rijk handhaaft de capitalis rustica zich tot in de
10de eeuw als letter voor titels en opschriften.

Capitalis rustica. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 24].

LIT: J.J. John, ‘Latin Paleography’ in J.M. Powell (red.), Medieval Studies. An
introduction (1976), p. 9 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882),
p. 110-116.

cartularium
ETYM: Lat. verzameling afschriften < charta = kaart, geschrift.
Term uit de archivistiek voor een register waarin in de middeleeuwen akten
(akte-1), meestal oorkonden, werden afgeschreven die de afschrijver als belangrijk
beschouwde vanwege hun bewijskracht voor bepaalde rechten of inzake het beheer
van bepaalde goederen. De ordening van zo'n register is per onderwerp of alfabetisch
op geografische namen. Een cartularium waarin tussen de afschriften andere gegevens
toegevoegd zijn, kan tenderen in de richting van een kroniek.
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LIT: E. Dijkhof, 'Bewaren of weggooien; afschrijven of verplaatsen: het papieren
cartularium van de graven van Holland en Zeeland en de politieke en ambtelijke zorg
voor het grafelijke archief in 1299' in E.C. Dijkhof, Chancelleries princi~eres et
scriptoria dans les anciens Pays Bas, Xe-XVe siècles (2010), p. 361-380 G.R.C.
Davis, Medieval cartularies of Great Britain and Ireland (2010).

catalogus-1
ETYM: Gr. kata-legein = volledig, van begin tot einde zeggen, opsommen.
Alfabetische of systematische opsomming van voorwerpen die tot en bepaalde
verzameling behoren. Een auctiecatalogus of veilingcatalogus beschrijft zaken die
alleen voor het ene moment van de veiling samengebracht zijn; een
antiquariaatscatalogus geeft een opsomming van toevallig in dat antiquariaat
aanwezige boeken; een fondscatalogus is een lijst van door een bepaalde uitgeverij
vervaardigde titels; een tentoonstellingscatalogus beschrijft de geëxposeerde objecten
die voor kortere of langere tijd op een bepaalde plaats zijn samengebracht; een
bibliotheekcatalogus geeft de titelbeschrijvingen van de in de verzameling aanwezige
boeken, tijdschriften, handschriften en pamfletten (de vier genoemde categorieën
kregen in het verleden gewoonlijk een afzonderlijke catalogus). Naast een alfabetische
of auteurscatalogus kan een bibliotheek ook een systematische catalogus aanleggen
om het bezit via onderwerpen c.q. trefwoorden toegankelijk te maken. Naast de
alfabetische en systematische catalogus is soms ook een standcatalogus aanwezig,
gerangschikt volgens de plaatsnummers die de boeken in de bibliotheek hebben.
Auctie- en tentoonstellingscatalogi worden vrijwel altijd gedrukt omdat ze ter
plekke bij de desbetreffende gelegenheid geraadpleegd moeten kunnen worden.
Bibliotheekcatalogi zijn steeds meer digitaal en wereldwijd raadpleegbaar en niet
meer in fiche-vorm (in kaartenbakken, in de vorm van zgn. Leidse boekjes of als
COM-catalogus). Onder invloed van de automatisering zijn tegenwoordig de
alfabetische en systematische catalogus niet langer gescheiden, maar kan in de digitale
catalogus op alle mogelijke (combinaties van) (tref)woorden gezocht worden. Er is
dan eigenlijk geen sprake meer van catalogisering, maar van metadatering, het
aanhangen van diverse gegevens aan een object. Bibliotheekautomatisering is sinds
de jaren ’60 van de 20ste eeuw wereldwijd steeds meer op elkaar afgestemd. Vooral
het OCLC (Ohio College Library Centre; sinds 1967) is toonaangevend geworden
en is in 2007 gefuseerd met het in 1969 in Nederland opgerichte Pica (OCLC PICA).
In de Nederlandse openbare bibliotheken (OB) wordt voor de systematische
indeling van de non-fictie-boeken gebruik gemaakt van het SISO (Systeem voor de
inrichting van de systematische catalogus in openbare bibliotheken), met lichte
aanpassingen overgenomen door de Vlaamse SISO. Voor wetenschappelijke
bibliotheken in Nederland is eind jaren ’80 door de Koninklijke Bibliotheek de
Nederlandse basisclassificatie (NBC) ontwikkeld. Genoemde decimale
catalogiseersystemen ontlenen altijd wel aan de veel uitgebreidere DDC (Dewey
Decimal Classification) of UDC (Universele Decimale Classificatie).
Wanneer catalogi van verschillende bibliotheken (hetzij locaal, regionaal of
nationaal) op een centraal punt door duplicatie (op fiches of digitaal) samengevoegd
worden, spreekt men van een centrale catalogus (CC). Voor Nederland bevindt de
CC van een groot aantal bibliotheken zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den
Haag, sinds 1984 geautomatiseerd in de NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) en
eind 2010 in de NBC (Nationale Bibliotheekcatalogus). De centrale
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tijdschriftencatalogus, de CCP (Centrale Catalogus van Periodieken), is indertijd in
gedrukte vorm verschenen.
Om een groot aantal titels snel toegankelijk te maken, kan in eerste instantie
volstaan worden met een korte titelbeschrijving. Dit is bijvoorbeeld de werkwijze
van de STCN (Short-Title Catalogue, Netherlands), die een overzicht wil bieden van
de totale Nederlandse boekproductie vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst tot
1800.
Een catalogus moet duidelijk onderscheiden worden van een bibliografie, die tot
doel heeft om een beschrijving te geven van titels die op één onderwerp betrekking
hebben, waar die titels zich ook bevinden. De titel Brinkman's catalogus van boeken
en tijdschriften (1846-...) is dan ook onjuist; het is een bibliografie van in Nederland
en in het Nederlands verschijnende titels. Hetzelfde geldt voor de zojuist genoemde
STCN. Anderzijds kunnen catalogi van zeer gespecialiseerde verzamelingen de status
van een bibliografie benaderen, zoals de Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging
ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam (1920-...) die op
het terrein van de boek- en bibliotheekwetenschap zeer veel informatie verschaft.
Een catalogus moet verder ook onderscheiden worden van een inventaris, die een
systematisch ingedeelde beschrijving geeft van de bestanddelen van een archief.
LIT: H.E. Greve, Theorie van den catalogus (19502) W.F. de Regt, Introductie
tot de UDC (1972) Th.P. Loosjes, Bibliotheek en documentatie (19792) A.O.
Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953) Beheerscommissie GOO
(red.) Nederlandse Basisclassificatie (20044) Clay Shirkey, Ontology is overrated:
categories, links and tags (2005) Vlaamse S.I.S.O. (20102) M. Leijendekker,
‘Eén catalogus van alle bibliotheken’ in NRC/Handelsblad 14 juli 2010, p. 8 A.
Charon, Cl. Lesage & E. Netchine, Le livre entre le commerce et l'histoire des idées.
Les catalogues de libraires (XVe-XIXe siècle) (2011).

censor
ETYM: Lat. streng rechter, magistraat die als zedenmeester optreedt.
De censor is iemand die door het bevoegd gezag van kerk of staat toeziet op de
toelaatbaarheid van het openbaar maken van teksten door druk, voordracht of
opvoering. In feite keurt de censor teksten op hun zedelijkheid, aanstootgevendheid
of strijdigheid met de maatstaven van het gezag. De censor kan met een nihil obstat
of imprimatur toestemming geven voor het openbaar maken van een tekst. Hij is
degene die namens kerk of staat bepaalt welk werk aan censuur onderworpen wordt.
LIT: J. MacCormick & M. McInnes (red.), Versions of censorship (1962)
Censuur: voorschrift en praktijk, themanummer van Jaarboek Nederlandse
boekgeschiedenis 2 (1995) A. de Baets e.a. (red.), De marge van de vrijheid: over
censuur, zelfcensuur en tolerantie (2002).

census
ETYM: Lat. (schattings)lijst, oorspronkelijk van belastingplichtigen.
Bibliografische term voor een lijst van de bewaarplaatsen van alle bekende
exemplaren van een druk. Een census verkrijgt men door uitgebreid bibliografisch
onderzoek. Het opstellen ervan is noodzakelijk om exemplaren te kunnen collationeren
en om zo de ideal copy te kunnen samenstellen. Bij de beschrijving van de ideal copy
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moet de census altijd vermeld worden met bij ieder exemplaar de bibliotheeksignatuur
en de eventuele afwijkingen ten opzichte van de ideal copy.
Een voorbeeld vormt de census van G. van Thienen & J. Goldfinch Incunabula
printed in the Low Countries (1999).
LIT: T. Harmsen, 'Het speeltoneel in kaart gebracht: een census van Nederlandse
toneelstukken tot 1830' in Vooys 18 (2000) 3/4, p. 46-47.

censuur
ETYM: Laat-Lat. censura = strenge beoordeling, kritiek < censere = schatten, oordelen
Toezicht en volledig of gedeeltelijk verbod door de overheid of door kerkelijke
instanties op de openbaarmaking van geestelijke voortbrengselen in boeken, toneel,
radio, TV, film e.d. Meestal is censuur gebaseerd op angst voor ondermijning van
normen of van religieus of politiek gezag en worden onwelgevallige werken of
passages daaruit geweerd of verboden onder dekmantel van morele overwegingen.
De Nederlandse en Belgische grondwet staat censuur niet meer toe, wat niet wil
zeggen dat ze niet meer bestaat.
De rooms-katholieke kerk heeft sinds haar ontstaan altijd getracht de gelovigen
te beschermen tegen haars inziens gevaarlijke gedachten en geschriften, wat na de
uitvinding van de boekdrukkunst geleid heeft tot de index librorum prohibitorum
(1559), een lijst van boeken door de rooms-katholieke overheid verboden op grond
van gevaar voor geloof en goede zeden.
Men onderscheidt preventieve censuur of censuur vooraf en repressieve censuur
of censuur achteraf. Preventieve censuur kwam tot uiting in de toestemming tot
uitgave, uitgedrukt in het approbatur, evulgetur, imprimatur of nihil obstat, repressieve
censuur in de verbodsbepalingen of beperkingen (bijv. gifkast) voor lezers,
bibliothecarissen of boekverkopers. W.P.C. Knuttel stelde een beredeneerde catalogus
samen van Verboden boeken in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1914).
Politieke censuur komt het meest voor in tijden van onderdrukking of oorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog functioneerde de door de Duitsers in het leven
geroepen Kultuurkamer als censurerend lichaam. Kunstenaars en uitgevers moesten
daar lid van zijn en alleen aan leden werd na goedkeuring van hun geschriften papier
ter beschikking gesteld voor de druk. Zo stond de bezetter bijv. niet toe dat in
Nederlandse geschriften gewag werd gemaakt van verliezen of nederlagen van het
Duitse leger. Pro-joodse uitlatingen waren eveneens verboden. Het toepassen van
censuur door politieke of religieuze instanties leidt doorgaans tot veel clandestiene
literatuur of illegale literatuur en tot het gebruik van mystificatie.
De censuur die speciaal voor de zoon van Lodewijk XIV werd toegepast in
tekstedities van Latijnse auteurs is bekend geworden als ad usum delphini. Tot voor
kort was het gebruikelijk schooluitgaven van historische teksten die scabreuze
passages bevatten te ‘castigeren’. Het meest bekende voorbeeld is Van den vos
Reynaerde, waarin de aanval van de kater Tybeert op het geslachtsdeel van de
dorpspastoor werd veranderd in een beet in de neus.
Een bijzondere vorm van censuur is de zelfcensuur, waarbij een auteur of redactie
eigen uitgaven censureert. Vormen van boekvernietiging buiten de officiële censuur
om komen ook voor: bibliolythie.
Van 1985 tot 1992 verscheen het Nederlandstalige tijdschrift Artikel 19 van de
gelijknamige stichting, een periodiek dat uitsluitend aan internationale vormen van
censuur gewijd is.
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Auteurs van wie het gehele oeuvre op de index werd geplaatst door de katholieke kerk. [bron: M.
Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960), p.59].

LIT: H.E. Enno van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de republiek. Geschiedenis
der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1789. I: van 1572 tot 1619
(1947) D. de Jong, Het vrije boek in onvrije tijd (1958; reprint 1978) J.
MacCormick & M. McInnes (red.), Versions of censorship (1962) M.C. Burkens,
Beperkingen van grondrechten (1971) H.A. Enno van Gelder, Getemperde vrijheid
(1972) W. Hazeu, Wat niet mocht … (1982) H.A. Enno van Gelder, De
gecastreerde paus (1988) C.J. Aarts & M. van der Pluijm, Verboden boeken.
Verboden door pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters (1989) Censuur:
voorschrift en praktijk, themanummer van Jaarboek Nederlandse boekgeschiedenis
2 (1995) P. Manasse, Verdwenen archieven en bibliotheken: de verrichtingen van
de Einsatzstab Rosenberg gedurende de Tweede Wereldoorlog (1995) I. Weekhout,
Boekcensuur in de Noordelijke Nederlanden: de vrijheid van drukpers in de
zeventiende eeuw (1998) A. de Baets e.a. (red.), De marge van de vrijheid: over
censuur, zelfcensuur en tolerantie (2002) B. Müller, Zenzur im modernen deutschen
Kulturraum (2003) Censuur, themanummer van Frame (2008) P.D. McDonald,
The literature police. Apartheid censorship and its cultural consequences (2010)
D. Merkle e.a. (red.), The power of the pen. Translation & censorship in
nineteenth-century Europe (2010) R. Birn, Royal censorship of books in
eighteenth-century France (2012) N. Moore (red.) Censorship and the limits of
the literary. A global view (2017) T. Keymer, Poetics of the pillory: English
literature and seditious libel, 1660-1820 (2019).

CERL
ETYM: Consortium of European Research Libraries.
Het CERL is een samenwerkingsverband tussen Europese wetenschappelijke
bibliotheken. Het consortium heeft als doel om één gezamenlijke digitale catalogus-1
te creëren voor het Europese gedrukte boek in de periode van de handpers (drukpers),
ca. 1450-ca. 1830, de Heritage of the Printed Book Database. Ook heeft CERL het
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initiatief genomen tot de ontwikkeling van de zogenaamde CERL Thesaurus en de
CERL Portal, waarin niet alleen gedrukte boeken, maar ook handschriften zijn
opgenomen.
LIT: www.cerl.org

chalcografie zie gravure

charta deletica zie palimpsest-1

charta rasa zie palimpsest-1

charter
ETYM: Gr. chartès = papyrusblad.
Term uit de archivistiek voor een op perkament geschreven akte-1, voorzien van
een zegel. De naam ‘charter’ zegt dus alleen iets over het uiterlijk van een akte; een
akte die in een plechtige vorm is opgesteld, heet een oorkonde. In de middeleeuwen
verstond men onder charters alle archivalia; met de term ‘Charterkamer’ bedoelde
men de gehele archiefbewaarplaats. Een charter dat met de zegelstaarten aan een
ander charter is bevestigd heet een transfix.
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Akte uit 1247 waarin de verpanding van de burcht te Nijmegen met bijbehorend keizerlijk domein
door Rooms-koning Willem II aan graaf Otto II is vastgelegd. [bron: F. van Anrooy e.a., Nederland
in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven (1979), p. 33].

LIT: A.J. Kosto & A. Winroth (red.), Charters, cartularies, and archives: the
preservation and transmission of documents in the medieval west; proceedings of a
colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New
York, 16-18 September 1999) (2002).

chirograaf
ETYM: Gr. cheir = hand; grafein = schrijven.
Term uit de archivistiek voor een gedeelte van een blad perkament of papier waarop
twee of meer akten (akte-1) betreffende dezelfde rechtshandeling waren geschreven.
In de tussenruimte tussen de akten werden enkele letters of cijfers of ook wel het
woord ‘chirograaf’ geschreven. Vervolgens werden de akten via een zigzaglijn door
deze letters of cijfers heen doorgesneden. Door de stukken weer aaneen te passen
kon men de echtheid van deze niet bezegelde akten vaststellen.

Bul van paus Innocentius II uit februari 1140, waarin hij de abdijen van Egmond en Rijnsburg in
eigendom en rechtstreekse bescherming van de Heilige Stoel aanvaardt. [bron: W.J. Formsma, L.P.J.
Pirenne & F. van Anrooy, Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven (1979),
p. 117].

LIT: W.J. Formsma, L.P.L. Pirenne & F. van Anrooij, Nederland in stukken;
beeldkroniek van Nederlandse archieven (1979), p. 117.

chrestomatie
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ETYM: Gr. chrèstos = nuttig, bruikbaar, degelijk; manthanein = leren.
Anthologie, meer in het bijzonder een bloemlezing die werd samengesteld met
filologisch-pedagogische doeleinden. Het betreft dan een verzameling hoog
aangeschreven en/of representatief geachte passages die moeten helpen bij het studeren
van een vreemde taal. Voorbeelden zijn Garcin de Tassy’s Chrestomathie hindie et
hindouie à l’usage des élèves de l’École spéciale des langues orientales vivantes
(1849) en L.L. Zamenhofs Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto (1903).

cicero zie augustijn

CIP
ETYM: Eng. afkorting van Cataloguing In Publication
Bibliografische aanduiding van Cataloguing In Publication, het catalogiseren van
boeken voordat ze verschenen zijn. Voor Nederland werd op het Nederlands
Bibliografisch Centrum in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de bibliografische
informatie van een te verschijnen boek verwerkt tot een standaardbeschrijving die
door boekhandel of bibliotheek weer gebruikt kon worden voor informatie of
catalogisering. De beschrijvingen werden door de Koninklijke Bibliotheek
gepubliceerd in een lijst Uitgaven in voorbereiding/CIP. In de aldus tevoren
gecatalogiseerde werken is op de verso-zijde van het titelblad de CIP-beschrijving
opgenomen, inclusief ISBN, NUGI-, SISO- en UDC-codes. Deze vorm van
prospectieve bibliografie houdt het gevaar in, dat boeken beschreven worden die
door problemen in de laatste fase van de productie uiteindelijk niet verschijnen. Dat
soort titels, die alleen bibliografisch bestaan, noemt men ghosts. In de Uitgaven in
voorbereiding/CIP probeerde een aparte rubriek ‘vervallen titels’ ghost-vorming
tegen te gaan.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 32.

civilité
ETYM: Fr. beschaving, wellevendheid, fatsoen; genoemd naar het uit deze letter
gezette boek van Erasmus over hoe de jeugd zich dient te gedragen, La civilité puérile,
Antwerpen: Ameet Tavernier, 1559.
Term uit de typografie voor de in 1557 door Robert Granjon in Lyon gesneden
drukletter die lijkt op de in die tijd door de Franse dichters gebruikte schrijfletter,
een gotische cursief. De nieuwe drukletter moest de nationale vervanger worden van
de humanistische cursief. Aanvankelijk echter werd de civilité vooral gebruikt voor
schoolboekjes van protestantse strekking, ook heel snel – al in 1558 – door Plantijn
in Antwerpen. In de Nederlanden is de civilité vooral verspreid in de vorm zoals
Ameet Tavernier hem nagesneden had, niet alleen voor protestants getinte stichtelijke
werken en schoolboeken, maar vooral voor de typografische schrijfboeken
(typografisch schrijfboek) uit de periode ±1560-1585, voorbeeldboeken waaruit men
door zelfonderricht kon leren schrijven. Vóór de uitvinding van de civilité moesten
schrijfboeken gesneden worden; nu konden ze – veel goedkoper! – gezet worden.
In Noord-Nederland bleef de civilité lang in zwang dankzij de voorkeur voor deze
letter van de Leidse stadssecretaris Jan van Hout, die voor veel officiële Leidse
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publicaties de civilité gebruikte, en dankzij de Leidse drukkerij van Plantijn. Voor
overheidspublicaties, populaire literatuur en schoolboeken werd tot in de 19de eeuw
dit gotische lettertype gebruikt. In 17de-eeuwse lied- en emblemataboeken treft men
de civilité vaak aan naast andere gotische lettertypen en naast de romein.

Voorbeeld van een civilité (1578). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962),
p. *45]

LIT: L. Willems Az., ‘Ameet Tavernier en de invoering der civilité-letter in
Zuid-Nederland’ in Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 5 (1907), p. 241-263
M. Sabbe & M. Auchin, Die Civilité-Schriften des Robert Granjon in Lyon und
die flämischen Drucker des 16. Jahrhunderts (1929) H. Carter & H.D.L. Vervliet,
Civilité types (1966) H. de la Fontaine Verwey, ‘Het XVIe eeuwse boek’ en
‘Typografische schrijfboeken. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de civilité-letter’
in id., Uit de wereld van het boek, dl. 1 (19762), p. 26-39, 133-160 K. Gnirrep,
‘Drukken of het geschreven staat: Jan Baptist Houwaert en de civilité’ in P. Visser
(red.), Scripta manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendenboekje van
collega's aangeboden aan drs. A.R.A. Croiset van Uchelen (...) (1997), p. 10-17.

clandestiene literatuur
ETYM: Lat. clandestinus < clam = heimelijk.
Literatuur geschreven en uitgegeven door auteurs en uitgevers die zich niet wilden
onderwerpen aan censuur of andere verbodsbepalingen. Clandestiene literatuur duikt
overal op waar zich onderdrukking van de vrije pers door kerk of staat voordoet.
Verlichtingsauteurs als Voltaire en Diderot kregen ermee te maken, evenals veel
auteurs onder het Sovjetregime die zich gedwongen zagen om hun geschriften in het
vrije Westen uit te geven. Ook veel erotische literatuur verscheen oorspronkelijk
illegaal.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd veel clandestiene literatuur uitgegeven
van auteurs die zich niet wilden aansluiten bij de Kultuurkamer, door uitgevers die
de papierdistributie ontdoken (bijv. bij de Drie Ponden Pers) of registratie van hun
uitgaven ontliepen. Binnen de clandestiene of illegale literatuur onderscheidt men
verzetsliteratuur die rechtstreeks tegen de bezetter gericht is, bijv. veel van de poëzie
die is opgenomen in het Geuzenliedboek 1940-1945 [z.j.], en literatuur die alleen de
verbodsbepalingen trachtte te ontduiken, bijv. S. Vestdijks gedichtenbundel De
uiterste seconde (1944) en de tijdschriften Ad Interim, Parade der Profeten en Podium.
D. de Jong vervaardigde een bibliografie van deze clandestiene literatuur uit de
Tweede Wereldoorlog onder de titel Het vrije boek in onvrije tijd (1958). Sj. van
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Faassen en K. Thomassen gaven onder de titel Bibliofiele series en clandestiene
uitgaven (2010) een inventarisatie van bijzondere uitgaven van de ondergrondse
pers.
LIT: L.E. Winkel, De ondergrondse pers 1940-1945 (1954; herzien door H. de
Vries, 19892) A.E.C. Simoni, Publish and be free (1975) L. Lewin, Het
clandestiene boek 1940-1945 (19832) H. Divendal (red.), Wie schrijft, die blijft.
Schrijven onder censuur (1991) F. Moureau & D.J. Adams, Répertoire des
nouvelles à la main: dictionnaire de la presse manuscrite clandestine XVIe – XVIIIe
siècle (1999) H. Love, English clandestine satire, 1660-1702 (2004) H. Renders,
Gevaarlijk drukwerk: een vrije uitgeverij in oorlogstijd (2004) J. Dewulf, Spirit
of resistance: Dutch clandestine literature during the Nazi occupation (2010).

cliché-2
ETYM: Fr. cliché = afdruk, kopie.
In de 19de eeuw ontstane en veel toegepaste drukvorm waarvan gebruik wordt
gemaakt voor het drukken in hoogdruk. Van het af te drukken object (tekening,
schilderij, foto e.d.) wordt een negatief gemaakt dat op een koperen of zinken plaat
wordt gelegd waarop een lichtgevoelige laag is aangebracht. Vervolgens belicht men
deze plaat met negatief waardoor in de lichtgevoelige laag de contouren van het
negatief worden overgenomen. Men spreekt daarom ook wel van 'stereotiep'. Daarna
wordt de plaat in een zuurbad gedompeld waarin de niet verhard geraakte delen
worden weggevreten en daardoor lager worden dan de overige delen. De hoger
gebleven delen kunnen vervolgens worden geïnkt en afgedrukt. Vandaar dat men
spreekt van hoogdruk.

19de eeuwse cliché-verre. [bron: E. Glassman & M.F. Symmes, Cliché-verre: Hand-drawn, light
printed (1980), p. 34].

LIT: E. Glassman & M.F. Symmer, Cliché-verre: hand-drawn, light printed: a
survey of the medium from 1839 to the present (1980).

codex
ETYM: Lat. codex of caudex = boomstam; vandaar: houten plankje, met was bedekt,
waarop geschreven werd.
Middeleeuws handgeschreven boek uit de tijd dat er nog geen boeken werden
gedrukt, bedoeld om publiekelijk te functioneren. Handschriften voor privé-gebruik
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noemt men een manuscript-2. De codex dankt zijn naam aan het (beuken)houten
wastafeltje (caudex) dat de Romeinen gebruikten als tijdelijke schriftdrager. Men
sprak van diptychon (twee plankjes), triptychon (drie plankjes) en polyptychon
(meerdere plankjes). De perkamenten codex met zijn tweezijdig beschreven bladen
(recto-zijde, verso-zijde) is typisch christelijk in tegenstelling tot de heidense boekrol
(volumen) die van papyrus was vervaardigd en éénzijdig beschreven werd. De codex
is opgebouwd uit katernen die op hun beurt weer samengesteld zijn uit tweezijdig
beschreven dubbelbladen. De oudste codices zijn van perkament gemaakt; vanaf de
15de eeuw wordt ook papier gebruikt. Codices golden als een kostbaar bezit en werden
daarom vaak versierd (boekverluchting) met penwerk en miniaturen (miniatuur).
De band van een codex bestond bij voorkeur uit een met leer overtrokken en van
gespen voorziene eikenhouten plank (boekband). Helaas zijn door het opnieuw
inbinden nagenoeg alle literaire handschriften niet in de oorspronkelijke band
overgeleverd. Het overgrote deel van de bewaard gebleven codices heeft een religieuze
inhoud. Veel codices gingen na de uitvinding van de boekdrukkunst verloren: drukkers
versneden perkamenten handschriften om er boekbanden mee te verstevigen of zij
verkookten het perkament tot lijm.
Met de verwante term convoluut (Lat. tezamen opgerold) duidt men een
verzamelcodex aan die stukken bevat welke oorspronkelijk niet bij elkaar hoorden
(qua inhoud, tijd of plaats van ontstaan). In de rechtstaal wordt de term gebruikt om
een verzameling wetten aan te duiden; ook in het Vlaamse studentenjargon, waar
codex slaat op een anthologie van studentenliederen, primeert het betekenisaspect
‘bundeling’.
De oudste Griekse bijbelcodices en codices met Latijnse auteurs dateren uit de 4de
eeuw n. Chr. Bekend is verder de Codex Argenteus, het belangrijkste handschrift
van de Gotische Bijbelvertaling van bisschop Ulfila (4de eeuw n. Chr.), dat zo
genoemd wordt vanwege de zilveren letters op purperkleurig perkament (zie ook
Edda).
De wetenschap die zich bezighoudt met de materiële aspecten van het
handgeschreven boek is de codicologie.
Zie ook code.

Evangelarium van Lebuïnus: de zogenaamde Lebuïnuscodex uit Noord-Frankrijk, ca. 825-850. [bron:
S. van Bergen e.a., Beeldschone boeken: de Middeleeuwen in goud en inkt (2009), p. 21].
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LIT: J. Glenisson, Le livre au Moyen Age (1988) A.M. As-Vijvers, ‘Over
schrapen, schrijven, verluchten en binden: het maken van boeken in de Middeleeuwen’
in S. van Bergen e.a (red.), Beeldschone boeken: de Middeleeuwen in goud en inkt
(2009), p. 46-57 E. van der Vlist & K.M. Rudy, ‘Het geschreven boek in Nederland
tot omstreeks 1400: continuïteit en emancipatie’ in B. Dongelmans e.a. (red.), Kopij
en druk revisited, themanummer van Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
17 (2010), p. 15-52.

codicologie
ETYM: Lat. codex = boomstam, boek; Gr. logos = het denken, leer.
De wetenschap die zich bezighoudt met de materiële aspecten van het
middeleeuwse handgeschreven boek, de codex, uit de tijd dat er nog geen boeken
werden gedrukt, ook wel handschriftenkunde of boekarcheologie genaamd. Voor de
bestudering van de handschriften uit de periode van na de uitvinding van de
boekdrukkunst gebruikt men wel de term manuscriptologie. De codicologie is pas
na de Tweede Wereldoorlog goed van de grond gekomen en heeft zich van
hulpwetenschap voor de filologie (bronnenproblematiek) ontwikkeld tot een
zelfstandige cultuurhistorische discipline. De eeuwen daarvoor ging de aandacht niet
zozeer uit naar het boek als wel naar het schrift (paleografie). In Nederland heeft met
name Willem de Vreese (1869-1938) de codicologie gegrondvest met zijn Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta (die tegenwoordig is ondergebracht in de
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden en raadpleegbaar is via internet).
De taak die de codicoloog zich stelt, is enerzijds boeken te beschrijven zoals die
gedurende een bepaalde tijd en in een bepaalde regio vervaardigd zijn en
gefunctioneerd hebben, anderzijds hoe een individueel boek gemaakt en gebruikt is
(hiervoor is de term ‘codicografie’ inmiddels in zwang). Met name studie van
eigenhandig door de auteur geschreven boeken (autograaf) kan veel onthullen over
de manier waarop tekst en boek tot stand zijn gekomen.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961) - 10 (1966-1967) W. de Vreese, Over handschriften en
handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebracht, ingel. en toegel.
door P.J.H. Vermeeren (1962) A. Gruys & J.P. Gumbert (red.), Codicologica I.
Théories et principes (1976) J.P. Gumbert & M.J.M. de Haan (red.), Litterae
textualis. A series on manuscripts and their texts, 4 dln. (1972-1976) J.M.M.
Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum. Handschriftenbeschrijving,
tevens Syllabus bij de colleges ‘Inleiding in de Westerse Handschriftenkunde /
Codicologie’ (19813) A.J. Geurts e.a., Codicografie en computer. Proeve van een
leidraad voor het beschrijven van handschriften (PCC-project) (1983) J.P.
Gumbert, Illustrated inventory of medieval manuscripts in the Netherlands (IIMM).
Introduction: rules, instructions (1985, rev. ed. 1991) J.A.A.M. Biemans, ‘Over
de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Drie bijdragen aan
de geschiedenis van de medio-neerlandistiek en de Middelnederlandse
handschriftenkunde’ in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 105 (1989),
p. 249-280 J. Lemaire, Introduction à la codicologie (1989) J.P. Gumbert, The
Dutch and their books in the manuscript age (1990) P. Wackers, Terug naar de
bron (2002) E. van der Vlist & K.M. Rudy, ‘Het geschreven boek in Nederland
tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie’ in B. Dongelmans e.a. (red.), Kopij
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en druk revisited, themanummer van Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis
17 (2010), p. 15-52.

collatieformule
ETYM: Lat. collatio = samenbrenging, vergelijking.
Term uit de analytische bibliografie voor de formule waarmee de opbouw van de
ideal copy wordt weergegeven, met andere woorden: hoeveel bladen er idealiter in
een exemplaar van een druk of oplage aanwezig dienen te zijn. Wanneer zonder te
collationeren een formule van één enkel exemplaar-1 wordt genoteerd, wordt vaak
ook de term collatieformule gebruikt, maar beter is in zulke gevallen te spreken van
opbouwformule.
De collatieformule wordt voorafgegaan door de aanduiding van het bibliografische
formaat van het desbetreffende boek. Ze bestaat uit een opgave van het aantal katernen
en d.m.v. een bovengeschreven cijfer het aantal bladen (blad-2) per katern. Tussen
haakjes worden toegevoegde, vervangende (cancel) of ontbrekende bladen aangegeven
en na een ‘$’-teken het aantal bladen dat per katern gesigneerd is. Toegevoegde
bladen in het voorwerk worden aangeduid met ‘π’; in het hoofdwerk met ‘χ’.
De formule 8: 8 (±2) A-E8 F8 (-F8) G-K8 L8 (L6+χ) M-Z8 [$5 (-1, 2, A1; +B6)]
betekent: dit boek in octavo-formaat telt 192 bladen, nl. één katern voorwerk + 23
katernen hoofdwerk (de letters J, U en W worden niet gebruikt) van elk acht bladen;
in het voorwerk is het tweede blad een cancel; in het F-katern ontbreekt het laatste
blad; in het L-katern is tussen het zesde en zevende blad een extra niet-gesigneerd
blad toegevoegd; alle katernen zijn tot en met het vijfde blad gesigneerd, maar op
de eerste twee bladen van het voorwerk en het eerste blad van het A-katern is geen
katernsignatuur geplaatst; een extra signatuur daarentegen bevindt zich op blad 6
van het B-katern.
LIT: W.W. Greg, ‘A formulary of collation’ in The Library, 4th series, 14 (1934),
p. 365-382 F. Bowers, Principles of bibliographical description (1949), p. 196-254
W.W. Greg, A bibliography of the English printed drama to the Restoration, dl.
4 (1959), p. I-CLXXIV M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive
bibliography (1970), p. 73-95 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 328-332 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710) (1983),
p. 43-44.

collationeren
ETYM: Lat. collatio = samenbrenging, vergelijking.
Term uit de bibliografie voor het controleren van een exemplaar-1 van een boek
op volledigheid, tevens term uit de editietechniek voor het vergelijken van alle versies
van teksten met het doel varianten op te sporen. Een tekstediteur dient inzicht te
hebben in de varianten van de (geautoriseerde) drukken onderling en ten opzichte
van de eventueel overgeleverde kopij om op basis daarvan een ideale tekst (copy
text) samen te stellen. Voordat deze externe collatie mogelijk is, dient er reeds intern
gecollationeerd te zijn, d.w.z. dat er binnen één druk exemplaren met elkaar
vergeleken moeten worden om de ideal copy van zo'n druk samen te stellen. In de
analytische bibliografie zijn verschillende methodes gangbaar voor de totale interne
collatie. Met het blote oog kunnen twee exemplaren letter voor letter vergeleken
worden; ook is optische collatie mogelijk met de methode van Vervliet en Bostoen
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met behulp van transparantfoto's die – van één uitgangsexemplaar vervaardigd –
over de pagina's van te collationeren exemplaren geschoven kunnen worden. Op het
gebied van de machinale collatie zijn er de zgn. Hinman-collator, de eenvoudiger
Lindstrand-comparator, de projectie-apparaten van Dearing, Smith en Gerritsen en
de experimenten met video en televisie van Horden. De nieuwste ontwikkeling vormt
de computercollatie, waarvoor diverse softwareprogramma’s ontwikkeld zijn.
Een belangrijk nadeel van alle totaalcollatiemethoden is de enorme tijdsinvestering
die ermee gemoeid is. Partiële methoden voor de interne collatie kunnen niet alle
varianten opsporen, maar leveren toch in korter tijdsbestek vaak gegevens voor de
drukgeschiedenis. De schuine-lijntest kan op bepaalde plaatsen toegepast worden,
evenals de methode van Horden die een doorzichtige perspex plaat op de pagina legt
met een horizontale en een verticale lijn tegen de katernsignatuur aan, óf de
methode-Verkruijsse die uitgaat van controle van alle katernsignatuur- of een aantal
kopregelposities en van de paginering.
De resultaten van de interne collatie worden door de descriptief-bibliograaf
neergelegd in een min of meer uitgebreide beschrijving die in elk geval de
collatieformule omvat. De gegevens die de externe collatie heeft opgeleverd, zijn
vaak te vinden in het variantenapparaat van de teksteditie.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 144, 357 P.J.
Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710) (1983), p. 28-38.

colofon
ETYM: Gr. kolophōn = top, afsluiting < Gr. kolōnè = heuvel.
Colofon betekende in het Grieks aanvankelijk letterlijk ‘hoogtepunt’, later meer
figuurlijk ‘bekroning, sluitstuk, slot’ en vanaf de middeleeuwen is het het slotwoord
aan het einde van een tekst of achterin een codex of boek waarin de kopiist, editeur
of uitgever-drukker verantwoording aflegt over de wijze waarop de tekst bezorgd is,
het gebruikte typografische materiaal, het aantal opgelegde exemplaren, het gebruikte
papier, welke exemplaren wel of niet gesigneerd zijn, de band, de binder enz. In
middeleeuwse colofons zit nog wel eens een acrostichon, een chronogram of een
datering verborgen.
Berucht is het corrupte colofon in handschrift A van de Roman van Heinric ende
Margriete van Limborch:
Nu es heinric die dit maecte
Die hi begonste indien tide
Dat men screef ons heren iaer
.iiiic dat es waer
.xx. men ende .xl. ghehent
Alse men den daet gescreven vent
Vander geborten ons heren
.xviij. hondert iaer ende .xvij [1817 na Chr.]
God hoede ons van messciene [God behoede ons dat ons een ongeluk
overkomt]
Op sente sebastiaens dach [Sint Sebastiaansdag = 20 januari]
Die doe op enen vridach gelach.
(tekstfragment volgens W.Gs Hellinga in Nieuwe Taalgids 46 (1953), p.
42).
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Deskundigen zijn nog altijd niet zeker over wanneer deze roman nu precies voltooid
is; het is echter vrij veilig te stellen dat dit rond 1300 moet zijn geweest, waarbij als
meest exacte datering als beginjaar 1291 en als einddatum 20 januari 1318 aannemelijk
lijkt.
Het eerste gedrukte colofon komt voor in het Psalterium Latinum (Mainz 1457).
Naarmate er meer informatie verwerkt wordt op de titelpagina wordt de omvang van
het colofon geringer: in de 17de en 18de eeuw vindt men er nog slechts het adres van
de drukker (dat van de uitgever is vermeld op het titelblad). Uitvoeriger colofons
met tal van gegevens over de productietechniek van het desbetreffende boek komen
pas weer in de 20ste eeuw in de mode, maar dan vaak niet achter in het boek maar op
de verso-zijde van het titelblad.

Colofon met vermelding van Nicolaes Ketelaer en Gheraert de Leempt, de eerste bij naam gekende
Nederlandse drukkers (1473). [bron: Bibliopolis]

LIT: W.Gs Hellinga, ‘De datering van de “Roman van Limborch” (Letterk. 195)’
in Nieuwe Taalgids 46 (1953) (Extranummer Vooys voor De Vooys), p. 42-47
W.E. Hegman, ‘Nog eens datering en attributen van de “Roman van Limborch”’ in
Nieuwe Taalgids 51 (1958), p. 159-167 J. Deschamps, Middelnederlandse
handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (19722), p. 39-42 R. van
Uytven, ‘Historische knipoogjes naar “Heinrich ende Margriete van Limborch”’ in
Bijdragen tot de Geschiedenis 66 (1983), p. 3-11 Th. Glorieux-De Gand, Het
woord van de kopiist; colofons van gedateerde handschriften (catalogus KB Brussel,
1991) S. Hubregtse, ‘Het colofon in de twintigste eeuw. Aspecten van een
verwaarloosd verschijnsel’ in Jaarboek Nederlands Genootschap Bibliofielen 1995
(1996), p. 117-139.

COM-catalogus
ETYM: Eng. afkorting van Computer Output on Microfilm; Ned. afkorting van
Catalogus Op Microfiches

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

COM is een afkorting voor ‘computer output on microfilm’, maar ook voor
‘catalogus op microfiches’. Een aantal grote bibliotheken heeft, toen het drukken
van de catalogus-1 in boekvorm (reeksen van honderden delen, zoals de Amerikaanse
National Union Catalog) te duur werd en voordat de computer uitwisseling van grote
databestanden mogelijk maakte, zijn papieren-fichescatalogus op microfiches gezet
waarvan een aantal sets op andere grote bibliotheken te raadplegen was.

comic zie strip

commentaar
Toelichting op een tekst waarmee een algemeen referentiekader en de noodzakelijke
kennis van zaken wordt gegeven aan een (moderne) lezer om die tekst zo goed
mogelijk in zijn historische context te begrijpen. Daarbij maakt men gewoonlijk
onderscheid tussen twee typen commentaar.
In de eerste plaats geeft men commentaar op de gehele tekst. Hierbij gaat het in
feite om een historische en hermeneutische betekenistoekenning (hermeneutiek),
waarbij delen van de tekst hun betekenis krijgen in de context van de gehele tekst
en anderzijds de gehele tekst zijn betekenis ontleent aan de delen ervan
(hermeneutische cirkel). Sommige auteurs noemen dit type commentaar
macrocommentaar. Met name de ‘Amsterdamse school’ (W.Gs Hellinga, F. Lulofs,
F. Veenstra) heeft zich met dit soort commentaar beziggehouden.
In de tweede plaats geeft men commentaar op woorden, namen of zaken die in de
tekst genoemd worden en die niet (meer) algemeen bekend verondersteld kunnen
worden. Men spreekt daarom wel van woordcommentaar of zakencommentaar. Dit
type wordt wel microcommentaar genoemd.
De eerste soort commentaar wordt gewoonlijk in de inleiding of nabeschouwing
van tekstedities gegeven en soms zelfs in een afzonderlijke uitgave. Het tweede type
commentaar bestaat doorgaans uit annotaties bij de te verklaren woorden of zaken.
LIT: W.Gs Hellinga. ‘De commentaar’, in: Handelingen van het 24e
filologencongres (1956), p. 109-127 F. Lulofs.‘Kritiek op Beatrijs of de
verantwoording van een commentator’ in Levende talen 234 (1966), p. 204-221 en
235 (1966), p. 342-356 F. Lulofs, Nu gaet reynaerde al huten spele. Over
commentaar en interpretatie (1975) W. Frühwald e.a. (red.), Probleme der
Kommentierung (1975) G.L. Vogt & J. Bush Jones (red.), Literary and historical
editing (1981) J. Pop, Commentaar en interpretatie, dl. 1 (1987) M. Mathijsen,
‘De commentaar’ in Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 333-351.

compilatie
ETYM: Lat. compilatio = opeenstapeling, het bijeengeroofde < com-pilare =
bijeen-roven, op-stapelen.
Een gedurende de middeleeuwen zeer gebruikelijke methode om nieuwe boeken
uit oude samen te stellen, een praktijk waartegen de humanisten (humanisme) in het
geweer kwamen (ad fontes). Compilaties treft men vooral aan in de geestelijke
letterkunde, bijv. het vroeg-15de-eeuwse Dat boec vander ioncfrouscap (ed. Bergkvist,
1925), dat gecompileerd is uit de werken van de vier belangrijkste kerkvaders:
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Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus en Gregorius. Daarnaast treft men compilatie
aan in de artes-literatuur, bijv. het Boec van medicinen in Dietsche (ed. Daems, 1967).
Deze vorm van compilatie is vergelijkbaar met breviarium, digesta en epitome.
De bekendste compilatie uit de Nederlandse literatuur is de Haagse
Lancelot-compilatie (ca. 1320). De kern van deze compilatie wordt gevormd door
de trilogie Roman van Lanceloet, Queeste van den Grale, Arturs doet, die een vrij
getrouwe vertaling is van het Franse voorbeeld. Daarnaast werd er in de
Lancelot-compilatie een aantal reeds bestaande Middelnederlandse Arthurromans
verkort (abbreviatio) opgenomen, zodat de compilatie als volgt is opgebouwd: Boek
1 met het begin van de Roman van Lanceloet is verloren gegaan; boek 2 bevat het
vervolg van de Roman van Lanceloet en de ingevoegde romans Perchevael en
Moriaen; boek 3 bevat de Queeste van den Grale en de ingevoegde romans Die
wrake van Ragisel, Die riddere metter mouwen, Walewein ende Keye, Lanceloet en
het hert met de witte voet en (Jacob van Maerlants) Torec; het vierde boek bevat
Arturs doet.
LIT: A.A.M. Besamusca, Het ‘Boec van Lancelote’. De Middelnederlandse
vertaling in verzen van de Lancelot en prose en het aandeel van Lodewijk van Velthem
in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie (1988) B. Besamusca & F.
Brandsma (red.), De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie
(1992) A. Bahr, Fragments and assemblages: Forming compilations of medieval
London (2013).

concept
ETYM: Lat. conceptio = het samenvatten in woorden < cum-capere = samen-nemen,
samen-vatten.
Term uit de archivistiek voor een ontwerp van een geschrift. Het concept
vertegenwoordigt het tussenstadium tussen een klad (een voorlopig ontwerp) en een
minuut (de vastgestelde versie), waarnaar vervolgens een netafschrift gemaakt kan
worden. Wanneer in de concepttekst nauwelijks meer gewijzigd wordt, kan het
concept tot minuut worden.

concordans zie concordantie-1 en concordantie-2

concordantie-1
ETYM: Lat. concordare = eensgezind zijn, harmoniëren.
Index-1 – ook wel concordans of KWIC (Key Word In Context)-index genoemd
– waarin alle woorden uit een tekst of uit alle teksten van een auteur alfabetisch als
trefwoord opgenomen zijn en in hun context gegeven worden. Voor de
tekstinterpretatie heeft dit tot voordeel dat men onmiddellijk kan zien of men met
een vergelijkbare context te maken heeft. Reeds eind 17de eeuw vervaardigde Abraham
Trommius zijn concordantie op de Statenvertaling van de Bijbel. Tegenwoordig
wordt het samenstellen van concordanties zeer vergemakkelijkt door de computer,
bijv. B.J.P. Salemans & F.A.M. Schaars, Concordantie met alfabetische woordenlijst,
frequentielijst, retrograde woordenlijst, tekstweergaven en concordantie van
hoogfrequente woorden van het dramatisch werk van Joost van den Vondel
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(1587-1679) (1990); Kr. Huybrechts e.a., Guido Gezelle in 15.000 woorden: een
concordantie op het door hem gebundeld dichtwerk (2 dln., 1986); P. King,
Concordances of the works of J. van den Vondel (2 dln. betreffende Maria Stuart en
Leeuwendalers, 1982); K. Lassche, Het Gruuthuse-handschrift. Woordindex met
gegevens over de woordconcordantie (1993); A. Quak, Wortkonkordanz zu den
altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen (1975). Voor tal van
gecanoniseerde auteurs als Dante, Shakespeare, Goethe, Gezelle, Achterberg, Yeats
en Joyce zijn concordanties vervaardigd. In Leuven is een serie ‘Index et concordances
de l'Institut de Linguistique de Louvain’ opgezet waarin ‘Concordantielijsten van
Zuidnederlandse romans’ (Hugo Claus, Hubert Lampo) verschenen. De Bijbel is
tegenwoordig in allerlei versies en vertalingen op diverse wijzen doorzoekbaar via
de website www.biblija.net.
Concordanties bewijzen hun nut bij de tekstanalyse en het onderzoek van het
karakteristieke woordgebruik (idioom), motieven (motief) en thema's (thema) van
een werk, schrijver, genre of periode, door het inzicht dat ze verschaffen in aspecten
als de frequentie van woorden, kenmerkende collocaties, mogelijke verschuivingen
van woordbetekenissen en gevallen van polysemie, ontlening uit andere werken
(intertekstualiteit) enz. Door de voortschrijdende automatisering zijn steeds grotere
tekstbestanden – zoals de dbnl – op steeds geavanceerder manieren te doorzoeken.
Een lijst van woorden zonder context noemt men een woordindex.

Concordantie van de vier Bijbelse evangeliën (eind 13de eeuw). [bron: A.G.H. Bachrach e.a.(red.),
Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, dl 2 (19802), p. 281].

LIT: M. Geerinck, Hella S. Haasses ontmoeting met de computer; poging tot
literairkritische analyse van De Verborgen Bron op grond van de automatische
behandeling van de tekst (1976) A. Crosland, ‘The concordance as an aid in the
historical study of literature’ in Style (1977), p. 274-283 Q.A.M. de Kort & G.L.J.
Leerdam (red.), Computertoepassingen in de Neerlandistiek. Lezingen gehouden op
het gelijknamige congres, op 24 november 1989 georganiseerd door de Landelijke
Vereniging van Neerlandici in samenwerking met IBM Nederland N.V. (1990).

concordantie-2
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ETYM: Lat. concordare = eensgezind zijn, harmoniëren.
Term uit de archivistiek en bibliografie voor een overzicht waarin de volgens
verschillende systemen of door verschillende personen toegekende nummers – meestal
inventarisnummers, bibliotheeksignaturen (bibliotheeksignatuur, olim-signatuur) of
nummers in een bibliografie of catalogus-1 – naar elkaar verwijzen.
Zo zijn achterin dl. 2 van Incunabula in Dutch libraries (IDL; 1983) concordanties
opgenomen van de Gesamtkatalog der Wiegendrucke, van Hain, Copinger, Reichling,
Campbell en Goff zodat vergelijking van de beschrijvingen uit deze
incunabelbibliografieën mogelijk wordt.

conjectuur
ETYM: Lat. coniectura = gissing < com-jacere = bijeen-werpen.
Term uit de tekstkritiek voor een gissing naar de oorspronkelijke lezing van een
historische tekst als de bron corrupt, verminkt, onleesbaar is of anderszins hiaten
vertoont. Zo heeft men bijv. Venlo in Mariken van Nieumeghen (ed. Coigneau, 1982,
vs. 652) willen verbeteren in Balgoy en Den Loe, twee dorpjes in de omgeving van
Nijmegen, omdat in het begin van het verhaal Mariken drie mijl moet afleggen om
van de woning van haar oom naar Nijmegen te lopen. Indien de fout doorzichtig is
of als er voldoende aanknopingspunten zijn om de oorspronkelijke lezing te
(re)construeren spreekt men van een emendatio. Veel 19de-eeuwse emendaties worden
door 20ste-eeuwse filologen als conjecturen beschouwd.
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973).

continueringsfout
ETYM: Lat. continuare = samenhangend maken, onafgebroken voortzetten.
Verzamelnaam voor fouten die ontstaan wanneer een kopiist of zetter onbewust
en ongewild een stuk tekst in zijn legger of kopij herhaalt (dittografie) dan wel
overslaat (haplografie). Dergelijke fouten ontstaan doordat de kopiist of zetter
afwisselend leest en schrijft, en telkens weer in de legger moet zoeken waar hij
gebleven is. De oorzaak kan in het geheugen liggen (psychische contaminatie), maar
het kan ook een verlezing zijn omdat binnen een passage tweemaal hetzelfde woord
voorkomt (saut du même au même of Augensprung), waardoor de kopiist na het
afschrijven van een tekstdeel op een verkeerde plaats in zijn legger terugkeert om
het lezen te hervatten. Een continueringsfout kan een verspringing veroorzaken,
waardoor een tekstdeel verdubbeld wordt of juist verloren gaat. Een vaak
voorkomende continueringsfout in de Middelnederlandse literatuur is het overslaan
van een versregel, waardoor een weesrijm-1 is ontstaan.
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Getijden- en gebedenboek, Utrecht, ca. 1430-1440. Binnen de vierde regel van onderen vergat de
kopiist een deel van de tekst, die hij bij het corrigeren alsnog toevoegde in de ondermarge. [bron: S.
van Bergen e.a., Beeldschone boeken: de Middeleeuwen in goud en inkt (2009), p. 52].

LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast I
(1975), p. 149-166.

contractie-2
ETYM: Lat. contractio = samentrekking < con-trahere = samen-trekken.
Term uit de paleografie voor een manier van afkorten (abbreviatuur), waarbij
alleen de belangrijkste letters van een woord geschreven worden met daarboven een
streep ten teken dat men met een contractie te doen heeft, bijv. Ihrslm = Iherusalem.
De contractie deed zijn intrede in de West-Europese schriftgeschiedenis dankzij de
joodse christenen, die deze manier van afkorten gebruikten voor zgn. ‘heilige namen’
als het tetragram om de Godsnaam weer te geven, en in navolging hiervan ook: DS,
IHC, XPC schreven voor: Deus, Ihesus, Christus.
Veel gebruikelijker dan de contractie is afkorting d.m.v. suspensie-1.
LIT: A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane (1973) B. Bischoff,
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (19862;
reprint 20094), p. 192-213 J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland (19802;
reprint 19933), p. 61-67 J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint
1982), p. 126 P.J. Horsman, Th.J. Poelstra & J.P. Sigmond, Schriftspiegel.
Nederlandse paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw (19862) B. Engelhart
& J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), m.n. p. 102-129.

contraproef zie tegendruk

convoluut
ETYM: Lat. convolutus = omgebogen < con-volvere = om-wikkelen, om-draaien.
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Term uit de codicologie en (analytische) bibliografie voor een boek, waarin
handschriften of drukken, die wat hun ontstaan betreft niets met elkaar te maken
hebben, door een bezitter zijn samengebonden. Zo bevat de codex UB Leiden, Ltk.
191, zes verschillende handschriften: Ferguut, Floris ende Blancefloer, Der historiën
bloeme, Esopet, Die bediedenisse vander missen in dietsche en Die dietsche
doctrinael. Indien het vanaf het begin af aan de bedoeling was de verschillende
teksten in één handschrift te bundelen, spreekt men van een verzamelhandschrift.

Convoluut met de uitgaven van H. Tollens. [bron: P. van Capelleveen & Cl. de Wolf (red.), Het ideale
boek (2010), p. 21].

LIT: H. Kienhorst, 'Hoe moet zo'n boek genoemd worden?: een vernieuwde kijk
op Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object' in K. Busby
(red.), Manuscriture, speciaal nummer van Belgisch tijdschrift voor filologie en
geschiedenis 83 (2005), 3, p. 785-817.

copy-text
ETYM: Eng. tekst die het dichtst bij de kopij staat.
Term uit de analytische bibliografie en editietechniek voor de op basis van de
drukgeschiedenis en tekstgeschiedenis (tekstgenese) door een editeur gereconstrueerde
(kritische editie) tekst die het dichtst bij de auteurskopij geacht wordt te staan. Vooral
in de periode van de handpers en vooral ook wanneer geen manuscript-2 (en dus
geen kopij) voorhanden is, moet de analytisch-bibliograaf eerst per druk een ideal
copy vaststellen. Vervolgens dient per variant de graad van autorisatie (autoriseren)
bepaald te worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen accidentals en
substantives, omdat uniformering in interpunctie en spelling dikwijls een zaak was
van de zetter, niet van de auteur. Dat impliceert dat bijv. vaak spelling en interpunctie
van een editio princeps overgenomen worden in de copy-text, ook (of: juist) als die
afwijken van het inconsequente gebruik daarvan in de wel overgeleverde kopij.
LIT: W.W. Greg, ‘The rationale of copy-text’ in Studies in Bibliography 3
(1950-1951), p. 19-36 F. Bowers, ‘Multiple authority: new problems and concepts
of copy-text’ in The Library 5th series, 27 (1972), p. 81-115 V.E. Dearing,
‘Concepts of copy-text old and new’ in The Library 5th series, 28 (1973), p. 281-293
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 338-343 G.Th.
Tanselle, ‘Greg's theory of copy-text and the editing of american literature’ in Studies
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in Bibliography 28 (1975), p. 167-229 M. Spies, ‘Verantwoording’ in J. van den
Vondel, Twee zeevaart-gedichten (dl. 2, 1987), p. 1-10.

corpsmaat
Term uit de analytische bibliografie en typografie voor de afmeting van een
letterstaafje van kop tot staart. Voor het bepalen van de corpsmaat wordt in de
analytische bibliografie-1 in navolging van de incunabelkunde gebruik gemaakt van
de methode van het meten van twintig regels druks in millimeters. Bij het meten
moet men ervoor zorgen over minstens 21 regels platte tekst te beschikken, bij
voorkeur een aantal malen op verschillende plaatsen in het boek. Men meet dan
loodrecht van een bepaald punt in een regel (bijv. de bovenkant van een kapitaal)
naar een corresponderend punt 21 regels lager. Het meten kan vrij nauwkeurig
gebeuren met de transparante meetlatten, de ‘type gauge’ en de ‘line gauge’,
ontworpen door K. van der Waarden.
Afwijkingen van de aldus opgemeten corpsmaat ten opzichte van de met 20
vermenigvuldigde kopmaat kunnen te wijten zijn aan het krimpen van het papier (in
de periode van de handpers werd het papier eerst vochtig gemaakt voor het bedrukt
werd), het gebruik van interlinie, een wat andere afstelling van de gietvorm of het
werken met een ten opzichte van het letterbeeld vergroot of verkleind corps.
Samen met de kopmaat, x-hoogte en kapitaal-hoogte levert de corpsmaat gegevens
voor de letterformule ter identificatie van in drukwerk gebruikte letters. De typograaf
drukt de corpsmaat uit in punten (punt-2).

Meetplaatje van de Berlijnse lettergieterij Berthold. [bron: H. van Krimpen, Boek over het maken
van boeken (19862), p. 150].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 9-16 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 145-153 G. Unger, ‘Moderne
incunabelen; typografische maten in incunabelen en recent drukwerk’ in T. Croiset
van Uchelen & H. van Goinga (red.), Van pen tot laser; 31 opstellen over boek en
schrift aangeboden aan Ernst Braches (...) (1996), p. 302-307.

correctie
ETYM: Lat. correctio = verbetering.
Verbetering van schrijf-, druk- of zetfout in een tekst. Dat kan door de auteur zelf
gebeuren, bijv. als hij drukproeven (drukproef) corrigeert, maar ook door een ander,
bijv. een kopiist, een zetter of een lezer. Onoordeelkundige correctie leidt tot een
zgn. Verschlimmbesserung. Soms geschiedt de correctie door een apart voor dat doel
aangestelde corrector. Waar het kleinigheden betreft wordt gebruik gemaakt van
correctietekens. Ook is het niet ongebruikelijk gecorrigeerde passages in een tekst
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te renvoieren, d.w.z. in de marge te markeren. Corrigeren tijdens het drukproces kan
plaatsvinden door een correctie op de pers; daarna kan het door middel van een cancel
of door plakstrookjes.

De rederijkersklucht Playerwater (rond 1500) met correcties. [bron: H. Pleij, Het gevleugelde
woord (2007), p. 431].

LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20104) D.
Wakelin, Scribal correction and literary craft. English manuscripts 1375–1510
(2017).

correctie op de pers
Term uit de analytische bibliografie voor een wijziging in het zetsel, aangebracht
tijdens het drukproces. In de periode van de handpers was het mogelijk om tijdens
het drukken van de oplage het zetsel los te kooien (loskooien) en er veranderingen
in aan te brengen, hetzij correcties van zetfouten, hetzij wijzigingen van andere aard,
bijv. op aandrang van de censuur (vandaar ook de neutralere term ‘persvariant’), die
grote gevolgen kunnen hebben voor de tekstgeschiedenis. De eerder bedrukte vellen
werden niet vernietigd.
Deze werkwijze maakt het noodzakelijk om via intern collationeren te controleren
of alle exemplaren van een druk uit de handpersperiode van hetzelfde zetsel zijn
vervaardigd. Daarbij moet altijd uitgegaan worden van de drukvorm (binnenvorm
en buitenvorm) als eenheid van correctie. Het variantenpatroon (de verschillende
staten; staat) kan erg ingewikkeld worden als meer dan eens in een drukvorm
gecorrigeerd is en wanneer zowel in de buitenvorm als in de binnenvorm is
ingegrepen. Tal van voorbeelden van correcties op de pers zijn te vinden in de
variantenoverzichten van de boekbeschrijvingen in de descriptieve
persoonsbibliografie van Mattheus Smallegange (1624-1710) (1983) door P.J.
Verkruijsse. Waren er na voltooiing van de gehele oplage nog wijzigingen nodig,
dan kon dat in de vorm van correctie met de pen, via het overplakken van strookjes
of door middel van een cancel.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 353-354.
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correctietekens
Tekens die gebruikt worden bij het corrigeren van drukfouten en zetfouten in
drukproeven (drukproef) of schrijffouten in handschriften. In handschriften uit de
periode van voor de uitvinding van de boekdrukkunst wordt gecorrigeerd door middel
van expungeren, het plaatsen van puntjes (deletieteken) onder het foutieve
tekstgedeelte, met de letters ‘a’ en ‘b’ om een onjuiste volgorde van versregels te
markeren, of met behulp van verwijstekens en paragraaftekens.
Kort na de uitvinding van de boekdrukkunst zijn in het drukkersbedrijf de
correctietekens in gebruik gekomen die nu nog steeds worden gebruikt, zij het in
sterk genormaliseerde vorm (Normaalblad N 632). De Koninklijke Nederlandse
Uitgeversbond geeft de correctietekens uit op een normaalkaart over Corrigeren
(197711).

De genormaliseerde correctietekens. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 224].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 113-114 W.P.
Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery in the Middle Dutch Lancelot
manuscript’ in Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I. Lieftinck 3 (1976),
p. 39-59 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956).

corrector
ETYM: Lat. verbeteraar.
Degene die tot taak heeft een tekst te corrigeren. Dat kan de auteur zelf zijn, het
kan ook iemand anders zijn, bijv. gedurende de middeleeuwen de kopiist van de tekst
of de leider van het scriptorium. Beroemde correctoren uit de handschriftenperiode
zijn de corrector van het Ferguut-handschrift die de inmiddels ca. 100 jaar oude tekst
van een facelift voorzag en zich in een colofon verantwoordde:
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Here, hier hebdi van Ferragute
Van beghinne ten inde al ute,
Ghecorrigeert van miere hant,
Over al soe waer ict vant,
In rijm, in vers, in ward messcreven.
(Ferguut, ed. Rombauts e.a., 19822, vs. 5597-5601, p. 224)
Fameus is ook de zgn. corrector van de Lancelot-compilatie, die men in het verleden
– zeer waarschijnlijk ten onrechte – met de auteur Lodewijk van Velthem
identificeerde, die naast het verbeteren van fouten het handschrift geschikter maakte
voor de voordracht, voor welke functie de codex oorspronkelijk niet lijkt te zijn
aangelegd.
Met de uitvinding van de boekdrukkunst deden de eerste beroepscorrectoren hun
intrede. Zij verfijnden de correctietekens die in de handschriftenperiode gebruikt
werden tot een compleet systeem dat in zijn essentie nog altijd gebruikt wordt.
LIT: W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery in the Middle
Dutch Lancelot manuscript’ in Neerlandica manuscripta. Essays presented to G.I.
Lieftinck, dl. 3 (1976), p. 39-59 B. Besamusca, ‘De verzen van de corrector in
handschrift ’s-Gravenhage, KB, 129 A 10 (de Lancelot-compilatie)’ in Spiegel der
letteren 26 (1984), p. 83-88 A.A.M. Besamusca, Het Boec van Lancelote. De
Middelnederlandse vertaling in verzen van de Lancelot en prose en het aandeel van
Lodewijk van Velthem in de totstandkoming van de Lancelotcompilatie (1988) W.
Kuiper, Die riddere metten witten scilde. Oorsprong, overlevering en auteurschap
van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een
diplomatisch glossarium (1989), p. 71-215.

corrigenda zie errata

corruptie
ETYM: Lat. corruptio = bederf.
Term uit de tekstkritiek (filologie) voor een doorgaans onbewuste en ongewilde
verandering ten opzichte van de oorspronkelijke tekst door een kopiist of zetter. De
reden kan onbegrip zijn of een verlezing, maar meestal gaat het om simpele
kopiistenfouten (transmissiefout), veroorzaakt door coördinatieproblemen tussen het
‘snelle’ geheugen en de ‘trage’ hand. Voorbeelden van corrupties zijn overgeslagen
versregels (weesrijm-1), overgeslagen letters (haplografie), herhaling (dittografie)
en verminkte woorden als gevolg van psychische contaminatie. Is de verandering
bewust en gewild dan spreekt men van correctie of een redactionele ingreep.
Corrupties kunnen, indien opgemerkt door een volgende kopiist, zetter of corrector,
aanleiding geven tot een zgn. Verschlimmbesserung.
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende
Elegast, 2 dln (1975-1981) M. Hogenhout-Mulder, Proeven van tekstkritiek (1984).

costeriana zie prototypografie
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critique génétique zie genetische studies

crux
ETYM: Lat. kruis.
Term uit de teksteditie, nl. de plaats waar de reconstructie of het begrijpen van de
uit te geven tekst bijzondere moeilijkheden oplevert omdat het gaat om een woord
of geval dat nergens anders voorkomt (hapax legomenon) of omdat de overgeleverde
teksten corrupt zijn, enz. In kritische uitgaven werden zulke passages soms met een
kruisje (crux) aangeduid. In overdrachtelijke zin: een onoplosbare vraag.

cryptografie zie geheimschrift

CTB
ETYM: Afkorting van Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.
Als onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) verricht het CTB fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
op het vlak van de teksteditie, de ontsluiting van het literair en intellectueel erfgoed
in Vlaanderen en de literaire, talige en intellectuele bronnenstudie. Tot dit werkveld
behoren de disciplines van de editiewetenschap, de teksteditie, de dialectologie en
het onderzoek van historische corpora. Speciale aandacht gaat naar het gebruik van
geavanceerde ICT (Informatie en Communicatie Technologie) in het onderzoek.
LIT: Zie de website van het CTB.

cul-de-lampe zie vignet-1

cultbook
ETYM: Eng. cult < Lat. cultus = verering.
Boek dat vereerd en bewonderd wordt en een bijzondere uitwerking heeft op hetzij
een kleine groep ingewijden, hetzij een groot publiek gedurende een gehele generatie.
Cultboeken worden door een bepaalde groep mensen bijzonder sterk gewaardeerd
omdat ze op een intense en unieke wijze het levensaanvoelen of de esthetische
bekommernissen van deze mensen verwoorden. Naast bewonderaars kent het cultboek
doorgaans ook felle bestrijders.
In enge zin gaat het om een contemporain werk dat bij zijn verschijnen slechts
door een beperkte groep – een ‘inner circle’ – gekend is en waarmee gedweept wordt,
maar het kan ook gaan om een vroeger werk dat omwille van een opmerkelijke
verwantschap herontdekt wordt en als een visionaire voorloper of een sentimentele
herinnering buitensporig vereerd wordt. Voor veel adolescenten is Salingers The
catcher in the rye (1951) nog steeds een cultboek. Overigens is de cultlezer bij
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voorkeur jong, emotioneel en sterk beïnvloedbaar. Via identificatie affirmeert hij
zijn zoekende identiteit. De fans van cultboeken kunnen elkaar tegenwoordig als een
virtuele ‘community’ vinden op het internet.
In tegenstelling tot deze vrij enge invulling van het begrip, die vooral opduikt in
de Angelsaksische literatuurstudie, beschouwt U. Eco het cultboek niet als een apart
of provocerend boek, maar eerder als een bestseller. Hij is ervan overtuigd dat vooral
de populaire roman over de nodige kwaliteiten beschikt om een cultroman te worden,
d.w.z. een boek dat mensen beroert: iedereen spreekt erover ook al heeft men het
niet gelezen.
Gemeenschappelijk in beide visies is het feit dat een cultboek de collectieve
verbeelding prikkelt en generatiebewust is, d.w.z. gebonden aan tijd en ruimte, en
aan een groep. Wanneer de bijzondere band tussen boek, subgroep en maatschappij
verandert, verliest het werk zijn status van cultboek.
Bekende voorbeelden van cultboeken zijn De profundis (1905) van Oscar Wilde,
Lady Chatterley’s lover (1928) van D.H. Lawrence, The Tropic of Cancer (1934)
van Henry Miller, Lolita (1955) van Vladimir Nabokov, L’érotisme (1957) van
Georges Bataille en On the road (1957) van Jack Kerouac. Enkele voorbeelden in
het Nederlands: Theo Thijssen, Kees de jongen (1923); vrijwel het gehele oeuvre
van Nescio; Gerard Reve, De avonden (1948); Jan Cremer, Ik, Jan Cremer (1964);
Harry Mulisch, De aanslag (1982).
LIT: J. Goedegebuure, Een uitgelezen hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken
in de 20ste eeuw (1990) J. Salzberg, Critical essays on Salinger’s ‘The catcher in
the rye’ (1993) E. Hertog (red.), De cultroman (ALW-cahier 16) (1995) C.
Bloom, Cult fiction. Popular fiction and pulp theory (1996).

cumulatieve bibliografie
ETYM: Lat. cumulare = ophopen.
Lopende bibliografie die na publicatie van een aantal afleveringen de daarin
opgenomen informatie – vaak met aanvullingen – weer binnen één systeem
(alfabetisch, chronologisch of systematisch) brengt, bijv. de Bibliografie van de
Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL), verschenen vanaf 1970, eerst
in kwartaalafleveringen die per halfjaar én per jaar werden gecumuleerd, en vervolgens
in jaarafleveringen die per vijf jaar gecumuleerd werden.
LIT: E. Willekens, 'Bibliografie van de Nederlandse literatuurstudie' in Spiegel
der letteren 1 (1956-1957) 1, p. 85-109 A.L. Sötemann, 'Bibliografie en
Neerlandistiek' in Nieuwe taalgids 62 (1969) 1, p. 41-46 W. Gobbers, 'Naar een
bibliografie der Nederlandse letteren' in 25 jaar Alfgemene Conferentie der
Nederlandse letteren (1976), p. 27-29.

currens
ETYM: Lat. lopend < currere = lopen.
Term uit de paleografie voor snel en ongedisciplineerd gebruiksschrift zonder
enige kalligrafische pretentie. De currens bezet het laagste niveau in een door Lieftinck
geïntroduceerde indeling naar niveau van het schrift: van snel geschreven naar
zorgvuldig gekalligrafeerde letters (currens, libraria en formata). Bij deze indeling
naar niveau is het tamelijk moeilijk om van objectieve criteria uit te gaan: de
beschrijver moet afgaan op zijn ervaring en eigen (subjectieve) oordeel. Het begrip
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wordt vaak gebruikt als toevoeging bij de objectieve, op vormelijke eigenschappen
gebaseerde schriftbenaming, bijv.: littera hybrida currens. De littera currens behoort,
zoals de naam al zegt, evenals de littera cursiva tot het lopend schrift (cursief).

Littera currens als lopend gebruiksschrift. [bron: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione
codicum (1979/1980), p. 48].

LIT: G.I. Lieftinck, Manuscrits datés, conservés dans les Pays Bas, dl.1 (1964),
p. VII-XXX J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-282.

cursief
ETYM: Middeleeuws Lat. cursivus = lopend schrift < Lat. cursus = het lopen.
Term uit de paleografie voor ‘lopend schrift’, waarbij de letters (d.m.v. lussen)
aan elkaar geschreven worden en niet los naast elkaar staan (staand schrift), en uit
de typografie voor de drukletter die hierop geïnspireerd is. Het cursieve schrift was
een gebruiksschrift dat zich door de eeuwen heen steeds onderscheidde van het
boekschrift en het oorkondeschrift die een meer gekalligrafeerde vorm vertoonden.
De Romeinen schreven aanvankelijk alleen een cursieve majuskel (capitalis
cursiva). Van ca. de 3de tot de 7de eeuw worden een cursief majuskelschrift en een
cursief minuskelschrift naast elkaar gebruikt; daarna komen alleen nog cursieve
minuskelschriften voor. Rond 800 ontstaat de Karolingische minuskel, die geen
cursieve vorm kent, maar waaruit zich na ca. 1100 een gotisch cursief schrift (littera
cursiva) ontwikkelt.
Omstreeks 1400 vormt zich naast het humanistische boekschrift ook een
humanistische cursief (humanistisch schrift), met als variant op de pauselijke
kanselarij de cancelleresca die via 16de-eeuwse schrijfboekjes invloed gehad heeft
op het ontstaan van de cursieve drukletter. De cursieve drukletter die gebaseerd is
op de (gotische) Oudhollandse drukletter noemt men de civilité; de cursief van de
romein die gebaseerd is op de humanistische littera antiqua noemt men de littera
italica.
Het gebruik van de cursief beperkt zich tegenwoordig tot een klein aantal
toepassingen, bijv. voor het afdrukken van poëzie. Een zeer gebruikelijke toepassing
is het cursiveren van titels in titelbeschrijvingen. Waar een auteur niet de beschikking
heeft over een cursief, wordt door middel van onderstreping in de kopij aangegeven
wat in druk gecursiveerd moet worden.
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Een gedicht van P.N. van Eyck, bezorgd in de Hollandsche Mediaeval cursief (1913). [bron:
Bibliopolis]

LIT: E. Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen (19645),
p. 18 e.v. H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862) K.A. Atkins,
Masters of the italic letter: twenty-two exemplars from the sixteenth century (1988)
B. Bischof, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (20094).

cursiva zie littera cursiva

custode
ETYM: Lat. custos = wachter.
Om de juiste volgorde van de katernen binnen de codex te garanderen, plaatsten
middeleeuwse kopiisten het eerste woord van een nieuw katern in het staartwit van
de verso-zijde van het laatste blad van het eraan voorafgaande katern. Later werd
deze methode ook toegepast om de volgorde van de bladen binnen het katern te
bewaken, soms in combinatie met katernsignaturen. Uiteindelijk ging men er zelfs
toe over in het staartwit van elke recto- en verso-zijde het eerste woord van de
volgende bladzijde te zetten. De eerste boekdrukkers namen deze gewoonte over:
custoden vergemakkelijken het (voor)lezen, omdat er tijdens het omslaan van het
blad doorgelezen kan worden.
De gewoonte custoden te zetten, is blijven voortbestaan tot in het
schijfmachinetijdperk, en wel om aan te geven dat er nog een blad volgt.
Andere termen voor custode zijn: bladwachter, reclame, reclamant of wachtwoord.
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In de rechterbenedenhoek van elke bladzijde van Helmers' De Hollandsche natie staat een custode
gedrukt (1822). [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 177].

LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Kroniek van codicologie en filologie
VIII’ in Spiegel der Letteren 6 (1962-1963) 3, p. 210-215 R.B. McKerrow, An
introduction to bibliography for literary students (19672), p. 26, 82-84 Ph. Gaskell,
A new introduction to bibliography (19742), p. 53, 78 F.A. Janssen, Zetten en
drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 170 P.J. Verkruijsse, 'Wacht u voor de
bladwachter! Custodering, signering en paginering in de handpersperiode' in J.
Hanselaer & H. Meeus (eindred.), E Codicibus Impressisque. Opstellen over het
boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. II: Drukken van de zestiende
tot de twintigste eeuw (2004), p. 571-594.

cyclus
ETYM: Gr. kuklos = kring, cirkel.
Groep lyrische of epische werken, waarvan de samenhang wordt uitgemaakt door
een zekere eenheid van bij voorbeeld onderwerp, sfeer of vorm. Zo schreef Jacques
Perk zijn Mathilde-cyclus (1880).
Een cyclus werd vaak samengesteld uit teksten die tevoren separaat circuleerden.
Zo werden in de overleveringsgeschiedenis van de Franse middeleeuwse literatuur
de meeste chansons de geste ondergebracht in drie cycli: de eerste rond Karel de
Grote, de tweede rond Garin de Monglane en de derde rond Doon de Mayence. Iets
soortgelijks gebeurde in de Arthurepiek.
De meer specifieke term ‘cyclusroman’ (Fr. roman-cycle), geïntroduceerd door
A. Thibaudet, wordt gebruikt voor romans die als afzonderlijke verhalen gelezen
kunnen worden, maar met elkaar verbonden zijn doordat een aantal personages erin
terugkeren. Dit verschijnsel kende vooral succes in de 19de eeuw, bijv. H. Balzac,
La comédie humaine (1829-1854) en E. Zola, Les Rougon-Macquart (1871-1893),
en, later, A. Powell, A dance to the music of time (1951-1975).
Een hechtere eenheid vertoont de zgn. prozacyclus, die via herhaling en
cirkelsluiting één centrale boodschap uitdrukt die niet als zodanig uit de afzonderlijke
delen te halen is, zoals in L. Durrell, Alexandria quartet (1957-1960) en E. Leroux,
To a dubious salvation: A trilogy of fantastic novels (1972). Een speciale vorm van
cyclusverhaal is het kaderverhaal. Gedichtencycli zijn vaak onderdelen van
dichtbundels.
Zie ook roman fleuve en saga.
LIT: L. Strydom, Oor die eenheid van die digbundel: 'n tipologie van gedigtegroepe
(1976) H. van Coller, Etienne Leroux as siklusbouer (Diss. 1980) B. Besamusca
e.a. (red.), Cyclification: the development of narrative cycles in the chanson de geste
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and the Arthurian romances (1994) M. Deguy & St. Michaud (red.), Chemins
tournants: cycles et recueils en littérature des romans du Graal à la poésie
contemporaine (2004).

D

D-nummer
ETYM: Afkorting van Depot-nummer
Aanduiding uit de bibliotheekwereld voor het nummer dat aan een publicatie wordt
verleend door het wettelijk depot. Het nummer wordt doorgaans in het desbetreffende
boek op de verso-zijde van het titelblad of in het colofon afgedrukt en bestaat uit een
D, gevolgd door het jaartal tussen schuine strepen, een code van vier cijfers voor de
uitgevende instantie en na een schuine streep het volgnummer van de publicatie van
die uitgever. Aangezien Nederland geen wettelijk depot kent, volgt hier een Belgisch
voorbeeld: D/1969/0020/3 = Vijftien jaar aanwinsten sedert de eerste steenlegging
tot de plechtige inwijding van de Bibliotheek, de derde uitgave (/3) van de Koninklijke
Bibliotheek Albert I (/0020/) te Brussel uit 1969 (/1969/).

DDC
ETYM: Dewey Decimal Classification.
Melville Dewey (1851-1931) is de bedenker van een decimaal classificatiesysteem
voor bibliotheken. Zijn uit 1876 daterende DDC, ook wel aangeduid als Dewey
Decimal System, wordt – met de nodige aanpassingen waarvan de tweeëntwintigste
in 2003 – gebruikt in een groot aantal bibliotheken wereldwijd. De DDC vormt ook
de basis voor de verder uitgewerkte UDC.
LIT: P. Schneiders, De bibliotheek- en documentatiebeweging 1880-1914;
bibliografische ondernemingen rond 1900 (1982) R. Sweeney, ‘The international
use of the Dewey Decimal Classification’ in International Cataloguing and
Bibliographic Control 24 (1995).

decimo-sexto zie sedecimo

decoratie
ETYM: Fr. décoration < Lat. decoratio = versiering.
Verzamelnaam voor alle handgemaakte versieringen in middeleeuwse handschriften
(codex) en vroege drukken (incunabel). Deze versieringen werden na het afschrijven
van de tekst in het handschrift aangebracht, vaak door specialisten: de rubricator
voor lombarden en initialen (initiaal-1), de miniaturist voor de miniaturen (miniatuur).
Het kwam zelfs voor dat de decoratie pas veel later, bij het overgaan van een boek
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naar een andere bezitter of bij een veranderde mode, werd geschilderd of ingeplakt.
De decoratie van een handschrift biedt veel mogelijkheden tot de datering en
localisering van middeleeuwse handschriften: de verandering van de schriftsoorten
geschiedde veel geleidelijker dan de wisselingen van de mode in de verluchting.
Miniaturen zijn vaak tot op een decennium nauwkeurig te dateren, terwijl het schrift
meestal niet nauwkeuriger dan tot op een kwart eeuw te bepalen is.
Decoratie zegt niet alleen veel over de waarde van een handschrift – hoe
kostbaarder de decoratie des te duurder de codex – maar ook over het belang van de
tekst. De lezer werd op belangrijke tekstpassages gewezen door de uitvoering van
de decoratie: de aanwezigheid van een miniatuur of een grote initiaal wijst op een
belangrijk stuk tekst, een kenmerkende of extra uitbundige randversiering op een
bepaalde bladzijde kan eveneens op een belangrijke passage wijzen. Binnen de
decoratietechnieken zijn rangordes aan te wijzen: het belangrijkst zijn de miniaturen,
dan volgen de initialen en dan de lombarden, terwijl ook de uitvoering van versierde
randen en het penwerk (de met de pen getekende versiering in en om initialen,
lombarden en randen) een rol speelt.

Gedecoreerde pagina van een Bijbelvertaling uit 1360. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom,
Handgeschreven wereld (1995), p. 79)].
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LIT: K. Weitzmann, Illustrations in roll and codex. A study of the origin and
method of text illustration (19702) F. Unterkircher, Die Buchmalerei. Entwicklung,
Technik, Eigenart (1974) J.D. Farquhar, 'The manuscript as a book' in J.D. Farquhar
& S. Hindman Pen to press: illustrated manuscripts and printed books in the first
century of printing (1977) J.M.M. Hermans, Het Gronings Zutphense Maerlant
handschrift. Studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek te Groningen
(1979) A.S. Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering
in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw (1992).

deelwerk
Bibliotheektechnische term voor een werk met een afgerond aantal delen, waarvan
alle delen door dezelfde auteur of auteurs zijn geschreven. Vervolgwerken van
verschillende auteurs onder redactiebegeleiding worden kaderwerk genoemd.
Voorbeelden van neerlandistische deelwerken zijn de literaire handboeken van G.
Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (7 dln., 1906-1912), J. te Winkel,
De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (2de dr., 7 dln., 1922-1927) en
G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4
dln., 1948-1953).
LIT: Regels voor de titelbeschrijving (197113) L. Kuitert, Het ene boek in vele
delen (diss., 1993).

descriptieve bibliografie
Bibliografie waarin de resultaten neergelegd worden van het onderzoek van de
analytische bibliografie-1: na de analyse van het boek als materieel object volgt de
descriptie van de bevindingen. In een descriptieve bibliografie wordt op basis van
de beschrijvingen van afzonderlijke exemplaren (exemplaar-1) per druk een ideal
copy beschreven.
De beschrijvingen van de ideal copies in een descriptieve bibliografie omvatten,
enigszins afhankelijk van de aard van het materiaal, een transcriptie en/of facsimile
van de titelpagina's (titelpagina), een opgave van het bibliografisch formaat, de
collatieformule en paginering, een overzicht van prenten, een inhoudsopgave, een
lijst van gecollationeerde exemplaren, een variantenoverzicht en commentaar in
verband met de drukgeschiedenis. Voorbeelden zijn de descriptieve bibliografieën
van Mattheus Smallegange door P.J. Verkruijsse (1983), van Johan de Brune de
Oude door P.J. Verkruijsse e.a. (20012) en het Journael van Bontekoe door G.
Verhoeven & P. Verkruijsse (1996).
LIT: F. Bowers, ‘Purposes of descriptive bibliography, with some remarks on
methods’ in The Library, 5th series, 8 (1953), p. 7 Ph. Gaskell, A new introduction
to bibliography (19742), p. 321-322 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983), p. 19-51 A.O. Kouwenhoven, Handboek bibliografie (19953),
p. 11.

Dewey zie DDC
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diakritische tekens-1
ETYM: Gr. dia-krinein = in tweeën scheiden, onder-scheiden; vandaar diacritisch =
onderscheidend.
In de editietechniek gebruikt men bij het editeren van handschriftelijke teksten,
met name voor een diplomatische editie of een archiefeditie, een aantal tekens om
aan te geven dat er op paleografisch, manuscriptologisch of codicologisch gebied
bepaalde problemen zijn. Door combinaties van de drie basistekens: <>, [ ] en ., kan
men verschillende soorten toevoegingen, weglatingen en onzekere lezingen
weergeven. Bij het editeren van de klassieken was een aantal diakritische tekens al
lang in gebruik; een daarop geïnspireerd systeem werd in 1950 door Masai ook
voorgesteld voor modernere teksten en vervolgens door W.Gs Hellinga de
neerlandistiek ingebracht met het doel deze tekens te gebruiken voor de nieuwe P.C.
Hooft-editie. In de Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts
lyriek (2 dln., 1961, 1969) zijn ze inderdaad ook toegepast, maar daarvóór gebeurde
het al – met de nodige variatie – in een aantal delen uit de serie Zwolse drukken en
herdrukken. H.M. Hermkens had intussen in zijn dissertatie (Bijdrage tot een
hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten, 1964) weer een afwijkend
systeem gehanteerd. In het Duitse taalgebied ontwikkelde de ‘Editionstechnik’ zich
tot een specialisme, waarvan de bundel opstellen Texte und Varianten (1971) een
overzicht biedt. Daar is men duidelijk geneigd om de diakritische-tekensystemen
steeds verder uit te bouwen en te gebruiken, geïntegreerd in de tekst. In Nederland
verwijst men met de diakritische tekens gewoonlijk naar de voetnoten of naar
paleografische en manuscriptologische aantekeningen. Een overzicht van een aantal
gebruikte systemen geeft Marita Mathijsen in Naar de letter; handboek
editiewetenschap (20104).
LIT: P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik
daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346 M.
Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 290-296.

diakritische tekens-2
ETYM: Gr. dia-krinein = in tweeën scheiden, onderscheiden; diakritikos =
onderscheidend.
Tekens die worden toegevoegd aan een letter om een nieuw spellingssymbool te
krijgen, zoals accent aigu (bijv. op de é), accent grave (bijv. op de è), accent
circonflexe (bijv. op de ê), trema of Umlaut (bijv. op de ü) en cédille (onder de ç).
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Een lijstje met de meest voorkomende diakritische tekens. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884),
p. 63].

LIT: G.E. Booij e.a., Lexicon van de taalwetenschap (19802), p. 70.

dictée intérieure
ETYM: Fr. inwendig dictaat.
Middeleeuwse kopiisten – later ook zetters in drukkerijen – lazen een gedeelte
van de te kopiëren tekst en dicteerden zichzelf deze tekst tijdens het kopiëren. Dit
dictée intérieure is de oorzaak van een aantal psychische contaminaties, dicteerfouten
of hoorfouten en op het oog onzuivere rijmen als bijv.
Ic weets u danc ende lof mede
Al dat ghi mi hebt vertelt
Maer uwer dochter ghine sult
U verbelgen [...]
(Flandrijs, ed. De Graaf, 1980, vs. 289-292)
waar de kopiist niet de door het rijm vereiste vorm ‘selt’ schreef, maar als gevolg
van dictée intérieure de hem vertrouwde(re) vorm ‘sult’.
Nu nog is dictée intérieure de oorzaak van vele typografische en orthografische
onvolkomenheden.
LIT: A. Dain, Les manuscrits (19753), p. 15-55 A.M. Duinhoven, Bijdragen tot
reconstructie van de Karel ende Elegast, dl. 1 (1975), p. 230-253.

dicteerfout
Term uit de tekstkritiek, ook aangeduid als hoorfout, voor die transmissiefout die
eruit bestaat dat de kopiist of zetter niet neerschrijft of zet wat hij in zijn legger leest,
maar wat hij zichzelf hoort dicteren (dictée intérieure). Hierdoor werd soms onbewust
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en ongewild van de lezing van de legger afgeweken, wat enerzijds tekstbederf tot
gevolg had, anderzijds inzicht geeft in de taal van de kopiist, bijv.
Om dat daer soe scone was
saten wi alle .iij. int gars,
mine gheselinne ende ic.
Als wire gheseten hadden een stuc
(Flandrijs, ed. De Graaf, 1980, vs. 648-651)
waar niet de door het rijm vereiste vormen ‘gras’ en ‘stic’ staan, maar als gevolg van
dictée intérieur de vormen ‘gars’ en ‘stuc’.
LIT: A. Dain, Les manuscrits (19753), p. 15-55 A.M. Duinhoven, Bijdragen tot
reconstructie van de Karel ende Elegast, dl. 1 (1975), p. 230-253 W. Kuiper, Die
riddere metten witten scilde (1989).

diepdruk
Term uit de drukkerswereld voor de druktechniek waarbij de drukkende, geïnkte
delen lager liggen dan de niet-drukkende: het af te drukken beeld is aangebracht in
een plaat, meestal van koper, maar ook zink en staal worden gebruikt. Diepdruk
wordt vooral toegepast voor illustraties. Vanaf de 15de eeuw zijn de volgende
technieken gebruikt: de manuele diepdruk zoals gravure (andere gebruikte termen:
kopergravure, lijngravure, burijngravure, taille-douce of chalcografie), drogenaald,
stippelgravure, zwartekunst-2 of mezzotint, de chemisch-manuele diepdruk zoals ets
of lijnets, aquatint, vernis-mou, natuurzelfdruk, en de machinale diepdruk zoals
heliogravure, reliëfgravure en rasterdiepdruk.
Voor een boek met illustraties in diepdruk zijn twee drukgangen nodig, nl. één
voor de tekst in hoogdruk op de gewone drukpers en één voor de diepdruk op een
plaatpers. Diepdrukillustraties zijn gewoonlijk te herkennen aan de moet van de plaat
in het papier. Bij een tegendruk ontbreekt die moet echter.
Om een extra drukgang te vermijden kon men ook illustreren met houtsnedes die
samen met het hoogdrukzetsel onder de pers gingen. Het vlakdrukprocedé is pas eind
18de eeuw uitgevonden.
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Titelpagina van Petrus Cunaeus' De Republica Hebraeorum in diepdruk (1632). [bron: Bibliopolis].

LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862) Delineavit et
Sculpsit, Tijdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst tot omstreeks 1850
(1989-….) F. van der Linden, De grafische technieken (19905) J. de Zoete e.a.
(red.), De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw (1995) #
Letters proeven, Prenten smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum
Plantin-Moretus en het Prentenkabinet (2004) G. Verhoeven & P. Verkruijsse,
‘Verbeelding op bestelling; de boekillustratie’ in H. van Nierop e.a. (red.), Romeyn
de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008), p. 146-169.

diploma zie dubbelblad

diplomatiek zie oorkondeleer

diplomatische editie
ETYM: Gr. di-ploma = dubbel-gevouwen (van brief) < di-ploun = dubbel vouwen;
vandaar diplomatisch = gelijk aan het origineel.
Term uit de editietechniek voor een editie waarin de tekst gegeven wordt zoals
het lezende oog deze na het gereed komen van codex of druk zag. Dat impliceert dat
iedere vorm van tekstkritiek (kritische editie) in de tekst uitgesloten is; die kan
uitsluitend in het notenapparaat gegeven worden, waar ook paleografische,
codicologische en analytisch-bibliografische commentaar thuishoort. In de tekst
mogen – in tegenstelling tot bij een archiefeditie - alleen diacritische tekens gebruikt
worden op die plaatsen waar ook de contemporaine lezer van de bron geaarzeld zou
hebben met betrekking tot een keuze uit het aanbod van tekens. In een diplomatische
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editie behoort ook een codicologische, manuscriptologische of
analytisch-bibliografische beschrijving van de bron. Pas als de tekst diplomatisch is
vastgesteld, een bezigheid waarbij de editeur voortdurend voor de keuze staat of een
teken (figura-2) al dan niet een taalteken (signum) is, kan het werk van de
tekstinterpretatie beginnen.
Het principe van het lezende oog vereist dat afkortingen (abbreviatuur) worden
opgelost (in cursief), dat de structuur van de tekst gehandhaafd blijft (lombarde,
alinea enz.) en dat díe zetfouten die de lezer automatisch corrigeert ook in de tekst
verbeterd worden (uiteraard verantwoord in een noot).
Omdat de archief- en/of de diplomatische editie beschouwd wordt als het
noodzakelijke voorbereidende werk voor een kritische editie, is dit soort edities per
definitie bestemd voor een klein publiek van filologen die zich vervolgens hierop
kunnen baseren voor kritische edities van allerlei aard. Voorbeelden van diplomatische
edities zijn die van Van den Vos Reynaerde door W.Gs Hellinga (1952) en Karel
ende Elegast door A.M. Duinhoven (1969).
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs’ in Huldeboek Pater
Dr Bonaventura Kruitwagen (1949), p. 178-195 W.Gs Hellinga, ‘Verantwoording
van de uitgave’ in Van den Vos Reynaerde. I. Teksten. Diplomatisch uitgegeven naar
de bronnen vóór het jaar 1500 (1952), III-VII W.Gs Hellinga, ‘Principes
linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3 (1952-1953), p. 295-308 Die Wrake
van Ragisel, ed. W.P. Gerritsen, dl. 1 (1963), p. 274-280 P.J. Verkruijsse, ‘Over
diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik daarbij van diacritische tekens’
in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346 M. Mathijsen, Naar de letter; handboek
editiewetenschap (20104).

diptychon
ETYM: Gr. di-ptuchos = dubbel gevouwen (vgl. diptiek = tweeluik).
Term uit de codicologie voor twee wastafeltjes die met de waskant naar elkaar toe
scharnierend met elkaar verbonden zijn. Een diptychon is zeer geschikt om een tekst
te bewaren of te versturen, omdat de waskant na het sluiten van beide wastafels tegen
aanraken beschermd is. Het diptychon is de oervorm van de codex.

Meisje dat schrijft op een diptychon. [bron: J. Glennisson (red.), Le livre au Moyen Age (1988), p.
18].

LIT: J. Glénisson (red.), Le livre au Moyen Age (1988).

distributiefout
Term uit de analytische bibliografie en tekstkritiek voor een zetfout die het gevolg
is van verkeerd gedistribueerd zetsel. Na gebruik wordt zetsel losgekooid, gereinigd
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en weer in de letterkast opgeslagen. Het sorteren van gebruikt zetsel was doorgaans
het werk van leerlingen. Ervaren zetters vinden hun letters op de tast in de letterkast.
Wanneer het letterstaafje met de verkeerde letter qua breedte niet of nauwelijks
afwijkt van de verwachte letter (een ervaren zetter voelt dat) en ook optisch niet al
te zeer afwijkt, dan is aan alle voorwaarden voor een distributiefout voldaan. Een
voorbeeld van een zetfout ten gevolge van een distributiefout is:
Die oom: ‘Geoet [= Groet] mi u moeye, mijn suster, ende vaert wel.’
(Mariken van Nieumeghen, ed. Coigneau, 1982, vs. 30)
LIT: P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland (ed.
F.A. Janssen, 1974), p. 57-58.

dittografie
ETYM: Gr. dittos graphein = dubbel schrijven.
Fout van een kopiist of zetter (transmissiefout) die eruit bestaat dat een woord of
deel van een woord onnodig herhaald wordt, bijv.
under der der brucgen was ein man
(Aiol, ed. Gysseling, 1980, vs. 463)
Het overslaan van woorden noemt men haplografie.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast, dl.
1 (1975), p. 137-281.

divan
ETYM: Perzisch diwan = register.
Perzische benaming voor een bundel gedichten afkomstig van één enkele hand en
dikwijls gerangschikt in alfabetische volgorde. Sommige divans zijn beroemd
gebleven, vooral die van mystieke auteurs zoals Hallaj (857-922) of Djalâl ud Dîn,
genaamd Rûmi (1207-1273), of van Hafiz (14de eeuw), de grootste lyricus van de
Perzische literatuur. Deze laatste heeft de West-östlicher Divan (1819) van Goethe
geïnspireerd, de meest bekende ‘divan’ in de westerse literatuur.
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Pagina uit de divan van Hafiz in een Perzisch handschrift. [bron: A.G.H. Bachrach e.a.(red.), Moderne
Encyclopedie van de Wereldliteratuur, dl 4 (19802), t.o. p. 160].

LIT: ‘Diwan’ in Encyclopedia of Islam, dl. 2 (1965), p. 323-337 J.Ch. Bürgel,
Drei Hafis-Studien (1975) A. Bohnenkamp & A. Bosse, ‘West-östlicher Divan’
in Goethe-Handbuch, dl. 1 (1996), p. 306-334 A. Bosse, ‘Meine Schatzkammer
füllt sich täglich’ … Die Nachlassstücke zu Goethes ‘West-östlicher Divan’, 2 dln.
(1999).

documentatie
ETYM: Lat. documentum = toonbeeld, bewijs < docere = onderwijzen, leren.
Het verzamelen, selecteren, toegankelijk maken, opbergen, terugvinden en ter
beschikking stellen van documenten of andersoortige informatie. Documentaire
informatie (zoals de term sinds de mechanisering en automatisering na de Tweede
Wereldoorlog is gaan luiden) doorbreekt dus de grenzen tussen enerzijds instellingen
als bibliotheek-1, archief-1 en museum-2 en anderzijds apparaat als bibliografie,
catalogus-1 en inventaris door referenties betreffende een bepaald persoon of
onderwerp bijeen te brengen onafhankelijk van de aard, vorm of verblijfplaats van
die informatie.
De explosieve toename van wetenschappelijke publicaties in de 19de eeuw dreigde
te leiden tot een niet meer te beheersen stroom van informatie. Rond de eeuwwisseling
kwam het initiatief van Paul Otlet om in Brussel een universele bibliografie tot stand
te brengen, gebaseerd op de Universele Decimale Classificatie (UDC), in het Institut
International de Bibliographie (IIB). Al snel bleek dit een onhaalbare zaak:
documentatie per discipline of groep verwante disciplines was al ingewikkeld genoeg,
zoals bleek uit de International Catalogue of Scientific Literature van de Londense
Royal Society (1896-1920). In samenwerking met het Brusselse IIB werd in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ook een afdeling documentatie opgezet die in
de jaren 1910-1922 het Repertorium op de Nederlandsche tijdschriften produceerde.
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Met de opkomst van de speciale bibliotheek in het Interbellum groeiden bibliotheek
en documentatie steeds meer naar elkaar toe. Vooral de oprichting van het Nederlands
Instituut voor Documentatie en Registratuur (NIDER) in 1921 leidde tot tal van
documentaire activiteiten. Na de Tweede Wereldoorlog zijn door de automatisering
nieuwe mogelijkheden én problemen ten aanzien van de documentaire informatie
ontstaan.
Voor de neerlandistiek waren er enkele belangrijke gespecialiseerde
documentatie-instellingen, maar die zijn inmiddels voor een deel opgeheven of ze
hebben een aantal documentaire bezigheden moeten staken. In een adviesrapport aan
de Nederlandse Taalunie van 2004 staat zelfs te lezen: ‘Er bestaat geen specifiek
beleid voor de informatie en documentatie over de Nederlandstalige letteren’. Het
Letterkundig Museum (LM), voorheen Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum (NLMD), in Den Haag houdt zich bezig met het exposeren,
verzamelen en editeren van literaire documenten (manuscripten, brieven, knipsels,
prenten, geluid, film en voorwerpen) van na 1750. In Antwerpen doet het Letterenhuis,
voorheen Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), hetzelfde
voor Vlaanderen: de verzamelde affiches, brieven, clichés, documenten, eremetalen,
films, getuigschriften, manuscripten, knipsels, liederen, menu's, necrologia, foto's,
portretten, spelprogramma's, tekeningen en voorwerpen werden toegankelijk gemaakt
via de Klapper op het bezit (19812). Het Archief en Cultureel Documentatiecentrum
van de Rijksuniversiteit te Gent verzamelde gegevens over 19de- en 20ste-eeuwse
Vlaamse literatoren. Het Documentatiecentrum Nederlandse Letterkunde (DNL) van
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam verzamelde
totdat de afdeling opgedoekt werd bibliografische informatie, brieven, documenten,
onderwijsverslagen, geluid, knipsels, prenten en scripties betreffende letterkundigen
uit alle eeuwen, welke collectie deels via een Klapper op het bezit (19812) toegankelijk
was. Het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (BBN) en het Nederlands
Bibliotheek- en Lektuur Centrum (NBLC) in Den Haag verzorgden bibliografische
en documentaire uitgaven op literair-historisch terrein. Vanaf september 1997 is een
aantal instellingen samengevoegd in het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten (NIWI).
Een tijdschrift dat zich speciaal met de documentaire kant van de neerlandistiek
bezighield was Dokumentaal (1972-1996). De Werkgroep voor de Documentatie
der Nederlandse Letteren, ingesteld in 1967 op de 17de Algemene Conferentie der
Nederlandse Letteren en ressorterend onder de sectie Bibliotheekwezen van de
Taalunie, is gedurende een twintigtal jaren coördinerend opgetreden.
Niet speciaal op de neerlandistiek betrekking hebbende documentatie-instellingen
en -uitgaven die niettemin van belang kunnen zijn bij het neerlandistisch onderzoek,
zijn te vinden in of via de meest recente drukken van A.M.J. van Buuren, W.P.
Gerritsen & A.N. Paasman, Vermakelijk bibliografisch ganzenbord; de website
BIZON; het gedenkboek 50 jaar AMVC (1984); Handboek Letteren; Nederlandse
Bibliotheek- en documentatiegids; Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids;
J. Verougstraete, Inventaris van Belgische onderzoekscentra die over een bibliotheek
of documentatiedienst beschikken.
LIT: Th.P. Loosjes, On documentation of scientific literature (19732) H. Lamers,
‘De documentatie van de Nederlandse taal- en letterkunde’ in Dokumentaal 7 (1978),
p. 4-14 M. Geesink & A. Bossers, ‘Bibliografie en documentatie van de
Nederlandse taal- en letterkunde’ in Dokumentaal 7(1978), p. 50-54 P.J.
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Verkruijsse, ‘DNL over documentatie’ in Dokumentaal 7 (1978), p. 55-59 B. van
Selm, ‘De Nederlandse taal- en letterkunde en de bibliografie van bronnen’ in
Dokumentaal 7 (1978), p. 60-67 C. Neutjens, ‘Schets voor een beleid inzake de
documentatie van de neerlandistiek’ in Dokumentaal 8 (1979), p. 81-85 B. van
Selm, ‘Ontwerp van een beleid inzake de documentatie der Nederlandse letteren’ in
Dokumentaal 9 (1980), p. 36-46 P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening
(1981) P. Schneiders, De bibliotheek- en documentatiebeweging 1880-1914;
bibliografische ondernemingen rond 1900 (1982) P.S.A. Groot, Persoonlijke
documentatie (1984) P. Lammens-Pikhaus & A. Deprez, ‘Documentatiecentrum
in Gent’ in Literatuur 1 (1984), p. 176-178 A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek
bibliografie (19953).

DOI
ETYM: Acroniem voor digital object identifier.
Een DOI of digital object identifier is een unieke en permanente code die aan een
publicatie wordt toegekend volgens een genormeerd systeem dat wordt beheerd door
de International DOI Foundation. De hele opzet is enigszins vergelijkbaar met die
van systemen als ISBD, ISBN en ISSN, behalve dat hij in dit geval specifiek dient
voor het identificeren en terugvinden van publicaties op het internet en voor de
instandhouding van links tussen publicaties, ook als de bestanden van internetadres
veranderen. Het systeem werd geïntroduceerd in 1997 en wordt sindsdien meer en
meer gebruikt – vooral voor wetenschappelijke en vaktechnische teksten.
LIT: http://www.doi.org/index.html

doorleesteken zie overloopteken

dossier-1
ETYM: Fr. verzameling stukken.
Term uit de archivistiek voor een reeks archiefbescheiden uit één archief die zijn
ontvangen of opgemaakt bij de behandeling van één bepaalde zaak. Dit stelsel van
dossiervorming is de grondslag voor de indeling van de archieven volgens het op de
UDC (Universele Decimale Classificatie) gebaseerde registratuurplan van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een verzameling stukken in het algemeen
wordt ook dossier-2 genoemd.

dossier-2
ETYM: Fr. verzameling stukken.
Buiten de archivistiek (dossier-1) – met name in de juridische sfeer – spreekt men
ook van een dossier als daarin stukken van verschillende aard en herkomst en tot
verschillende archieven behorend, verzameld zijn. Men zou bijv. een dossier-Weinreb
kunnen samenstellen met daarin alle polemieken van W.F. Hermans, Renate
Rubinstein, Aad Nuis, het Rapport van het RIOD enz.

doubleren
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ETYM: Fr. doubler = verdubbelen.
Doubleren of cacheren (Fr. cacher = verbergen) is het restaureren van een blad
papier of perkament door het aan weerszijden te beplakken met Japans papier,
chifonzijde of goudvlies (runderblindedarm).
LIT: H.L.Ph. Leeuwenberg & F. Strating, Catalogus Spiegel van behoudenis;
restauratie van archivalia (1973), p. 24, 26-27.

doublet-2
ETYM: Fr. double = dubbel.
Term uit de bibliotheek- en archiefwereld waarmee een tweede exemplaar van
een document uit de collectie wordt aangeduid. Vroeger gingen bibliotheken er
regelmatig toe over om doubletten af te stoten vanwege ruimtegebrek of te ruilen
met andere bibliotheken. Sedert de analytische bibliografie-1 er de aandacht op heeft
gevestigd dat er vaak varianten kunnen voorkomen in exemplaren van één druk komt
men het stempel ‘Afgeschafte dubbelen’ minder tegen in antiquarisch verhandelde
boeken.

draadlijnen zie waterlijnen

drogenaald
Illustratietechniek behorend tot de manuele diepdruk. De techniek bestaat uit het
krassen met een hard metaal in een metalen plaat waardoor groeven ontstaan die de
inkt vasthouden. Wanneer in de plaat een lijn wordt gekrast, ontstaat een opstaande
rand, de braam, waarbinnen de inkt goed blijft hangen. Afdrukken worden gekenmerkt
door zachte, fluwelen lijnen. Overigens is het aantal goede afdrukken dat van een
drogenaald gemaakt kan worden beperkt omdat de braam onder de pers snel wordt
platgeduwd.

Drogenaaldtechniek. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (1990), p. 142].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) # Letters proeven, Prenten
smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet
(2004).

druk
Bibliografische term voor alle exemplaren (exemplaar-1) van een boek die direct of
indirect (via stereotypie, foto-offset e.d.) afstammen van hetzelfde zetsel of – bij
moderne zetmethoden – van dezelfde film of tape. Men spreekt pas van een nieuwe
druk wanneer meer dan de helft van het zetsel opnieuw gezet is; zolang de wijzigingen
van geringere omvang zijn, kan er sprake zijn van een herziene, opnieuw herziene,
gecorrigeerde of anderszins gewijzigde herdruk, oplage, uitgave of titeluitgave. Een
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correcte bibliografische aanduiding van de druk is noodzakelijk om die druk te kunnen
plaatsen in de tekstgeschiedenis: bij opnieuw zetten kunnen immers varianten
optreden, al of niet intentioneel; bij gebruik van hetzelfde zetsel zijn eventuele
varianten gewoonlijk van intentionele aard.
De vermeldingen zoals die in de werken zelf aangebracht worden door de uitgever
zijn zelden juist; meestal zijn als zodanig aangeduide vervolgdrukken geen echte
herdrukken, maar nieuwe oplagen of uitgaven. De teksthistoricus zal door collatie
van exemplaren (collationeren) de relatie tussen de verschillende drukken moeten
achterhalen.
Een voorbeeld van onjuiste drukaanduiding vindt men in het Handboek tot de
geschiedenis der Nederlandse letterkunde van G.P.M. Knuvelder. De 1ste druk van
Knuvelder verscheen in 4 delen van 1948 tot 1953. De druk van 1957-1961 noemt
zich terecht ‘tweede, herziene druk’. De 3de (1964) en 4de druk (1967) zijn nieuwe
oplagen van de 2de herziene druk, zodat de ‘vijfde, geheel herziene druk’ (1970-1976)
eigenlijk de 3de druk zou moeten heten, waarvan intussen weer twee oplagen
verschenen zijn, die echter aangeduid worden als ‘zesde druk’ (1976) en
‘zesde-zevende druk’ [sic] (1978). De drukgeschiedenis van Knuvelders handboek
kan dus als volgt genoteerd worden:
1ste dr. 1948-1953
2de herz. dr., 1ste opl. 1957-1961
2de herz. dr., 2de opl. 1964
2de herz. dr., 3de opl. 1967
3de herz. dr., 1ste opl. 1970-1976
3de herz. dr., 2de opl. 1976
3de herz. dr., 3de opl. 1978.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 313-316 F.A.
Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken’ in Spektator 4 (1974-1975) 5,
p. 275-283.

drukfout
Een fout ontstaan tijdens het drukproces. Wanneer het insluiten, het vastzetten van
het zetsel, niet goed gebeurd is, kan door de tijdens het drukken uitgeoefende druk
een deel van het zetsel gaan schuiven; er kunnen ook letters breken. Door verschuiven
van het frisket of vouwen in het papier kan afbijtsel voorkomen; vegen en vlekken
kunnen de tekst onleesbaar maken. De meeste drukfouten worden in een vroeg
stadium hersteld, nl. nadat een drukproef getrokken is.
Drukfouten moeten dus duidelijk onderscheiden worden van zetfouten die
veroorzaakt worden door een distributiefout of door een verkeerd grijpen van de
zetter in de letterkast. In boeken treft men vaak een lijst ‘te verbeteren drukfouten’
(errata) aan; het betreft hier vrijwel altijd zetfouten.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 152-154 M.
Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20144).

drukgeschiedenis
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Term uit de bibliografie en editietechniek voor dat gedeelte van de tekstgenese dat
zich beperkt tot het stadium van de tekst in druk, dus zonder de tekst in manuscript-2
of in codex. Via systematisch-bibliografisch onderzoek dienen alle drukken en
uitgaven van een tekst opgespoord te worden. Vervolgens moet de graad van
autorisatie (autoriseren) worden vastgesteld, waarna vaak alleen de geautoriseerde
drukken in aanmerking komen voor analytisch-bibliografisch (analytische
bibliografie-1) onderzoek op varianten (correctie op de pers, cancel) ten behoeve
van de samenstelling van een ideal copy. De verhouding tussen de drukken moet in
een stemma aangegeven worden.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 336-338.

drukkersmerk
Een drukkers- of uitgeversmerk is een kenmerk in de vorm van een huismerk,
monogram of vignet, door drukkers en uitgevers in een boek afgedrukt om aan te
geven door wie het boek vervaardigd is. Aanvankelijk (bij incunabelen) is het
drukkersmerk samen met het impressum achterin te vinden, maar met de ontwikkeling
van de titelpagina verhuist ook het drukkersmerk naar voorin het boek, waar het op
de titelpagina tussen de tekst van de titel en impressum tevens een versierende functie
heeft. Veel drukkersmerken fungeren als emblema: prentje en spreuk zeggen iets
over de drukker-uitgever. Bekende drukkersmerken zijn de passer van de drukkerij
van Plantijn met de spreuk ‘Labore et Constantia’ en de vruchtboom met vallende
tak en mannenfiguur van de 16de-eeuwse Franse uitgever Robert Estienne met de
spreuk ‘Noli altum sapere’, welk merk via de 17de-eeuwse Elzeviers nog steeds
gebruikt wordt door uitgeverij Elsevier, maar nu met de spreuk ‘Non solus’.
Boeken met een onvolledig of ontbrekend impressum zijn soms via het
drukkersmerk te situeren en dateren, omdat drukkers-uitgevers vaak meer dan één
merk gebruiken wegens slijtage of schade aan een eerder merk, vooral als het een
houtsnede betreft.
Er is nog geen totaaloverzicht van de Nederlandse drukkersmerken; wel is materiaal
in facsimile bijeengebracht in de Bibliotheca Belgica (1964, dl. 4, p. 66-208), door
J.G.C.A. Briels in zijn Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers (1974) en
in de Catalogus van de tentoonstelling Gedrukt in Dordrecht (1966). Veelbelovend
is het gebruik van de cd-rom hierbij, zoals het door de Koninklijke Bibliotheek
uitgegeven proefproject Dutch Printer's Devices (1991), dat met o.a. het materiaal
dat de STCN oplevert, vervolledigd zal worden. De 15de- en 16de-eeuwse
drukkersmerken zijn beschreven door F. Vandeweghe & B. Op de Beeck in
Drukkersmerken uit de 15de en 16de eeuw binnen de grenzen van het huidige België
(1993); P. van Huisstede & J.P.J. Brandhorst stelden een overzicht samen van Dutch
printer's devices 15th-17th century (3 dln., 1999).
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Drukkersmerk van de uitgeverij Plantijn met passer en 'Labore et Constantia'-spreuk uit de 16de of
17de eeuw. [bron: Bibliopolis]

LIT: A.C. Nielson, Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken (1952) A.
Simoni, ‘Bearwood, Tree, Flatfish & Co.; some punning Dutch devices’ in Hellinga
Festschrift / feestbundel / mélanges (1980), p. 447-466 K. Porteman, ‘T'is al goet
wat cunste doet. Beschouwingen bij een drukkersmerk van de gebroeders Van de
Venne’ in Liber amicorum Leon Voet (1985), p. 329-345 B. van Selm, Alles komt
teregt (1991) B. ten Doeschot, Naamspreuken op uitgeversmerken (1991) J.V.
Ecsedy, 'The printer's device of the Elseviers in Hungary' in Quaerendo 21 (1992),
125-138 P. Davidson, The vocal forest; a study of the context of three Low
Countries printers' devices of the seventeenth century (1996) L. Schlüter & P.
Vinken, The Elsevier Non solus imprint (1997).

drukkunst
Drukkunst of typografie is een vermenigvuldigingstechniek die bestaat uit het met
kracht drukken van een met inkt ingesmeerde drukvorm op het te bedrukken materiaal
(meestal papier, maar soms ook perkament of zijde). Reeds in de 8ste en 9de eeuw
werden in Japan en China teksten vermenigvuldigd via houtblokken. Het drukken
met losse houten karakters dateert uit het 11de-eeuwse China; losse metalen stempels
waren in de 15de eeuw in Korea in gebruik. In diezelfde eeuw dringt de kennis van
de drukkunst door in Europa, eerst weer in de vorm van blokboeken die tot stand
komen doordat een gehele bladzijde in een houtblok wordt uitgesneden, vervolgens
ook met behulp van losse houten en later metalen letters.
De (her)uitvinding van de losse gegoten loden letter door Johannes Gutenberg
betekende rond het midden van de 15de eeuw voor de van het alfabetisch schrift
gebruik makende westerse wereld een revolutie. De losse letterstaafjes konden na
gebruik steeds weer opnieuw gebruikt worden zodat het mechanisch vermenigvuldigen
(‘artificialiter scribere’) van teksten commercieel aantrekkelijk werd. Het
handgeschreven boek verdween: de voor publicatie bedoelde codex maakt plaats
voor het uitsluitend als kopij voor de zetter bestemde manuscript-2. Een veel grotere
oplage van in principe identieke teksten (met de tijdens het drukproces optredende
fouten en de implicaties daarvan voor de tekst houdt de analytische bibliografie-1
zich bezig) betekent een mogelijkheid tot verspreiding van kennis en ideeën op grote
schaal: de culturele beweging van de renaissance en de godsdienstige van de
hervorming maken gebruik van de nieuwe uitvinding.
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De eerste drukkers, Gutenberg en diens medewerkers Fust en Schöffer, drukken
in de jaren '50 van de 15de eeuw de zgn. 42-regelige Bijbel en het Mainzer Psalterium.
In de jaren '60 dringt de boekdrukkunst door in Italië en de Nederlanden; in 1470
wordt er gedrukt in Parijs. De voortbrengselen van de prototypografie zijn
fragmentarisch bewaard en ongedateerd. In de tijd van de incunabelen (tot en met
1500) en postincunabelen (tot en met 1540) is de ontwikkeling waar te nemen van
voortzetting van de vormgeving van de codex tot een boek met alle nu nog bekende
onderdelen (paginering, kopregel, colofon, titelpagina, voorwerk, index-1). De
invoering van de ijzeren handpers rond 1825 en enige tijd later die van de cilinderpers
beëindigt de handpersperiode, maar betekent in principe weinig wijziging in de
techniek van het drukken. De uitvinding van de gietmachine rond 1850 en van de
zetmachine aan het eind van de 19de eeuw brengt grotere wijzigingen in de drukkerij.
Revolutionair echter zijn de toepassing van fotozetten en elektronisch zetten vanaf
ongeveer 1960: dit betekent het afschaffen van de loden letter. Met de opkomst van
de computer en tekstverwerkings- en DeskTopPublishing-programma's wordt
gaandeweg ook de zetter overbodig: de auteur levert de kopij op diskette direct aan
de grafisch ontwerper voor de lay-out. Hoogdruk en diepdruk zijn verdrongen door
fotolitho-offset (vlakdruk). Alleen op de private press wordt het oude handwerk nog
beoefend ten behoeve van bibliofiele uitgaven.
In de Nederlanden zijn de oudst gedateerde boeken gedrukt in Utrecht door
Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt (1473) en in Aalst door Dirk Martens en
Johan van Westfalen (1473). William Caxton en Colard Mansion hadden een
werkplaats in Brugge; Johan Veldener drukte in Leuven (1475), Utrecht (1478) en
nogmaals Leuven (1484). In Brussel richtten de Broeders des Gemenen Levens een
werkplaats in. Vanaf 1477 is er gedrukt in Gouda door Gheraert Leeu en in Delft
door Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, vanaf 1481 in
Antwerpen door Mathias van der Goes, vanaf 1477 in Deventer door Richard Pafraet.
Een bekende incunabeldrukker is ook Jacob Bellaert.
Na de schitterende typografische prestaties van Aldus Manutius in Venetië, Johann
Froben in Bazel en de Etiennes in Parijs verplaatst het zwaartepunt zich in de 16de
eeuw naar Antwerpen waar tal van drukkers werkzaam zijn. Christoffel Plantin sticht
daar een voor die tijd uiterst modern drukkersbedrijf, dat nu als Museum
Plantin-Moretus nog steeds indruk maakt. In de 17de en 18de eeuw is Amsterdam het
belangrijkste drukkerscentrum ter wereld: de drukkerijen van Blaeu en Janssonius
produceren kwalitatief hoogstaand drukwerk, evenals het Leidse bedrijf van de
Elseviers. Vanaf de 18de eeuw heeft het huis Enschedé in Haarlem een uitstekende
reputatie opgebouwd, waarvan de getuigenissen zichtbaar zijn in het Museum
Enschedé. Een schitterende collectie modern typografisch materiaal is bijeengebracht
in Den Haag in Museum Meermanno Huis van het Boek dat al in het bezit was van
een verzameling codices en oude gedrukte werken.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962) H.D.L. Vervliet,
Annual bibliography of the history of the printed book and libraries (vanaf 1970)
L. Febvre & H.J. Martin, L'apparition du livre (19712) De vijfhonderdste verjaring
van de boekdrukkunst in de Nederlanden (1973) S.H. Steinberg, Five hundred
years of printing (19743) Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742)
E.L. Eisenstein, The printing press as an agent of change, 2 dln. (1979) P.F.J.
Obbema, Boeken in Nederland; vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven
(1979) H.A. Halbey (red.), Museum der Bücher (1986) F.A. Janssen, Zetten en
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drukken in de achttiende eeuw (19862) M. van Delft & C. de Wolf (red.),
Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (2003) W. Savage,
Dictionary of the Art of printing (2003).

drukpers
Machine voor het vervaardigen van drukwerk. Vanaf de 15de tot de 18de eeuw was
de pers van hout en werd met de hand bediend. De constructie van de ijzeren handpers
begin 19de eeuw (de Stanhope-pers) had als voordeel dat een gehele drukvorm
(binnenvorm, buitenvorm) in één trek vervaardigd kon worden en niet meer in twee
halen afgedrukt moest worden: dit betekende dus een grotere productiviteit. De
machinale degelpers is tot op heden in gebruik gebleven. Eveneens begin 19de eeuw
doet de snelpers zijn intrede. Deze door stoomkracht aangedreven cilinderpers
betekent een grote omwenteling voor de werkwijze in de drukkerij die vier eeuwen
lang nauwelijks gewijzigd was: door de veel snellere werking van de machinepers
komen correcties op de pers (correctie op de pers) niet meer zo vaak voor. Hoewel
de gehele oplage in principe in één keer afgedrukt wordt, blijkt collationeren van
exemplaren binnen één druk voor boeken van na ± 1800 soms toch varianten op te
leveren. De nieuwe drukmethoden via foto-offset-platen laten ook weer gemakkelijk
wijzigingen toe bij het vervaardigen van nieuwe oplagen zonder dat dit altijd naar
behoren verantwoord wordt.
Voor het afdrukken van diepdruk was een aparte plaatpers vereist. Lang niet alle
drukkerswerkplaatsen beschikten over beide typen persen zodat boeken met
diepdrukillustraties vaak op twee verschillende locaties vervaardigd moesten worden
door twee samenwerkende drukkers-uitgevers.

Een ijzeren Stanhope-handpers in werking (1850). [bron: Bibliopolis]

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 118-124, 189-190,
198-200, 251-258 F.A. Janssen, Over houten drukpersen (1977) F.A. Janssen,
‘Eine Notiz über die sogenannte Bleau-presse’ in Gutenberg-Jahrbuch 1977, p.
155-159 C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors,
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1854 & 1860, ed. F.A. Janssen (1981), p. 15*-23*, 180-183, 214-223 F.A. Janssen,
Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862), p. 74-80, 325-333 A. Kets-Vree, ‘Een
onbekende druk van “Max Havelaar” uit de negentiende eeuw’ in Nieuwe Taalgids
78 (1985), p. 330-340 A. Kets, ‘De drukgeschiedenis van Klikspaans
Studenten-typen: aanpak en resultaten’ in De Boekenwereld 12 (1996), p. 198-208
Ad Stijnman, 'De ontwikkeling van de houten etspers, 1460-1850' in Kroniek van
het Rembrandthuis (1996) 1-2, p. 1-40.

drukproef
Een proefvel, bestemd voor de corrector of de auteur om er de zetfouten door middel
van correctietekens op aan te geven. De drukfouten waren meestal na de proefdruk
al door de zetter of drukker gecorrigeerd. Na correctie door de zetter kunnen er één
of meer revisies volgen om te zien of de zetfouten goed gecorrigeerd zijn. Vroeger
gebeurde het corrigeren vaak zonder dat de kopij beschikbaar was; dat leidde soms
tot onterechte correcties (Verschlimmbesserung). Een drukproef is te herkennen aan
het voorkomen van correctietekens. Vanaf de 19de eeuw wordt ook gewerkt met
drukproeven van zetsel dat nog niet opgemaakt was, de zogenaamde galeiproeven
of strokenproeven. Bij offset heet de laatste proef ozalidproef.

Gecorrigeerde drukproef van Vondels Maria Stuart en de corresponderende bladzijde in de eerste
druk. [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 51].

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 145-151 Ph.
Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 110-116, 351-353 M.
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Thornley, Proofreading: a comprehensive guide [1994] F.A. Janssen, ‘Auteurs
willen proeven lezen! Van Erasmus tot Multatuli’ in De Boekenwereld 27 (2011),
p. 293-305 L. Hellinga, Texts in transit: manuscript to proof and print in the
fifteenth century (2014).

drukvorm
Druktechnische term voor het zetsel waarmee één zijde van het vel bedrukt wordt.
De binnenvorm, die meestal het eerst klaar is, levert de schoondruk; de buitenvorm
geeft de weerdruk.

Een drukvorm met loodzetsel op een proefpers. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 77].

dubbelblad
Term uit de codicologie voor een vel papier of perkament dat éénmaal, over de korte
kant, gevouwen is. Normaliter vormt een dubbelblad samen met drie, vier, soms vijf
dubbelbladen een katern. Andere termen zijn bifolium en diploma.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Kroniek van codicologie en filologie
V’ in Spiegel der Letteren 5 (1961), p. 300-307 id., ‘VIII’ in Spiegel der Letteren
6 (1962-1963), p. 210-215.

dubbeldruk
Druktechnische term uit de musicologie voor een door O. Petrucci ontwikkeld
muziekdruksysteem in twee drukgangen, waarbij de notentypen op de reeds gedrukte
notenbalken gedrukt worden. Het andere muziekdruksysteem is de enkeldruk.
LIT: A. Mattheeuws, 'Van blokdruk, zwartrode dubbeldruk en enkeldruk:
Nederlandse muziektypografie in het 16de-eeuwse Antwerpen' in Tijdschrift voor
oude muziek 10 (1995), 3, p. 15-19 G. Spiessens, ‘Dubbeldruk’ in R. Dusoir & E.
Otte (red.), Antwerpse muziekdrukken, vocale en instrumentale polyfonie (16de-18de
eeuw) (1996), p. 15-16.

ductus
ETYM: Lat. het trekken, halen.
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Term uit de paleografie voor de schrijfbeweging. Het schrift, datgene wat op de
schriftdrager terechtkomt, is het resultaat van een beweging. Afhankelijk van de aard
van het materiaal (soort pen, soort materiaal waarop geschreven wordt) en van de
schrijfhouding kunnen lettervormen sterk afwijken, hoewel er eenzelfde
schrijfbeweging aan ten grondslag ligt. Het trachten te herkennen van de ductus
achter aanvankelijk onleesbaar schrift kan uiteindelijk leiden tot ontcijfering. De
ductustheorie is geformuleerd door de Franse epigraficus Jean Mallon en door hem
gedemonstreerd in twee films: ‘La Lettre’ uit 1937 en ‘Ductus. La formation de
l'alphabet moderne’ van 1976.
LIT: J. Mallon, Paléographie romaine (1952).

Duitse komma
Interpunctieteken in de vorm van een schuine streep: ‘/’, deel uitmakend van de
Oudhollandse drukletter, met ongeveer dezelfde functie als de moderne komma. De
Duitse komma is de voortzetting in druk van de virgula.
Onder invloed van de Anglo-Amerikaanse terminologie die in de automatisering
gebruikelijk is, gebruikt men tegenwoordig vaak de term ‘slash’; het teken ‘\’ is de
backslash.
LIT: J.M. van der Horst, Redactiewijzer. Praktische handleiding voor het taalkundig
en typografisch verzorgen van teksten (19997).

dummy
ETYM: Eng. reisexemplaar van een boek.
Boek waarin de tekstpagina's nog niet zijn afgedrukt of soms alleen in het eerste
katern, maar waarvan de band, de papiersoort en het formaat al wel zijn verwerkt.
De uitgever vervaardigt een dergelijk boek om het voor de handelsreiziger mogelijk
te maken daar de boekhandel mee te benaderen die zo een indruk krijgt van het te
produceren definitieve boek. Om die reden spreekt men ook wel van een
'reisexemplaar'.
Het komt soms voor dat een dummy er uiteindelijk anders uit ziet dan de definitieve
uitgave, bijvoorbeeld omdat de auteur ontevreden was over de vormgeving of omdat
de reiziger er negatieve reacties op kreeg. Er zijn ook gevallen bekend van boeken
waarvan alleen een dummy bestaat omdat de schrijver zijn boek niet voltooid heeft
of bij nader inzien niet tevreden was over het ingeleverde manuscript. Zo is van de
roman De ontdekking van Moskou van Harry Mulisch in 1981 een dummy gemaakt
door de Bezige Bij, maar pas in 2015 verscheen postuum het boek in een uitgave
van nagelaten fragmenten.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 336-338.

duodecimo
ETYM: Lat. duodecim = twaalf.
Term uit de bibliografie voor een formaat dat normaliter verkregen wordt door de
24 pagina's uit de beide drukvormen zodanig te plaatsen, dat na het afsnijden van
1/3 van het bedrukte vel één octavo katern ontstaat, waarna de resterende strook met
twee maal vier pagina's tweemaal gevouwen wordt en gelegd in het op de wijze van
een octavo-katern gevouwen gedeelte van het vel.
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Een duodecimo-katern (gewoonlijk aangeduid als ‘12’) bestaat dus uit 12 bladen
(blad-2) of 24 bladzijden. Er zijn nog andere manieren om een 12-vel op te maken.
Bij overlangse plaatsing van de pagina's hoeft er niet gesneden te worden, alleen
gevouwen. Het afgesneden derde deel van een normaal 12-vel kan ook met andere
katernsignatuur na het octavo-deel gebonden worden (12-in-achten-en-vieren of
12-in-8-en-4) en ook is een 12-in-zessen (12-in-6) mogelijk met tweemaal snijden.
Behalve bij overlangse plaatsing lopen de kettinglijnen in een 12-formaat horizontaal;
het watermerk bevindt zich bij overlangs 12 in de bovenmarge van twee bladen en
bij normaal 12 in de bovenste helft van de binnenmarge.
LIT: P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 89-93 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 84-107.

dwarsligger
De dwarsligger is een boekje in oblong-formaat van 12 bij 8 centimeter en een gewicht
van 150 gram met de scharnierende rug aan de bovenkant, waarbij de bladspiegel
van één bladzijde uit een gewoon boek overdwars op twee pagina’s van een
dwarsligger is afgedrukt. Het ontwerp is in 2009 gelanceerd door Bijbeluitgever
Hugo van Woerden en geregistreerd als handelsmerk door drukkerij Jongbloed BV
die gespecialiseerd is in het drukken op zeer dun papier. Door de speciale bindmethode
blijft de dwarsligger goed openliggen en kan hij met één hand worden doorgebladerd.
Het titelaanbod was aanvankelijk vrij beperkt, maar in 2011 werd het aantal van een
half miljoen verkochte exemplaren al benaderd.

Het pauper paradijs (2016) van S. Jansen als dwarsligger. [bron: Dwarsligger].

E

EAD
ETYM: Afk. van Encoded Archival Description.
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EAD, ontworpen in 1993 aan de University of California, is een standaard voor
het in XML coderen van archiefbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk uitgewisseld
en doorzocht kunnen worden en via het web beschikbaar kunnen worden gesteld. In
de erfgoedsector (Bijzondere Collecties) is er steeds meer belangstelling voor EAD
als standaard voor de ontsluiting van collecties, omdat het de uitwisseling van
informatie vergemakkelijkt en standaardisering van toegangen bevordert. In Nederland
hebben het Nationaal Archief en het IISG als eerste EAD toegepast voor hun
collecties. Beide instellingen werken samen met onder andere de Archiefschool en
de Taskforce Archieven tevens aan landelijke richtlijnen en/of best practices voor
EAD. Binnen de academische wereld wordt EAD gebruikt door de
universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden.
LIT: Zie de officiële EAD-website.

EDBO
ETYM: Afk. van Early Dutch Books Online
EDBO heeft als doel het gratis en integraal beschikbaar stellen van gedigitaliseerde
boeken uit de periode 1781-1800. Uit dit tijdvak zijn uit het Nederlandse taalgebied
bijna 10.000 unieke titels geselecteerd, met een gezamenlijke omvang van ongeveer
2 miljoen pagina’s. Deze titels zijn vanaf juni 2011 digitaal beschikbaar. De boeken
zijn volledig gefotografeerd, maar worden door de toepassing van optische
tekenherkenning ook digitaal doorzoekbaar op woordniveau. Daarnaast zullen door
het toevoegen van gegevens uit de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) extra
zoekmogelijkheden geboden worden. Dutch Prints Online is een
samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.
LIT: Zie de website van EDBO.

editeur
ETYM: Fr. tekstbezorger.
Een editeur of tekstbezorger is een filoloog (filologie) die een editie vervaardigt
van een (literaire) tekst uit het verleden met het doel deze tekst toegankelijk te maken
voor een hedendaags publiek. Tot het werk van de editeur behoort het kiezen van
een tekst die om een bepaalde reden toelichting en verspreiding verdient. In deze
fase van de werkzaamheden is de editeur vooral literair-historicus. De tekstgenese,
inclusief de drukgeschiedenis, zal vervolgens vastgesteld dienen te worden voordat
de editeur kan beschikken over een basistekst. In dit stadium vallen de bezigheden
op het terrein van de hulpwetenschappen als codicologie, paleografie,
manuscriptologie, systematische bibliografie en analytische bibliografie-1. De aard
(facsimile-editie, diplomatische editie, kritische editie, leeseditie) en inrichting van
de editie tenslotte is afhankelijk van het publiek waarvoor ze bestemd is. Voet- of
eindnoten met woordcommentaar en zakencommentaar, variantenapparaat en inleiding
met het noodzakelijke literair- en cultuurhistorisch kader kunnen deel uitmaken van
de editie.
Gewoonlijk wordt op de titelpagina aangegeven welke de werkzaamheden van de
editeur zijn geweest, bijv. ‘diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar
1500’ (Van den vos Reynaerde, ed. Hellinga, 1952), ‘kritisch uitgegeven, met
woordverklaringen, commentaar en tekstkritische aantekeningen’ (Van den vos
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Reynaerde, ed. Lulofs, 1983), ‘facsimile-editie van exemplaar PB Zeeland 3 K 1 van
de druk Middelburg 1623 met een verantwoording en indices’ (Zeeusche Nachtegael,
ed. Meertens & Verkruijsse, 1982) of ‘opnieuw uitgegeven en van inleiding,
aantekeningen en bijlagen voorzien’ (Rhijnvis Feith, Julia, ed. Kloek & Paasman,
1982).
In het verleden werd de editeur ook wel aangeduid als ‘uitgever’, maar die
aanduiding kan beter gereserveerd worden voor een commercieel uitgever. Van
recente datum is de toevoeging ‘ed.’, ontleend aan het Engelse ‘editor’, aan de namen
van de samenstellers van bundels wetenschappelijke opstellen. Daarvoor kan men
in het Nederlands beter de term ‘redacteur’ (afgekort: red.) gebruiken, bijv. G.J. van
Bork & N. Laan (red.), Twee eeuwen literatuurgeschiedenis; poëticale opvattingen
in de Nederlandse literatuur (1986).
Zie ook editing.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘De commentaar’ in Handelingen 24e Nederlandse
Filologencongres (1956), p. 109-127 M. Mathijsen, Naar de letter; handboek
editiewetenschap (20104).

editie
ETYM: Lat. editio = uitgave.
Uitgave van een ongepubliceerde of eerder uitgegeven tekst waarbij een editeur
opgetreden is die verantwoordelijk is voor de tekstkeuze, de tekstverzorging en de
wijze van editeren. In een editie wordt bijv. door de editeur verantwoord welk stadium
uit de tekstgeschiedenis hij als basistekst heeft gebruikt, voor welk type editie hij
gekozen heeft, of hij al dan niet zijn editie van commentaar heeft voorzien en wat
hij met zetfouten of varianten heeft gedaan in zijn uitgave.
Er zijn verschillende vormen van edities waartoe een editeur kan besluiten, maar
voor welk type hij ook kiest, steeds zal in principe het voorwerk van een
historisch-kritische editie daaraan vooraf dienen te gaan om hem verantwoord te
kunnen noemen. In de praktijk is dat lang niet altijd het geval en beperkt de editeur
zich tot de heruitgave van een tekst, al dan niet met toevoeging van commentaar.
Als voorbeelden van dergelijke beperkte heruitgaven kunnen de edities genoemd
worden van het Verzameld werk van Louis Couperus door een commissie onder
leiding van G. Stuiveling (1952-1957) of de uitgave van Nicolaas Beets' Camera
obscura door M. Stapert-Eggen (1977).
Afhankelijk van de doelstelling van de editie of van het geïntendeerde publiek
onderscheidt men de volgende editietypen: historisch-kritische editie, studie-editie,
leeseditie, facsimile-editie, archiefeditie, kritische editie, diplomatische editie en
schooleditie. Edities worden nu vaak aangeboden in digitaal formaat (hyperedities).
LIT: F.A. Janssen, ‘De chaos in de theorie van de editie van moderne auteurs in
Nederland’ in Revisor 10 (1983) 3, p. 78-79 R.L.K. Fokkema, ‘Het opportunisme
van de editietechniek, of het wenkend perspectief der varianten’ in Tijdschrift
Nederlandse taal- en letterkunde 109 (1993) 3, p. 267-283 M. Mathijsen, Naar
de letter. Handboek editiewetenschap (20104) P. Eggert, The work and the reader
in literary studies. Scholarly editing and book history (2019).

editietechniek zie teksteditie
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editing
ETYM: Eng. < Lat. edere < ex-dare = uit-geven.
In het algemeen: het klaarmaken van een reeds bestaande tekst voor publicatie.
Vooral (maar niet uitsluitend) m.b.t. oudere teksten bestaat dit persklaar maken
grotendeels uit de operaties van de tekstkritiek (zie teksteditie).
M.b.t. moderne teksten houdt de redactionele verzorging van een tekst heel wat
anders in: in opdracht van de uitgever-2 suggereert de copy editor of style editor
correcties in het door de auteur ingeleverde manuscript, of brengt ze zelf aan. Judith
Butcher, die chief-copy-editor bij Cambridge University Press was, formuleerde de
bedoeling hiervan zo in haar standaardwerk Copy-editing: the Cambridge handbook
for editors, copy-editors and proofreaders (1975): “The main aims of copy-editing
are to remove any obstacles between the reader and what the author wants to convey
and to find and solve any problems before the book goes to the typesetter, so that
production can go ahead without interruption or unnecessary expense” (p. 1).
Deze correcties kunnen een hele reeks tekstaspecten betreffen: correctheid en
consistentie van spelling en interpunctie, correctheid van historische en andere
verwijzingen, stijl en taalhantering in het algemeen, conformiteit met de typografische
regels van uitgeverij of reeks, zelfs tekstlengte, inhoud (censuur) en narratieve of
logische structuur. De editor wordt op deze wijze tot op zekere hoogte een co-auteur.
Vooral debuterende en weinig gezaghebbende auteurs hebben zich neer te leggen
bij deze vorm van tekstbewerking, die doorgaans een stilistische en ideologische
conformering in de hand werkt. Zie ook auteur, ghostwriter.
LIT: J. Butcher, C. Drake & M. Leach, BUTCHER’S COPY-EDITING. The
Cambridge handbook for editors, copy-editors and proofreaders (20064) W.
Daniels, Teksten redigeren: wat elke redacteur moet weten maar nooit ergens kan
vinden (2011) A. Grafton, The culture of correction in Renaissance Europe (2011)
D. Cullens (red.), Editions, scholars, and the social text (2012) R.F. Collins
(red.), Editing across media. Content and process for print and online publication
(2013) M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20144) N.
Laan, 'Editing' in Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten (2018),
p. 197-218.

editio prima
ETYM: Lat. eerste uitgave.
De eerste of oorspronkelijke druk van een tekst. Wanneer het een tekst betreft die
ontstaan is vóór de uitvinding van de boekdrukkunst noemt men de eerste druk de
editio princeps. Wanneer er onduidelijkheid heerst over de volgorde van verschillende
drukken (eerste druk en herdrukken), is de uiterlijk best verzorgde druk soms de
editio prima. Verder kan een editio prima zich van een herdruk onderscheiden door
het voorkomen van één of meer van de volgende kenmerken: het voorwerk begint
niet met katernsignatuur A, maar bijv. met een asterisk; het laatste katern kan blanco
bladen bevatten terwijl een herdruk zal proberen om de tekst één katern eerder rond
te krijgen; er is geen inwinnen of uitdrijven nodig wegens gebruik van ander
typografisch materiaal.
LIT: R.B. McKerrow, An introduction to bibliography for literary students (19282),
p. 184-199 M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20144).
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editio princeps
ETYM: Lat. eerste uitgave.
De eerste druk van een tekst waarvan het ontstaan dateert van vóór de uitvinding
van de boekdrukkunst. Als alle handschriften intussen verloren gegaan zijn, is de
editio princeps de belangrijkste bron geworden. Door de humanisten zijn er kort na
de uitvinding van de boekdrukkunst van vele klassieken editiones principes
vervaardigd. Voor de eerste druk van een tekst van na de uitvinding van de
boekdrukkunst gebruikt men de term editio prima.
LIT: P.J. Verkruijsse, 'Jedes Buch hat eine Geschichte' in Editio 8 (1994), p. 22-38
E. Huizinga, 'Napoleon de Pauw (1835-1922): de man van de "editio princeps" '
in W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar (red.), Der vaderen boek: beoefenaren
van de studie der Middelnederlandse letterkunde (2003), p. 91-103 M. Mathijsen,
Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20144).

eindnoot
Toelichting aan het eind van een hoofdstuk, een artikel of een boek, doorgaans in
een kleiner lettertype. De meest voorkomende eindnoten bestaan uit
literatuurverwijzingen of bronnenopgaven en uit woordverklaringen bij teksten
(annotatie). In boeken en tijdschriften worden eindnoten gewoonlijk doorlopend
genummerd; in de tekst staan de verwijzingsnummers dan superieur gedrukt. Wanneer
een tekst van vers- of regelnummering in de marge is voorzien, kunnen eindnoten
ook daarnaar verwijzen. Velen geven de voorkeur aan voetnoten (voetnoot), omdat
dat veel heen en weer bladeren voorkomt.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956).

emendatie zie emendatio

emendatio
ETYM: Lat. emendare = verbeteren, fouten verwijderen < ex = uit; mendum = fout,
gebrek.
Term uit de tekstkritiek voor de (re)constructie van het archetype-1 van een tekst
met gebruikmaking van een stemma op basis van de overgeleverde handschriften en
drukken. De Duitse filoloog K. Lachmann (1793-1851) werkte in de 19de eeuw een
methode uit waarbij de handschriften van eenzelfde tekst geordend worden in een
dergelijke stamboom. De emendatio of emendatie volgt na de recensio, die de
onderlinge verwantschappen van de overgeleverde handschriften en drukken uitdrukt
in een filiatie.
De verbetering van bedorven plaatsen in een handschrift of druk leidt tot een
kritische editie. Idealiter zou een emendatie moeten geschieden op gezag van het
stemma of van het origineel (als de desbetreffende tekst een vertaling is). In de
filologische praktijk vinden de meeste emendaties echter plaats op basis van
subjectieve criteria als belezenheid en (on)begrip voor de tekst. Aan het eind van de
19de eeuw ontstaat de diplomatische editie die nauwkeurig de tekst van één bron of
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van de diverse bronnen naast elkaar weergeeft, d.w.z. zonder emendaties. In de 20ste
eeuw is men trouwens wel wat voorzichtiger geworden t.o.v. de ‘kritische’
tekstuitgave, aangezien heel wat vroeger aangebrachte ‘verbeteringen’ op
Hineininterpretierung blijken te berusten. Is de corruptie evident, maar de emendatie
twijfelachtig, dan spreekt men van een conjectuur.
De meest bekende verzameling emendaties is Tekstcritiek van J. Verdam in het
Middelnederlandsch Woordenboek samengelezen door Willem de Vreeze (1929),
opgenomen in het 10de deel van het Middelnederlandsch Woordenboek.
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) A. Dees e.a., ‘Een voorbeeld van stamboomreconstructie: Karel
ende Elegast’ in Spektator 18 (1988-1989) 2, p. 96-118 B.J.P. Salemans, ‘Text
genealogical remarks on Lachmann, Bédier, Greg and Dearing’, in: Leuvensche
Bijdragen 79 (1990), p. 427-468 B. Salemans & R. de Bonth, ‘Opmerkingen bij
Duinhovens “De geschiedenis van Beatrijs”’ in Spektator 20 (1991) 2, p. 197-228
B.J.P. Salemans, Building stemmas with the computer in a Cladistic,
Neo-Lachmannian, way; the case of fourteen text versions of Lanseloet van
Denemerken (2000).

encarté-handschrift
ETYM: Fr. encarter = (een blad) tussenvoegen.
Term uit de codicologie voor een 15de-eeuws papieren handschrift, waarvan de
katernen zijn samengesteld uit vier papieren dubbelbladen gevat tussen twee
perkamenten dubbelbladen, dit laatste tegen het insnijden van het bindgaren in het
kwetsbaar geachte papier. Encarté-handschriften vindt men vooral in
kloosterbibliotheken. Een eenvoudiger oplossing om het insnijden tegen te gaan is
het hartstrookje.

enkeldruk
Druktechnische term uit de musicologie voor een door Pierre Haultin ontwikkeld
muziekdruksysteem in één drukgang, waarbij het in metaal gegoten type bestond uit
een noot op haar bijbehorend balksegment. Het andere muziekdruksysteem is de
dubbeldruk.

Enkeldruk van de Vingt et six chansons […]gedrukt door J. Susato in 1543. [bron: R. Dusoir e.a.
(red.), Antwerpse muziekdrukken (1996), p. 19].
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LIT: G. Spiessens, ‘Enkeldruk’ in R. Dusoir & E. Otte (red.), Antwerpse
muziekdrukken, vocale en instrumentale polyfonie (16de-18de eeuw) (1996), p. 17.

enumeratieve bibliografie zie systematische bibliografie

epigraaf
ETYM: Gr. epi-grafein = op iets schrijven, inkerven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een inscriptie met een scherp voorwerp in
hard materiaal zoals rots (petroglief), steen, klei, hout of metaal. Voor inscripties op
gebouwen of monumenten kwamen de termen epigram en opschrift in gebruik,
waarvan de betekenis zich tot puntdicht heeft ontwikkeld. De epigrafie of epigrafiek
is de wetenschap die epigrafen bestudeert.

Aramese inscriptie. [bron: L.J. Gelb, A Study of Writing (19744), p. 135].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19622), p. 22-59
manual of Latin epigraphy (2012).

A.E. Cooley, The Cambridge

episode-3
ETYM: Gr. ep(i)-eis-odios = wat erbij komt; vandaar op zichzelf staand (toegevoegd)
deel.
Wanneer een verhaal of dramatisch werk is opgeknipt in afleveringen, spreekt
men ook van episoden. Dergelijke episoden kennen we bijv. van het radio- of
televisiefeuilleton, waarbij de schakeling tussen de episoden vaak de vorm krijgt van
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een cliffhanger. Voor gedrukte teksten geeft men echter meestal de voorkeur aan de
term aflevering.

errata
ETYM: Lat. erratum = fout.
Benaming voor een lijstje van storende fouten in een gedrukt boek, ook wel
aangeduid als corrigenda (Lat. wat gecorrigeerd moet worden). Bemerkte een auteur
tijdens het drukken dat zijn tekst drukfouten of zetfouten bevatte, dan kon hij aan
het slot van het voorwerk (dat gewoonlijk het laatst gedrukt werd), aan het eind van
het boek of op een los blad de juiste lezing laten afdrukken onder het kopje ‘errata’
of ‘corrigenda’. Op dezelfde manier konden vergeten of weggevallen woorden hersteld
worden door middel van addenda. Omdat in een latere druk addenda en corrigenda
doorgaans in de tekst verwerkt werden, is het voorkomen ervan een aanwijzing voor
een eerste of oorspronkelijke druk.
Een voorbeeld van errata die duidelijk de 1ste en 2de druk uit hetzelfde
verschijningsjaar identificeren, zijn die in het Journael van Bontekoe uit 1646: in de
1ste druk staat op fol. *iiij verso ‘Den leser gelieve dese navolgende fauten aldus te
verbeteren’, hetgeen in de andere druk uit 1646 ook daadwerkelijk gebeurd is (zie
G. Verhoeven & P. Verkruijsse, Journael van Bontekoe. Descriptieve bibliografie
1646-1996 (1996), p. 139-144).
LIT: P.J. van der Horst, Redactiewijzer. Praktische handleiding voor het taalkundig
en typografisch verzorgen van teksten (19997) M. Mathijsen, Naar de letter.
Handboek editiewetenschap (20144), p. 203, 253 J. Beyer, 'Errata und Korrigenda'
in Wölfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 37 (2012), p. 27-39.

ets
Illustratietechniek behorend tot de chemisch-manuele diepdruk. Bij het etsen wordt
een warm gemaakte (koper)plaat bedekt met een dunne laag was, de etsgrond.
Wanneer de plaat afgekoeld is, wordt met naalden door de waslaag gekrast tot op
het metaal. Daarna wordt de plaat in een zuurbad gelegd waar de ingekraste lijnen
uitgebeten worden. De toonwaarden variëren, afhankelijk van de duur van het bad
en de samenstelling van het zuur. Door gedeelten van de plaat af te dekken en deze
opnieuw in het zuurbad te leggen, kan men diverse gradaties verkrijgen. Een ets, ook
lijnets genoemd, is van een gravure te onderscheiden doordat de lijnen van de eerste
overal even dik zijn door het uitbijten van het zuur en die van de tweede spitse
uiteinden hebben door het gebruik van de burijn. In veel gevallen is echter van
gemengde techniek gebruik gemaakt. Een bijzondere techniek is de échoppe, een
aan één kant geslepen naald waarmee men probeerde de ets het uiterlijk van een
gravure te geven. Een variant op de ets is de vernis-mou.
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Een ets bevolkt door Leidse studenten bij een verhaal van Klikspaan (1844). [bron: Bibliopolis]

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) J. de Zoete e.a. (red.),
De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19de eeuw (1995) # Letters
proeven, Prenten smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en
het Prentenkabinet (2004) G. Verhoeven & P. Verkruijsse, ‘Verbeelding op
bestelling; de boekillustratie’ in H. van Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe; de
verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008), p. 146-169.

Europeana
Europeana is een zogenaamde portaalsite. Deze website bevat afbeeldingen van
objecten, voorzien van een korte omschrijving. Een thumbnail leidt de bezoeker naar
de instelling die de eigenlijke informatie aanbiedt. Deze aanbieder bepaalt ook de
voorwaarden. Soms kan materiaal alleen tegen betaling worden bekeken en soms
zijn er beperkingen met betrekking tot auteursrecht. Bij de lancering bevatte
Europeana 2 miljoen items met als streefgetal 10 miljoen in 2010. Alle nationale
bibliotheken van de 27 lidstaten van de Europese Unie en een duizendtal Europese
culturele organisaties leveren materiaal. Het betreft vooral Europese bibliotheken,
musea, archieven en multimedia-instellingen.
LIT: Zie de website van Europeana.

evulgetur
ETYM: Lat. het worde verspreid < e-vulgare = onder het volk (Lat. vulgus) brengen,
bekend maken.
Toestemming van de kerkelijke instanties om een boek te drukken en te verspreiden.
De rooms-katholieke kerk heeft lange tijd controle uitgeoefend op de boekenmarkt
(censuur) door het hanteren van een verbod op publicatie van geschriften die de kerk
onwelgevallig waren omdat ze in strijd waren met de katholieke leer en/of schadelijk
voor de gelovigen. Dergelijke teksten konden op de index geplaatst worden als ‘streng
verboden’ lectuur.
Soms werd toestemming gevraagd aan de kerk om te mogen publiceren om te
voorkomen dat men achteraf op een verbod zou stuiten. Wanneer publicatie werd
toegestaan leidde dat tot een nihil obstat en werd op de titelpagina of achterin het
evulgetur vermeld. Meer algemeen werd echter de term imprimatur (het worde
gedrukt) gebruikt.
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LIT: B.Th. Stoverinck, De Index en de boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
kerk (1920) M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960) H.A. Enno van
Gelder, Getemperde vrijheid (1972).

ex libris
ETYM: Lat. uit de boeken van, [uit de bibliotheek van].
Eigendomsmerk in een boek, gewoonlijk aangebracht op de binnenzijde van het
voorplat van de boekband. Zo'n merk kan geschreven zijn en luidt dan aanvankelijk
‘Sum ex libris [...]’ (ik ben uit de boekerij van, ik behoor tot de boeken van [...]).
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst werden vaak door bekende kunstenaars
ontwerpen gemaakt. Het ex libris bevatte eerst alleen typografische en veel heraldische
elementen; in de 16de-18de eeuw gaan emblematische en allegorische elementen
overheersen waardoor het ex libris overeenkomst gaat vertonen met impresa en
zinspreuk-2; sinds de 19de eeuw worden ex libris vervaardigd waarin de
persoonlijkheid van de bibliofiel tot uitdrukking komt.
Het ex libris is zelf een kunstvoorwerp en als zodanig object van verzamelaars
geworden, die zich vaak toeleggen op een bepaald thema. Eigendomsmerken in
boeken (provenance) zijn van belang voor de bibliotheekgeschiedenis (reconstructie
van later verspreide verzamelingen) en de receptiegeschiedenis van literatuur (wie
bezat welke boeken?).
In Nederland is in de kring van de Wereldbibliotheek Vereniging studie gemaakt
van het ex libris. Er is ook een apart tijdschrift aan het ex libris gewijd: Exlibriswereld.
Een grote collectie ex libris, waarin de verzamelingen van Johan Schwenke en
Eugène Strens een belangrijke plaats innemen, bevindt zich in het Museum
Meermanno/Huis van het Boek in Den Haag. Bekende Nederlandse collectioneurs
van ex libris waren A.A. Vorsterman van Oyen, J.F. Verster, F.G. Waller, P.J.
Burgersdijk en J.B.J. Kerling.

Ex libris van de verzamelaar F.G. Waller op een 16de-eeuwse almanak, sinds 1937 in het bezit van
de Koninklijke Bibliotheek. [bron: Bibliopolis]

LIT: A.A. Vorsterman van Oyen, Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris (1910)
J. Schwencke, Het Nederlandsche exlibris, 8 dln (1927) A.C. Nielson, Latijnse
zinspreuken op Nederlandse boekmerken (1952) J. Schwencke, Het exlibris in
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Nederland (19562) Ph. van Praag, Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
(1983) W.K. de Bruijn, Ex libris de kat (1992) H.J.P.C. van Buul, R.E.O. Ekkart
& P.H.G.E. Strens, Eugène Strens; de verzameling Strens in het Museum van het
Boek (1995) J. van Waterschoot, Hooggeleerde exlibris (1997) J. Aarts, F.J.
Hoogewoud & C. Kooyman (red.), ‘Ex libris in exil; Duits-Joodse vluchtelingen in
Nederland 1933-1940’ in Uitgelezen boeken 14 (2011) 2-3.

ex meis [libris]
ETYM: Lat. uit mijn [boeken(collectie)].
Verwijzing in wetenschappelijke literatuur (voetnoot; eindnoot) naar een exemplaar
van een boek in het bezit van de auteur.

exemplaar-1
ETYM: Lat. exemplar = evenbeeld, afschrift, kopie.
Bibliografische term voor één individueel drukwerk dat deel uitmaakt van een
druk, oplage of uitgave. In principe horen alle exemplaren van een oplage een
identieke tekst te bevatten omdat ze binnen één tijdsgeheel van hetzelfde zetsel
gedrukt zijn. Door de werkwijze in drukkerswerkplaatsen komt het echter vaak voor
dat exemplaren door correcties op de pers (correctie op de pers) onderling verschillen.
Daardoor kan men verschillende staten (staat) in de tekst van een binnenvorm of
buitenvorm constateren. De wetenschap die zich bezighoudt met het opsporen en
verklaren van verschillen tussen exemplaren van een oplage of druk is de analytische
bibliografie. Het vaststellen van wat een exemplaar van een boek in materieel opzicht
moet bevatten, is vooral voor het oudere drukwerk vaak problematisch. Daartoe is
het nodig te collationeren, te vergelijken met andere exemplaren. Inhoudelijke collatie
is vervolgens nodig om uiteindelijk de ideal copy te kunnen vaststellen. Soms blijken
exemplaren dan samengesteld uit katernen van verschillende drukken (made-up
copy).
LIT: F.A. Janssen, Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische
vormgeving (1989).

exemplaar-2 zie legger

exemplaarboek zie schrijfboek

explicit
ETYM: Lat. explicitus = gemakkelijk uitvoerbaar; uitgewikkeld.
Uit de Romeinse boekrol overgenomen slotformule in middeleeuwse handschriften,
waarmee de kopiist aangaf dat een door hem afgeschreven tekst voltooid was. De
beginformule noemt men het incipit. Soms is het explicit burlesk, bijv. ‘explicit hic
totum / da mihi potum’ (hiermee is alles voltooid; geef me drank), soms bevat het
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explicit de titel van de afgeschreven tekst, bijv. ‘explicit secretum mulieris’ (dit is
het eind van Der vrouwen heimelijkheid).
Bij uitbreiding in codicologische beschrijvingen ook gebruikt als aanduiding van
de laatste regel(s) van een handschrift of fragment voor de identificatie daarvan, bijv.
Fr. 11 (inc.): ‘ Rigaut die dit heeft verstaen./ Andworde lucase saen.’;
(expl.): ‘ Si groetene lieflike weder./ Vor sine t (ente bede) n si neder.’
(J.B. van der Have, Roman der Lorreinen. De fragmenten en het geheel,
1990, p. 55)
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 491-534 M. van
Doorn & W. Kuiper, ‘Der vrouwen heimlicheid’ in Spektator 6 (1976-1977), p.
539-551 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des
abendländischen Mittelalters (20094) p. 55-64.

expungeren
ETYM: Lat. expungere = schrappen door het plaatsen van punten.
Eén van de wijzen van corrigeren – de meest esthetische – in een codex, in een
druk uit de periode van de prototypografie of de incunabeltijd of in een manuscript-2.
Onder foutieve letters plaatste men punten ten teken dat ze genegeerd moesten worden.
Een andere wijze van expungeren is het plaatsen van één punt voor en één punt na
het weg te denken tekstdeel. Het expungeren kan met diacritische tekens in een
teksteditie als volgt weergegeven worden: [.a].
In manuscripten wordt het plaatsen van punten onder een geschrapte tekst toegepast
om die tekst weer geldig te maken (impungeren).
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In regel 13 is 'denant' geëxpungeerd. [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962),
afb. 9].

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 165 P.J.
Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik daarbij
van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346.

extracorrectie
Wanneer een auteur op de drukproef niet alleen afwijkingen van de oorspronkelijke
kopij corrigeert, maar ook nieuwe correcties aanbrengt die niet in de kopij stonden,
spreekt men van extracorrectie. De kosten van deze auteurscorrecties worden
doorgaans bij de auteur in rekening gebracht, vooral als er veel van dit type correcties
worden aangebracht.
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Proefdruk met extra correctie door de auteur. [bron: J.C. Winterink, Het uitgeversbedrijf (1956), p.
21].

LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (1966; 19862), p. 289-294.

F

facsimile-editie
ETYM: Lat. facere = maken; similis = gelijkaardig.
Term uit de editietechniek voor een publicatie die de bedoeling heeft zo getrouw
mogelijk en met behulp van alle beschikbare mechanische middelen de kenmerken
van een codex, manuscript-2, druk, tekening of gravure te reproduceren. Het te
facsimileren object wordt gewoonlijk gekozen omwille van zijn intrinsieke waarde
(zeldzaamheid, kostbaarheid). Tot de tijd van de offset, begin 20ste eeuw, heeft de
facsimile-uitgave een bibliofiel (bibliofilie) karakter door papier- en bandkeuze en
door de beperkte oplage.
In de loop van de tijd zijn alle technieken van de diep-, hoog- en vlakdruk voor
het facsimileren benut. Voor de kopergravurefacsimile wordt het origineel nagesneden
in koper (gravure). Een van de vroegste voorbeelden daarvan is de editie door Hugo
de Groot in 1600 van de zgn. Aratea-codex uit de collectie-Vossius (nu in de UB
Leiden) waarvoor Jacob de Gheyn de platen sneed. In 1987 is dezelfde codex via
het offsetprocedé gefacsimileerd.
Weinig toegepast is het zeer bewerkelijke drukletter- of typografisch facsimile
waartoe de letter van het origineel wordt nagesneden en gegoten. Als de oude
matrijzen bewaard gebleven zijn, kunnen ook die weer gebruikt worden voor het
gieten van ‘nieuwe’ letters. Een voorbeeld van een drukletterfacsimile-uitgave is die
door Vincent en James Figgins uit 1855 van de Caxton-druk uit circa 1483 van The
game of chess, een vertaling door Caxton van een werk van Jacobus de Cessolis.

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

Voor het blokdrukfacsimile wordt de oorspronkelijke druk of houtsnede
gecalqueerd en op een houtblok overgebracht. Deze zeer arbeidsintensieve methode
bleef in zwang tot eind 19de eeuw toen toch ook reeds het steendrukfacsimile of de
lithografie was uitgevonden (eind 18de eeuw). De laatste methode is gebruikt voor
de reproductie van een aantal Middelnederlandse codices en ook voor de druk uit
1474 of 1475 van het blokboek Speculum humanae salvationis (door J.Ph. Berjeau
in 1861). Steendrukfacsimile's werden vaak met de hand ingekleurd, ook toen de
chromolithografie begin 19de eeuw uitgevonden was.
Vanaf midden 19de eeuw komen de fotografische technieken in zwang, waardoor
het aantal facsimile's enorm toeneemt. Het lichtdrukfacsimile wordt vervaardigd
vanaf platen; de fotolithografie brengt het beeld via fotografische weg over op steen;
vanaf ongeveer 1910 is er de offsetpers, die een doorbraak betekent voor de talloze
reprints, juist ook van zeldzaam geworden studieboeken en naslagwerken. Door de
digitalisering is het aantal teksten in facsimile enorm toegenomen: er zijn databanken
met honderden digitale gefacsimileerde uitgaven op alle terreinen van wetenschap.
Veel facsimile-uitgaven hebben niet de status van teksteditie omdat de commercieel
uitgever geen editeur (codicoloog, analytisch-bibliograaf) raadpleegt: een
verantwoording van gekozen druk en exemplaar-1 ontbreekt dan. Reeksen
facsimile-edities van Nederlandse teksten zijn Zeldzame volksboeken uit de
Nederlanden door W.L. Braekman en Facsimile-Edities der Lage Landen (FELL)
door een interuniversitaire redactiecommissie. Sommige facsimile's zijn vervaardigd
met de bedoeling vervalsing te plegen.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 266-273 B.
van Selm, ‘Overwegingen bij een fotomechanische herdruk’ in Dokumentaal 7 (1978),
p. 113-118 E. Cockx-Indestege & C. Lemaire, Handschriften en oude drukken in
facsimile van 1600 tot 1984 (catalogus KB Brussel 1984) J.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 t.g.v. zijn 70e verjaardag, dl. 1
(1987), p. 145-165.

factice
ETYM: Fr. kunstmatig, nagebootst.
Bibliotheekterm, gewoonlijk gebruikt in verband met atlassen. Een factice atlas
is de kaartencollectie van een verzamelaar, samengesteld uit diverse bronnen zoals
reguliere atlassen, aangevuld met prenten uit stedenboeken en handschriftelijk
materiaal en vaak gebonden in fraaie banden. Een prachtig voorbeeld is de 46-delige
Atlas Blaeu-Van der Hem in de Österreichische National Bibliothek met als basis
de Atlas Maior van Blaeu, aangevuld door de Amsterdammer Laurens van der Hem
met o.a. vier delen handschriftkaarten van de VOC. Ook de Bijzondere Collecties
van de Universiteit van Amsterdam bezitten een factice atlas, de Atlas der
Nederlanden in 9 delen van zeer diverse inhoud en van een onbekende verzamelaar.
LIT: E.C. Papenfure & J.M. Coale, The Hammond-Harwood House atlas of
historical maps of Maryland, 1608-1908 (1982) E. de Groot, The world of a
seventeenth-century collector; the atlas Blaeu-Van der Hem (2006).
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factotum
ETYM: Lat. facere = doen, totum = alles; iets wat voor diverse doeleinden gebruikt
kan worden.
Term uit de drukkerswereld voor een houtsnede, bestaande uit een versierde rand
waarbinnen een opening is uitgespaard waarin letters gezet kunnen worden. Factotum
en letterzetsel zijn beide hoogdruk, zodat ze in één drukgang afgedrukt kunnen
worden. Wanneer in de opening een kapitaal wordt gezet, lijkt het geheel op een
versierde initiaal-1.

Uitgave door Willem Vorsterman van de bul Exsurge domine tegen Luther, 1520. [bron: P.F.J.
Obbema [e.a.], Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven (1979), p. 35].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972), p. 155.

fascikel zie aflevering

feuilleton
ETYM: Fr. blaadje; verkleinvorm van feuille = blad.
Oorspronkelijk was ‘feuilleton’ een drukkersterm voor een boekje van één katern
van acht bladzijden. Een dergelijk boekje werd in 1779 voor de Journal des Débats
(Parijs) gebruikt als bijlage en begin 19de eeuw bij Le Siècle. Het bevatte annonces,
mededelingen en soortgelijk materiaal dat niet belangrijk genoeg werd bevonden om
in de krant zelf te worden opgenomen. Door dit type materiaal over te hevelen naar
de krant zelf, waar het een vaste plaats kreeg, ontstond de latere betekenis van
‘feuilleton’: bijdrage aan een dag- of weekblad, die gewoonlijk in een speciaal kader
of onderaan de pagina (bijv. onder een streep) wordt afgedrukt. De inhoud kan zeer
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gevarieerd zijn, maar behoort gewoonlijk niet tot de normale nieuwsvoorziening van
de krant.
Tegenwoordig past men de term vooral toe op romans, verhalen of novellen die
op deze manier in afleveringen verschijnen. Veel 19de-eeuwse romans zijn
oorspronkelijk geschreven om in feuilletonvorm te worden gepubliceerd
(feuilletonroman). Beroemd werden de feuilletons van Alexandre Dumas, Eugène
Sue en Charles Dickens. In het Nederlandse taalgebied publiceerde Multatuli zijn
Millioenenstudieën als feuilleton in Het Noorden (1870).
LIT: W. Haacke, Handbuch des Feuilletons, 3 dln (1951-1953) H. Knobloch,
Vom Wesen des Feuilletons: mit Studienmaterial, Theorie und Praxis des Feuilletons
(1962) A. Boon-de Gouw, ‘Feuilletons in de Rotterdamse pers in de jaren
1880-1920’ in themanummer Literatuur als bron voor sociale geschiedenis, Tijdschrift
voor sociale geschiedenis 10 (1984) 3, p. 291-314 K. Korevaart, ‘Teken van
verandering: de opkomst van het feuilleton in de Nederlandse dagbladpers’ in
Tijdschrift voor tijdschriftstudies (2005) 17, p. 8-19 J. Hemels, ‘Het feuilleton als
fenomeen èn fantoom in de Nederlandse journalistiek’ in Tijdschrift voor
tijdschriftstudies (2006) 19, p. 15-27.

feuilletonroman
Roman die geschreven en gepubliceerd wordt als feuilleton, d.w.z. in afleveringen
die regelmatig in een dag- of weekblad – vaak in een speciaal kader – worden
opgenomen. De meeste schrijvers van feuilletonromans houden rekening met de
publicatiewijze door ervoor te zorgen dat elke aflevering de lezer ertoe aanzet om
het vervolg te lezen, bijv. door gebruik te maken van een zgn. cliffhanger.
Vaak worden schrijvers van feuilletonromans door kranten aangetrokken omdat
zij er met hun teksten voor zorgen dat er een binding ontstaat tussen krant en abonnee.
Bekend is ook dat op de feuilletons van Dickens door het publiek werd gereageerd
en dat Dickens in die reacties aanleiding vond om delen ervan te herschrijven. Behalve
Dickens waren ook Alexandre Dumas, William Thackery en Eugène Sue beroemd
als schrijvers van feuilletonromans. In Nederland publiceerde Louis Couperus zijn
roman Eline Vere als feuilleton in Het Vaderland (1888). De romans van P.A. Daum
verschenen oorspronkelijk als feuilleton onder het pseudoniem Maurits in het
Bataviaasch Nieuwsblad.
LIT: L. Queffélec-Dumasy, Le roman-feuilleton franςais au XIXe siècle (1989)
L. Dumasy (red.), La querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique,
un débat précurseur, 1836-1848 (1999) D. Aubry, Du roman-feuilleton à la série
télévisuelle: pour une rhétorique du genre et de la sérialité (2006).

figura-2
ETYM: Lat. figuur.
Term uit de paleografie voor de geen taalkundige betekenis dragende elementen
(illustraties en lijnen die tekstgeledingen aanbrengen) in een bron. Bij de transcriptie
dienen de figurae onderscheiden te worden van de signa (signum), de lettertekens.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Principes linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3 (1953),
p. 295-308 P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het
gebruik daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346.
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filiatie
ETYM: Fr. filiation = afstammingsverwantschap < Lat. filius = zoon.
Term uit de tekstkritiek voor een schematische weergave van de onderlinge
verwantschap van middeleeuwse handschriften of oude drukken en hun relatie tot
het archetype-1 door middel van een stamboom of stemma. Het opstellen van een
filiatie is de eerste fase binnen de tekstkritiek. Nadat de onderlinge relatie is
vastgesteld kan overgegaan worden tot de tweede fase, de emendatio.
LIT: A. Dees, ‘Over stambomen van handschriften’ in Forum der Letteren 18
(1977), p. 63-78 A. Dees, M. Dekker & M. Mulder, ‘Een voorbeeld van
stamboomreconstructie: Karel ende Elegast’ in Spektator 18 (1988-1989), p. 96-118
A.M. Duinhoven, ‘Stamboomreconstructie: rekenkunde of tekststudie?’ in Spektator
18 (1988-1989), p. 119-123 B. Salemans, ‘Van Lachmann tot Hennig: Cladistische
tekstkritiek’ in Gramma 11 (1987), p. 191-224 B. Salemans, ‘Varianten als
bouwstenen van stemma's: een pleidooi voor eenvoud en openheid bij het opstellen
van tekststambomen’ in Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen
(1989), p. 319-343 B.J.P. Salemans, ‘Text genealogical remarks on Lachmann,
Bédier, Greg and Dearing’ in Leuvense Bijdragen 79 (1990), p. 427-468 B.J.P.
Salemans, Building stemmas with the computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian,
way: the case of fourteen text versions of Lanseloet van Denemerken (2000).

filigraan zie watermerk

filigram zie watermerk

fingerprint
ETYM: Eng. vingerafdruk.
Bibliografische term voor een aantal symbolen uit een exemplaar-1 van een druk
die, tot een bepaalde formule gegroepeerd en in combinatie met een aantal andere
bibliografische gegevens, indicatief zijn voor een bepaalde druk. De
vingerafdrukmethode is ontwikkeld in Engeland ten behoeve van een
centrale-catalogusproject voor de bibliotheken van Londen, Oxford en Cambridge
(het LOC-project): de voor computerinvoer bestemde boekbeschrijvingen moesten
het mogelijk maken om op snelle wijze exemplaren bij een bepaalde druk onder te
brengen. Aan de gegevens van de short title werden 18 (later 16) tekens toegevoegd,
nl. de laatste twee tekens van drie verschillende regels op drie verschillende pagina's.
Als exemplaren identieke formules opleveren, zijn ze waarschijnlijk van hetzelfde
zetsel vervaardigd. Deze methode wordt toegepast in de ons omringende landen
(Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië).
De term ‘fingerprint’ is vervolgens ook toegepast op een andere, al veel langer
bestaande, methode om (exemplaren van) drukken te onderscheiden, nl. de methode
die een aantal posities van katernsignaturen (katernsignatuur) noteert. Deze methode
is in het kader van de STCN en later van de Short-title catalogus Vlaanderen (STCV)
ook geschikt gemaakt voor invoer in de computer. De STCN-fingerprint bestaat uit
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het jaar van verschijnen, het bibliografisch formaat en de tekens direct boven de
signatuur van de onderste tekstregel van de pagina's waarop de eerste en laatste
katernsignatuur van respectievelijk het voorwerk, de hoofdtekst en het nawerk
voorkomen.
Zo hoort bijv. bij Barlaeus' Orationum liber van 1661 de volgende fingerprint:
166112 - a1 *2 nat: a2 *7 pr - b1 A q: b2 Y4 uib. Dit betekent dat in dit boek uit
1661 in duodecimo-formaat de eerste (a1) en laatste (a2) katernsignatuur van het
voorwerk, nl. *2 en *7, staan onder respectievelijk de letters ‘nat’ en ‘pr’ van de
onderste regels van die folia en dat de eerste (b1) en laatste (b2) katernsignatuur van
de hoofdtekst, nl. A en Y4, staan onder respectievelijk de letters ‘q’ en ‘uib’ van de
onderste regels van fol. A1 recto en Y4 recto.
De methode is afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de signatuurposities
genoteerd worden (alleen die tekens die geheel binnen de breedte van de signatuur
vallen): iedere afwijking zou in principe op een andere druk kunnen wijzen. Om niet
zo afhankelijk te zijn van het geringe aantal controlepunten van de fingerprintmethode
– iets wat in een aantal gevallen tot het over het hoofd zien van drukken heeft geleid
– kan in bibliografieën gekozen worden voor het noteren van meer of zelfs alle
signatuurposities. Tevens kan dan wat meer tekst genoteerd worden dan alleen de
tekens direct boven de signatuur (die in dit geval onderstreept worden [in dit lexicon
vetgedrukt omdat onderstreping niet mogelijk is]: *2: ornatus; *7: hodie
praesentibus), zodat veel duidelijker is dat het slechts een geringe verschuiving en
dientengevolge een wellicht verkeerde waarneming of notatie betreft.
LIT: Computers and early books. Report of the LOC Project investigating means
of compiling a machine-readable union catalogue of pre-1801 books in Oxford,
Cambridge and the British Museum (1974) P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983), p. 33-34 Fingerprints/Empreintes/Impronte, 2 dln. (1984)
P.C.A. Vriesema, ‘The STCN fingerprint’ in Studies in Bibliography 39 (1986), p.
93-100 en Dokumentaal 15 (1986), p. 55-61 J.A. Gruys, Handleiding voor de
medewerkers aan de STCN (19882) B. van Selm, ‘De raadsels van de
Vondel-drukken’ in Dokumentaal 17 (1988), p. 19-25 W. Müller (red.),
Fingerprints; Regeln und Beispiele; nach der englisch-französisch-italienischen
Ausgabe des Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) und der National
Library of Scotland (1992) S. Van Impe, S. van Rossem & G. Proot, Handleiding
voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (20052) N. Harris, ‘Tribal lays and the
history of the fingerprint’ in D.J. Shaw (red.), Many into one: problems and
opportunities in creating shared catalogues of older books (2006) A.C.G.
Fleurkens, ‘Een kwestie van identificatie: de STCN, een vingerafdruk en Roemer
Visschers "Brabbeling" uit 1614’ in Spiegel der Letteren 52 (2010), p. 147-158.

fleuron
ETYM: Fr. bloemvormig sieraad.
Term uit de bibliografie voor een typografisch ornament, smaller dan de zetspiegel,
bestaande uit (vazen met gestyleerde) bloemen en bladeren en gebruikt, hetzij als
sluitstuk van een hoofdstuk of ander tekstgedeelte, hetzij op het titelblad in plaats
van een drukkersmerk om een te opvallend wit vlak te vullen. Samen met het andere
in een druk gebruikte typografisch materiaal (vignet, kader, versierde initialen
(initiaal-1), lijnen en lettermateriaal) kunnen fleurons helpen ongeïdentificeerde
boeken aan een bepaalde drukker toe te schrijven.
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Fleurons in de inhoudsopgave van J.H. Leopolds Oostersch (1923). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en
druk in de Nederlanden (1962), p. *170].

LIT: S. Corsini, ‘Vers un Corpus des ornements typographiques lausannois du
XVIIIe siècle; problèmes de définition et de méthode’ in Ornementation
typographique et bibliographie historique (1988), p. 139-158 P. Dijstelberge, De
beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken (2007).

florilegium zie anthologie

foliant
ETYM: Lat. folium = blad van een plant, blad papier.
Strikt genomen een boek gedrukt in folio-1-formaat, maar doorgaans gebruikt
voor ieder boek van grote afmetingen.
LIT: F.X. Connor, Literary folios and ideas of the book in Early Modern England
(2014).

foliëring
ETYM: Lat. folium = blad.
Omdat het gedurende de middeleeuwen gebruikelijk was de bladen (blad-2) van
een codex of incunabel te nummeren en niet de bladzijden (paginering), telt men in
(beschrijvingen van) middeleeuwse handschriften en vroege gedrukte boeken niet
de pagina's maar de bladen. De voorzijde van een blad – in beschrijvingen aangeduid
met ‘fol.’ van folium – noemt men de recto-zijde, de achterkant de verso-zijde. Het
foliumnummer staat normaal gesproken in de rechter bovenhoek van de recto-zijde.
Ouder is de foliëring van de verso-zijde in het midden van de bovenmarge. Als een
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handschrift in kolommen geschreven is, telt men de kolommen met een letter, bijv.
fol. 12a, waarmee de eerste kolom op het twaalfde blad recto-zijde bedoeld wordt.
In drukken van de 15de tot halverwege de 19de eeuw vindt daarnaast ten behoeve
van de binder de aanduiding van de bladen plaats door middel van een katernsignatuur
onderaan een aantal bladen van een katern.

folio-1
ETYM: Lat. folium = blad van een plant, blad papier.
Term uit de bibliografie voor een formaat, dat verkregen wordt door een vel
eenmaal te vouwen. De bibliografische aanduiding is gewoonlijk: ‘in-fol.’, ‘fol.’ of
‘2o’. Omdat de hoeveelheid bindtouwtjes in de rug te groot zou worden, worden
meestal meer folio-katernen in elkaar geschoven. Men krijgt dan folio-in-vieren of
fol.-in-4 (nl. een katern van vier bladen), folio-in-zessen of fol.-in-6 (een katern van
zes bladen), folio-in-achten of fol.-in-8 (een katern in acht bladen) enz. Bij
folioformaat lopen de kettinglijnen verticaal en het watermerk zit in het midden van
één van de twee bladen van het katern.
De aanduiding ‘fol.’ wordt ook gebruikt als afkorting van ‘folio’, een verbogen
vorm van folium (blad-2). Omdat folioformaat het grootste bibliografische formaat
is, zijn de daarin gedrukte werken ook wat afmetingen betreft het grootst; vandaar
de term foliant.
LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical and descriptive bibliography (1970),
p. 62-64 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 85-86 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 84-107.

folio-2 zie blad-2

folium zie blad-2

fonds-1
De totale verzameling boeken, pamfletten, brochures, tijdschriften enz. waartoe een
uitgever het recht van uitgave bezit. Meestal duidt men er echter het totaal van
publicaties mee aan dat door een uitgever ook daadwerkelijk is uitgegeven. Vandaar
dat men het woord ook aantreft in de term fondscatalogus en ook in ‘fondsrestanten’
voor onverkoopbare publicaties die tegen een ramsjprijs worden verkocht aan wat
het moderne antiquariaat genoemd wordt. Een derde variant betreft de totale voorraad
boeken, brochures, tijdschriften enz. die te eniger tijd bij een boekhandelaar
verkrijgbaar is.
Een mengvorm van een boekhandels- en uitgeversfonds kan men bijv. aantreffen
in de Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1897 (1898), boekhandelaar en
uitgever te ’s-Gravenhage.
Doorgaans streven uitgevers d.m.v. hun fonds naar een eigen profiel dat hen een
specifieke rol bezorgt in de uitgeverswereld. Zo zijn er literaire uitgeverijen (De
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Arbeiderspers, Querido, De Bezige Bij, Manteau e.a.), kinderboekenuitgevers
(Kluitman, Querido, Bruna e.a.), wetenschappelijke uitgeverijen (Amsterdam
University Press, Boom e.a.) en uitgevers van schoolboeken (Meulenhoff,
Wolters/Noordhoff).
LIT: J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld
(19962).

fonds-2
Term uit de bibliotheekwereld voor het historisch en organisch gegroeide fonds
bestaande uit codices (codex) en vroege drukken dat de kern van het bibliotheekbezit
vormt.
LIT: Th.P. Loosjes (red.), Bibliotheek en documentatie. Handboek ten dienste van
de opleidingen (19792), p. 65 J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek. Rondgang
door de boekenwereld (19962).

fonds-3
In de archivistiek wordt de term 'fonds' gebruikt voor een in dezelfde
archiefbewaarplaats berustende groep gelijksoortige of verwante archieven. Zo is er
sprake van het fonds van de notariële archieven, van de rechterlijke archieven enz.

fondscatalogus
Beschrijving van de totale voorraad publicaties (boeken, brochures, tijdschriften,
seriewerken etc.) die te eniger tijd bij een uitgever verkrijgbaar is of is geweest. Veel
uitgevers vervaardigen jaarlijks een fondscatalogus of fondslijst voor de aanbieding
van hun uitgaven aan de boekhandel. Een enkele keer blijken ook boekhandelaars
een fondscatalogus te maken van de bij hen in voorraad zijnde uitgaven. Een fraai
voorbeeld van een uitgeverscatalogus is de Fondscatalogus van Martinus Nijhoff
1853-1953 (1953). De jaarlijkse fondscatalogi van boekhandel Coebergh te Haarlem
zijn voorbeelden van het tweede type.
LIT: H. Hiller, Wörterbuch des Buches (20067).

fonografisch schrift zie alfabetisch schrift

formaat
Het bibliografisch formaat van een boek of codex wordt bepaald door het aantal
malen en de manier waarop een vel papier of perkament tot een katern gevouwen
wordt. Dit formaat heeft dus geen betrekking op de afmetingen (breedte x hoogte)
van een boek.
Wanneer een boek bestaat uit katernen van éénmaal gevouwen vellen heet dat
folio-1-formaat (ook aangeduid als ‘fol.’ of ‘2o’). Bij tweemaal vouwen krijgt men
een kwarto- (of 4o) en bij driemaal vouwen octavo-formaat (of 8o). Bij kleinere
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formaten (duodecimo of 12o enz.) moet er behalve gevouwen ook nog gesneden
worden.
Perkamenten vellen werden gewoonlijk tweemaal over de korte kant gevouwen
en vervolgens in elkaar gelegd, waardoor katernen van vier dubbelbladen ontstaan.
Men kan het formaat van een papieren boek vaststellen door te letten op de
looprichting van de kettinglijnen, de plaats van het watermerk, de plaats van de
bindtouwtjes en het aantal bladen per katern. Bij het formaatmaken in de drukkerij
moet het zetsel zodanig in de binnenvorm en buitenvorm ingesloten worden dat de
pagina's zetsel in de juiste volgorde liggen voor het desbetreffende formaat. Bij het
bepalen van het formaat van een perkamenten codex kan men steun hebben aan
onregelmatigheden van de bovenmarges of aan de verstoring van de regelmatige
afwisseling van haarzijde en vleeszijde (de zgn. regel van Gregory, zie Gregory,
regel van).
LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive bibliography (1970), p.
61-71 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 84-113, 184-213 Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (19742), p. 80-110 L.E.J. Gilissen, Prolégomènes à la codicologie
(1977).

formaatmaken
Drukkersterm – ook aangeduid als inslaan, insluiten, opkooien of overslaan – voor
het zodanig rangschikken van de bladzijden zetsel in de vorm dat ze na het afdrukken
en vouwen de juiste volgorde hebben en voor het zodanig vastzetten van de gezette
bladzijden in de vorm dat ze niet in pastei vallen en de goede afstand van elkaar
hebben in verhouding tot het wit. Soms wordt alleen de eerste activiteit met overslaan
of inslaan aangeduid en de tweede met formaatmaken, insluiten of opkooien, maar
meestal worden de termen door elkaar heen gebruikt. Voor ieder bibliografisch
formaat moet anders overgeslagen worden. De diverse drukkershandboeken geven
daarvoor allerlei schema's. Fouten bij het overslaan worden in de regel tijdig ontdekt
bij de proefdruk of drukproef. Bij het formaatmaken worden de ruimten tussen de
pagina's zetsel opgevuld met kooien en schenen, het zgn. formaatgoed. Om
schoondruk en weerdruk goed register te laten maken (register maken), moet ervoor
gezorgd worden dat men voor binnenvorm en buitenvorm hetzelfde formaatgoed
gebruikt. Wanneer van een oplage een uitgave op groot en klein papier gedrukt wordt,
moet de verhouding van de marges gewijzigd worden, wat men versteken noemt.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 135 Ph. Gaskell,
A new introduction to bibliography (19742), p. 78-110 P.M. van Cleef, Handboek
ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen (1974), p. 84-113
C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, ed. F.A.
Janssen (1981), p. 48-106 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862),
p. 200-204, 302-312 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862),
p. 38-42, 177-180 J.C. Zweijgardt, De boekdrukkerij, ed. F.A. Janssen & J. Bouman
(1986).

formaatsignatuur
Term uit de zetterij voor een aanduiding in de kopij die de zetter aanbrengt wanneer
hij een pagina zetsel voltooid heeft. De formaatsignatuur kan bestaan uit een krasje,
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een letter, een (pagina)cijfer of de volledige katernsignatuur. Wanneer in een
manuscript-2 (zie ook handschrift) of gedrukte tekst formaatsignaturen aangetroffen
worden, is het zeker dat die inderdaad als kopij gediend hebben voor een eerste,
respectievelijk een herdruk.

Formaatsignatuur 'D.' rechts in de marge van een tekst van E.J. Potgieter. [bron: M. Mathijsen, Naar
de letter (1995), p. 198].

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 94-96.

formata
ETYM: Lat. forma = [mooie] vorm.
Term uit de paleografie voor zorgvuldig en gedisciplineerd geschreven boekschrift
met een uitgesproken kalligrafisch (kalligrafie) karakter. De formata of littera formata
bezet het hoogste niveau in een door Lieftinck geïntroduceerde indeling naar niveau
van het schrift; van snel geschreven naar zorgvuldig gekalligrafeerde letters (currens,
libraria en formata). Bij deze indeling naar niveau is het tamelijk moeilijk om van
objectieve criteria uit te gaan: de beschrijver moet afgaan op zijn ervaring en eigen
(subjectieve) oordeel. Het begrip wordt vaak gebruikt als toevoeging bij de objectieve,
op vormelijke eigenschappen gebaseerde schriftbenaming, bijv.: littera textualis
formata.

Littera textualis formata in een fragment uit Van den levene ons heren (ca. 1300). [bron: J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (cat. 1970), pl. 14].
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LIT: G.I. Lieftinck, Manuscrits datés, conservés dans les Pays Bas (1964), dl. 1,
p. VII-XXX J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-282 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p.
164-178.

fractura
ETYM: Lat. fractus = gebroken.
Van oorsprong laatmiddeleeuwse, door B. Kruitwagen opnieuw geïntroduceerde,
benaming voor de grootste van de drie schriftsoorten (fraterschrift) die door de
Broeders des Gemeenen Levens (Moderne Devotie) gebruikt werd voor het schrijven
van boeken. De fractura of fractuur, een ‘gebroken’ lettervorm, is een reactie op de
gotische littera textualis formata en werd vooral gebruikt voor opschriften. De beide
andere soorten heten bastarda en rotunda.
Pogingen om een nomenclatuur op te stellen die gebaseerd is op de middeleeuwse
benamingen, moesten worden gestaakt: het aantal gebruikte termen was veel te groot
en te verwarrend en strikte definities konden nauwelijks gegeven worden.
Tegenwoordig gebruikt men de door G.I. Lieftinck ontwikkelde nomenclatuur,
die overigens ontstaan is uit pogingen om op basis van Kruitwagens studie de
nomenclatuur van de Broeders van het Gemene Leven te reconstrueren.

Fractura, een half gebroken/half gerond lettertype. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 29].

LIT: B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942), p. VI-IX, p. 25-78 G.I. Lieftinck, Manuscrits
datés, conservés dans les Pays Bas (1964) J. Stiennon, Paléographie du Moyen
age (1973; reprint 1982), p. 117-119.

fractuur zie fractura

fragment-2
ETYM: Lat. fragmentum = brokstuk, gedeelte < frangere = breken.
Werk dat onvolledig is doordat bij de overlevering stukken, soms bijna gehele
teksten, verloren gingen. Soms ook werd slechts een gedeelte van een tekst bewaard
omdat die door de auteur nooit werd voltooid, bijv. door ziekte, overlijden of door
gebrek aan inspiratie. Veel middeleeuwse (literaire) teksten zijn verminkt
overgeleverd, vaak in slechts een deel van het geheel. Meestal betreft het fragmenten
van perkament, maar fragmenten van papier komen ook voor. Als fragmenten heel
klein of niet te identificeren zijn, spreekt men van membra disiecta.
Het fragment kan een perkamenten dubbelblad zijn dat als omslag werd gebruikt.
Ook werd perkament in boekbinderijen tot repen versneden om dienst te doen als
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hartstrookje (om insnijden van het bindtouw in het papieren katern te voorkomen),
als bladwijzer of als maculatuur (ter versteviging van de boekband).
De fragmenten van één en hetzelfde boek kunnen over vele bibliotheken verspreid
zijn; zo bevinden zich fragmenten van Jacob van Maerlants Spiegel historiael in
bibliotheken te Berlijn, Chicago, Frankfurt am Main, Göttingen, Rotterdam en Trier
die behoord hebben tot dezelfde codex. Als een tekst ook compleet bewaard is
gebleven, kan in een aantal gevallen de codex waarvan het fragment oorspronkelijk
deel uitmaakte gereconstrueerd worden.

Fragment van Van Veldeke's Servaes legende (ca. 1220). [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom,
Handgeschreven wereld (1995), p. 11].

LIT: G. Kalff, Middelnederlandsche epische fragmenten (1968, reprint van 1886)
E. Pellegrin, ‘Fragments et membra disiecta’ in A. Gruys & J.P. Gumbert (red.),
Codicologica 3 (1980), p. 72-79 J.A.A.M. Biemans, ‘Middelnederlandse
fragmenten in de Stadsbibliotheek van Trier’ in Tijdschrift Nederlandse taal en
letterkunde 100 (1984) 2, p. 129-150, 191-200 H. Kienhorst, De handschriften
van de Middelnederlandse ridderepiek, 2 dln (1988).

francijn
ETYM: Middelned.francijn (of fransijn) < Middeleeuws Lat. francenum = uit/van
Francia (Frankrijk).
Algemeen gebruikte Middelnederlandse benaming voor perkament. Aanvankelijk
werd de term gebruikt voor perkament van een zeer goede kwaliteit dat afkomstig
zou zijn uit Frankrijk. De betekenisaspecten ‘kwaliteit’ en ‘uit Frankrijk’ zijn echter
na verloop van tijd verdwenen, zoals ook de kwalitatieve betekenis van abortief
perkament verdween.

franse titel
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Term uit de bibliografie voor de titel op de eerste pagina van een boek na het schutblad
en vóór de titelpagina. De franse titel – volgens sommigen een verbastering van
voordehandse titel of voortitel – bestaat uit slechts de titel van het boek of zelfs een
gedeelte daarvan, zonder auteursnaam of welke andere aanduiding ook. De franse
titel kan dus afwijken van de titel op de titelpagina, een gegeven waarmee men bij
de titelbeschrijving rekening dient te houden. Vooral bij lange titels is een boek vaak
bekender onder een ingekorte titel, die dan overeen kan komen met de franse titel.
Soms ook komt de franse titel overeen met de rugtitel, maar die laatste moet vaak
nog verder ingekort worden om op de rug van een boek te passen, bijv. de franse
titel van de Nieuwe cronyk van Zeeland van M. Smallegange uit 1696 luidt Cronyk
van Zeeland, een naam die bekender is dan die met ‘Nieuwe’.
De titel van Multatuli's Max Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij (1860) treft men op franse titelpagina's meestal aan als Max
Havelaar. Vreemd is de discrepantie tussen de franse titel en de volledige titel van
de biografie van Huygens uit 1980 door Jacob Smit: De grootmeester van woorden snarenspel Constantijn Huygens, respectievelijk 1596-1687. De grootmeester van
woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
LIT: M. de Vries, ‘Fransche titel’ in Verspreide taalkundige opstellen (1894), p.
67-68 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956).

fraseogram
ETYM: Gr. frasis = zin, wijze van uitdrukking; grafein = schrijven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een schriftteken dat een gehele zin weergeeft.
Fraseogrammen komen vooral voor in de stenografie.

Voorbeeld van een fraseogram in bastarda. [bron: Bibliopolis]

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744).

fraterschrift
Door B. Kruitwagen geïntroduceerde benaming voor het schrift dat door de Broeders
van het Gemene Leven (Moderne Devotie) gebruikt werd voor het schrijven van
boeken, een bezigheid waarmee zij in hun onderhoud voorzagen; het prediken met
de pen. Het fraterschrift kende de fractura (groot, voor opschriften), de rotunda of
notula (middelgroot, voor de tekst zelf) en de bastarda (klein, voor tekst die in de
marge geschreven werd (glos, noot)). De door Kruitwagen gebruikte schriftnamen
waren van oorsprong laatmiddeleeuws. Pogingen om een nomenclatuur op te stellen
die gebaseerd is op de middeleeuwse benamingen moesten echter worden gestaakt:
het aantal gebruikte termen was veel te groot en te verwarrend en strikte definities
konden nauwelijks gegeven worden. Tegenwoordig gebruikt men de door G.I.
Lieftinck ontwikkelde nomenclatuur, die overigens ontstaan is uit het streven om op
basis van Kruitwagens studie de nomenclatuur van de Broeders van het Gemene
Leven te reconstrueren.
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Van links naar rechts drie soorten fraterschrift: bastarda, rotunda en fractura. [bron: B. Kruitwagen,
Laat-middeleeuwse paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia (1942) p. 74-78].

LIT: B. Kruitwagen. Laat-middeleeuwse paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942), p. VI-IX, 23-116 G.I. Lieftinck, Manuscrits
datés, conservés dans les Pays Bas (1964).

frontispies zie titelprent

futhark zie runen(liederen)

G

galei
Term uit de typografie voor een metalen of houten blad met aan drie zijden opstaande
randen, waarop de zetter, telkens als de zethaak vol is, de gezette regels plaatste tot
er genoeg zetsel was om een bladzijde op te binden. In de periode van de handpers
werkte men met verschillende soorten galeien al naar gelang het bibliografisch
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formaat (folio-, kwarto-, octavo-galeien enz.). In de machinepersperiode werkt men
met langere galeien, waarin zetsel voor meer pagina's tegelijk staat. Soms ook wordt
dan reeds van die lange stroken galeizetsel een eerste drukproef getrokken, de zgn.
stroken- of slippenproef. Dit heeft als voordeel dat ingrijpende correcties aangebracht
kunnen worden zonder dat dit leidt tot verloop in pagina's.

Een galei met zetsel uit de 16de of 17de eeuw. [bron: Bibliopolis]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 238 P.M. van
Cleef, Handboek ter beoefening van de boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 53 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 49-51,
194-195 C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors,
ed. F.A. Janssen (1981), p. 54-55, 185-186 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956)
H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 37-39 F.A. Janssen,
Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 204-205.

gebruiksschrift
Term voor het niet-kalligrafische, cursieve schrift dat steeds naast de verschillende
boekschriften heeft bestaan vóór en enige tijd na de opkomst van de boekdrukkunst
ten behoeve van administratieve doeleinden en het persoonlijk briefverkeer.
Kenmerkend voor een gebruiksschrift zijn het gebruik van een smalle, harde pen en
het meeschrijven van de luchtlijnen.
Het gebruiksschrift van de Romeinen was aanvankelijk de capitalis cursiva of
majuskelcursief. In de 3de eeuw n. Chr. werd deze schriftsoort geleidelijk vervangen
door de minuskelcursief die zich op sommige plaatsen tot in de 8ste eeuw handhaaft.
De Karolingische minuskel, die zich in de 8ste eeuw ontwikkelt, kent geen cursieve
variant als gebruiksschrift: het is een typisch boekschrift. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is dat de behoefte aan een gebruiksschrift tot in de 11de eeuw ontbreekt door
het economische en staatkundige verval: er wordt vrijwel alleen in de kloosters
geschreven (scriptorium).
Omstreeks 1100 ontstaat, waarschijnlijk onder invloed van de laat-Karolingische
oorkondenschriften, de gotische littera cursiva, die tot het einde van de 13de eeuw
alleen als gebruiksschrift zou fungeren.
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De humanisten (humanistisch schrift) ontwikkelden in de 15de eeuw een eigen
gebruiksschrift: de littera italica.
Uiteindelijk verdwijnen in de 16de en 17de eeuw de uniforme gebruiksschriften:
het geschreven woord krijgt het persoonlijke karakter van de individuele schrijver.

Gebruiksschrift als boekschrift. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19883), p. 150].

LIT: C. Samaran, L'histoire et ses méthodes (1961), een bijdrage van J. Mallon,
p. 553 e.v. E. Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen
(19645), p. 18 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 116-121,
170-175.

gebruikssporen
Gebruikssporen in handschriften, manuscripten of exemplaren van gedrukte boeken
kunnen van diverse aard zijn. Een geschreven of ingeplakt ex libris en
bibliotheeksignaturen (bibliotheeksignatuur), inclusief olim-signaturen
(olim-signatuur), zijn van groot belang voor de provenance en dientengevolge voor
het historisch lezersonderzoek. Manuscripten die als kopij gediend hebben, vertonen
specifieke gebruikssporen in de vorm van o.a. formaatsignaturen (formaatsignatuur)
en vingerafdrukken; zij zijn van groot belang voor de tekstgeschiedenis. Een door
een vroegere bezitter aangebrachte nummering van onderdelen van een verzamelband
of convoluut, die in een later stadium uit elkaar genomen is, kan het reconstrueren
van bij elkaar behorende onderdelen vergemakkelijken. Marginale en interlineaire
aantekeningen van auteurs in hun eigen boeken of van bezitters in hun exemplaren
zijn van belang voor de tekstgeschiedenis en het lezersonderzoek.
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Deze kroniek (Fasciculus temporum) werd na het colofon door een lezer voortgezet in handschrift
(1475). [bron: Bibliopolis].

LIT: R. Resoort, ‘Over de betekenis van gebruikssporen in prozaromans en
volksboeken’ in Spektator 6 (1976-1977), p. 311-327 J.A.A.M. Biemans, ‘Torso
van een handelaar of een verzamelaar?’ in Van pen tot laser; 31 opstellen over boek
en schrift aangeboden aan Ernst Braches (1996), p. 10-29 K. van Ommen, A.
Vrolijk & G. Warnar (red.), Aangeraakt; boeken in contact met hun lezers (2007)
G. Proot, ‘Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de
jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575-1773)’ in Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 15 (2008), p. 71-92.

geheimschrift
Geheimschrift of cryptografie (Gr. kruptos + graphein) wordt beoefend vanaf de
Assyriërs tot en met het computertijdperk. Vooral in het diplomatieke verkeer werd
veelvuldig gebruik gemaakt van geheimschrift, maar men kan het bijvoorbeeld ook
aantreffen in de reisjournalen van Constantijn Huygens Jr. en Aernout Hellemans
Hooft waar het betrekking heeft op amoureuze zaken.
De meest simpele geheimschriften zijn gebaseerd op het gebruik van cijfers die
een bepaalde letter voorstellen (a = 1, b = 2 enz.), op het omzetten van letters uit het
alfabet (z in plaats van a, y in plaats van b enz.), op het lezen van alleen de even
letters uit een letterreeks (zoals bij Huygens) of op het schrijven in spiegelschrift.
Maar vooral in de 16de en 17de eeuw wordt het ontwerpen van ingewikkelde codes,
de cryptologie, tot een ware kunst verheven, evenals de cryptanalyse die zich evenzeer
inspant om de codes te breken. Aan alle vorstenhoven werden ‘zwarte kamers’
ingericht voor het openen en ontcijferen van geheime diplomatieke post. De noodzaak
om informatie te beveiligen (encrypteren) in het huidige digitale tijdperk geeft nu
een hoog-technologische dimensie aan de cryptografie.
Omdat geheimschrift of geheimtaal alleen voor ingewijden verstaanbaar is, wordt
ze ook gebruikt in misdaadkringen. Het verschijnsel behoort daarmee ook tot het
Bargoens waartoe ook dieventaal gerekend wordt. Soms komt deze taal weer in de
algemene omgangstaal terecht, zoals het bekende 'heitje voor een karweitje'.
Zie ook chiffre en kunsttaal.
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Document in geheimschrift over het complot voor de moord op Elisabeth I, het zgn. Babington-verraad
(16e eeuw). [bron: Wikipedia].

LIT: J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland (1978), p. 59-60 J.F. Heijbroek,
‘Het geheimschrift van Huygens ontcijferd’ in A. Eyffinger (red.), Huygens herdacht.
Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek t.g.v. de 300ste sterfdag
van Constantijn Huygens, 26 maart - 9 mei 1987 (1987), p. 167-172 A. Vugts &
C. van Vugt, Geheimschrift. Over de geschiedenis en methoden van de cryptologie
(1993) K. de Leeuw & H. van der Meer, ‘A homophonic substitution in the archives
of the last great Pensionary of Holland’ in Cryptologie 17 (1993), p. 225-236 K.
de Leeuw & H. van der Meer, ‘Een roostergeheimschrift van Alexander Baron van
Spaen (1775-1811)’ in Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw 25 (1993), p. 187-210
A.H. Hooft, Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon; het dagboek
van een ‘grand tour’ (1649-1651), ed. E.M. Grabowsky & P.J. Verkruijsse (2001),
p. 24-27, 190-195 P. Berloquin & W. Paalman, Geheime codes & getallen:
geheimschriften en enigma's van de oudheid tot heden ontcijferd (2011) Cr. P.
Bauer, Unsolved! The history and mystery of the world's greatest ciphers from Ancient
Egypt to online secret societies (2017) M. Danesi, Cryptographic crimes. The use
of cryptography in real and fictional crimes (2017).

geheimtaal zie geheimschrift

genetische studies
ETYM: Gr. genesis = oorsprong, ontstaan.
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Vorm van tekstanalyse en -kritiek die vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw een
zeer sterke opkomst heeft gekend en vandaag vooral in Frankrijk (critique génétique)
binnen de literatuurstudie een dominante positie bekleedt (cf. het Institut des Textes
et Manuscrits modernes (ITEM) en het tijdschrift Genesis, Paris, 1992-). De ‘critique
génétique’ bestudeert de ‘avant-texte’ van een werk en reconstrueert het schrijfproces
op basis van de overgeleverde getuigen: het zgn. ‘genetisch dossier’ (tekstfragmenten,
kladblaadjes, klad- en nethandschrift e.d.) Object van studie vormen de
paralipomena-2 en de manuscripten (manuscript-2) in zover ze het zichtbare spoor
zijn van het creatieve schrijfproces. De klemtoon ligt derhalve niet langer op het
uiteindelijk resultaat, de gedrukte versie. Een genetische editie kan ofwel een ‘laag’
uit dit proces weergeven (bijv. de ‘carnets’, notitieboekjes) ofwel het volledige
scheppingsproces. De hypereditie is daartoe uiterst geschikt.
Het succes van de ‘critique génétique’ heeft veel te maken met de onvrede die in
de loop der jaren was gegroeid met de structuralistische, zeer intern-formalistische
leesmethode van de jaren 1960-1970. Terwijl in de Angelsaksische wereld (genetic
criticism) deze onvrede vooral de vorm aannam van een radicale contextualisering
van de literatuurstudie enerzijds (zie bijv. New Historicism/cultural materialism), en
anderzijds een vernieuwde aandacht ontstond voor de verschillende versies van een
werk (versioning theory), werd in Frankrijk gekozen voor een verbreding van het
onderzoeksobject binnen de taal zelf (typisch voor Frankrijk is eveneens de sterk
psychoanalytische inslag die heel wat genetische studies vertonen). In de Lage Landen
heeft het Centre for Manuscript Genetics van de Universiteit Antwerpen internationale
faam verworven.
Zie ook teksteditie en tekstgenese.
LIT: J. Bellemin-Noël, Le texte et l’avant-texte (1972) G. Falconer e.a., Sur
la génétique textuelle (1990) A. Gresillon, Éléments de critique génétique: lire
les manuscrits modernes (1994) J. Muyres, ‘Bedenkingen bij de
ontstaansgeschiedenis van literaire teksten’ in Spiegel der letteren 38 (1996), p.
295-320 P.M. de Biasi e.a., Pourquoi la critique génétique? Méthodes, theories
(1998) H. Zeller & G. Martens, Textgenetische Edition (1998) L. Hay, La
littérature des écrivains: questions de critique génétique (2002) J. Deppman (red.),
Genetic criticism: texts and avant-textes (2004) D. van Hulle, Modern manuscripts.
The extended mind and creative undoing from Darwin to Beckett and beyond (2014).

gereedschapskist van de neerlandistiek zie apparaat van de neerlandicus

GGC
ETYM: Afk. van Gemeenschappelijk Geautomiseerd Catalogussysteem.
Het GGC is oorspronkelijk opgezet door samenwerkende (universitaire)
bibliotheken via PICA, tegenwoordig onderdeel van het Online Computer Library
Center (OCLC PICA), waarbij meer dan 60.000 bibliotheken uit 112 landen zijn
aangesloten. In het GGC kan een bibliotheek het eigen boekenbezit catalogiseren.
Het GGC dient als bron voor de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) en WorldCat.
In veel gevallen wordt het GGC ook als bron voor bibliografische records gebruikt:
door records uit het GGC te ‘ontlenen’ (overhalen naar het lokale bibliotheeksysteem)
kan gebruik gemaakt worden van het catalogiseerwerk van andere instellingen.
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LIT: Zie de website van het GGC.

ghost
ETYM: Eng. geestverschijning.
Bibliografische term voor een niet bestaande of in ieder geval nergens aangetroffen
(exemplaar-1 van een) druk, waarvan wel een – in de meeste gevallen vermoedelijk
onjuiste – bibliografische beschrijving rondwaart.
Zo is lang gezocht naar een druk, verschenen in Middelburg in 1644, van Johan
de Brunes Siel-gerechten, genoemd in Geletterd Zeeland (17412) van P. de La Rue.
Er zijn wel drukken van 1632, 1643 en 1660 gevonden, zodat de vermelding in De
La Rue wel aan een zetfout te wijten zal zijn. Ook in de descriptieve bibliografie van
het Journael van Bontekoe (o.r.v. G. Verhoeven & P. Verkruijsse; 1996) wordt een
aantal ghosts gesignaleerd dat duidelijk terug te voeren is op fouten in oudere
bibliografieën.
Het samenstellen van een prospectieve bibliografie, bijv. de CIP-catalogisering,
houdt ook het gevaar in dat ghosts in het leven geroepen worden.

gifkast
Afgesloten kast in een bibliotheek met 'gevaarlijke' boeken (bijv. pornografie), die
onderworpen waren aan censuur en waarvoor je speciale toestemming moest krijgen
om ze te lezen. Ze werd in bibliothecarissenjargon soms ook 'de hel' genoemd.

glos
ETYM: Gr. glōssa = taal, tong.
Een glos of glosse is een verklaring van of toelichting op een verouderd, vreemd
of anderszins ongewoon woord, geschreven in de marge of de interlinie van een tekst
(annotatie). Vooral de Middelnederlandse in handschrift overgeleverde geestelijke
teksten bevatten glossen, bijv. het zgn. Luikse diatesseron (ed. De Bruin, 1970).
Wanneer een geglosseerd handschrift gebruikt wordt als legger wil het nog wel
eens gebeuren dat de kopiist een glos onjuist als een correctie interpreteert en hem
in de tekst opneemt; men spreekt dan van een ingeslopen glos. Soms kunnen glossen
een uitgebreide vorm krijgen en het karakter gaan vertonen van een doorlopende
commentaar. Zo kunnen glossen zelf het karakter van een tekst aannemen, zoals Jan
van Ruusbroecs Dit es de glosse up Credo in unum deum patrem, of Die glosse
vanden pater noster. Een andere mogelijkheid is de inbedding als interpolatie.
De middeleeuwse glos is overgenomen uit de antieke filologie. Onze moderne
(kritische) kanttekeningen en de marginalia zijn in oorsprong glossen. In onze tijd
wordt glosse vaak gebruikt voor een hekelende, spottende randbemerking.
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Bijbeltekst met een groot aantal glossen die voortkomen uit het gebruik voor colleges aan de
universiteit. [bron: J. Glenisson (red.), Le livre au Moyen Age (1988), p. 99].

LIT: F. Buitenrust Hettema, Oude glossen en hun beteekenis (1914) J. Griffiths,
Diverting authorities. Experimental glossing practices in manuscript and print (2014).

glosse zie glos

gosizdat zie samizdat/tamizdat

gotisch schrift
Tijdens de renaissance door de (Italiaanse) humanisten bedachte scheldnaam voor
het middeleeuwse boekschrift uit de daaraan voorafgaande eeuwen. De humanisten
identificeerden het gotische schrift met de degeneratie van de klassieke literatuur in
compendia, bloemlezingen enz. Met de Gothen heeft het gotische schrift, evenmin
als de gotiek, iets te maken.
De moderne paleografie heeft de term gotisch schrift gehandhaafd als
overkoepelende benaming voor het boekschrift dat tussen de 12de en 15de eeuw
gebezigd werd. Dit minuskelschrift, en dan met name de littera textualis, kenmerkt
zich door a) nogal dicht tegen elkaar aan geschreven letters met als gevolg dat er
(veel) meer tekst op een bladzijde kon – zij het dat de bladzijde met het oog op de
leesbaarheid van de tekst vaak niet meer over de volle lijn beschreven kon worden,
maar in kolommen moest worden opgedeeld, b) een zekere breking in de letters.
Vandaar de in de late middeleeuwen door schrijfmeesters gebezigde naam fractuur
(fractura). Met name de 15de-eeuwse littera textualis formata vertoont deze kenmerken
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sterk. Het gotisch schrift borduurt voort op de 8ste-9de-eeuwse Karolingische minuskel,
van welk schrift het zich nauwelijks in ductus onderscheidt, maar wel in de spatiëring,
de breedte van de pen en de hoek van de pen ten opzichte van het perkament, als
gevolg waarvan de letters een gedaanteverandering ondergingen.
Binnen het gotisch schrift onderscheiden we de standaard boekletter: littera
textualis, de gestileerde cursief: littera cursiva, de mengvorm van beide: littera hybrida,
en het gebruiksschrift: littera currens.

Een psalterium gedrukt in gotisch schrift [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 31].

LIT: G.I. Lieftinck, ‘Pour une nomenclature des écritures livresques de la periode
dite gothique, essay s'appliquant specialement aux manuscrits originaires des Pays-Bas
medievaux’ in Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siècle (1954),
p. 15-34 J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-282 J.P. Gumbert, ‘A proposal for Cartesian nomenclature’ in
Miniatures, scripts, collections. Essays presented to G.I. Lieftinck 4 (1976), p. 45-52
B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 156-180.

gotische textura zie littera textualis

grafeem
ETYM: Byzantijns Gr. graphèma = wat geschreven is < graphein = schrijven.
Term uit de schriftgeschiedenis en de taalkunde voor de kleinste onderscheidende
eenheid in het schriftsysteem van een taal. Een grafeem is niet altijd identiek aan een
letterteken. Zo was bijv. de w aanvankelijk geen letterteken, maar een grafeem voor
uu.
LIT: M. Kohrt, Problemgeschichte des Graphembegriffs und der frühen
Phonembegriffs (1985) H. Kost, Prisma van de taal (1990) O. Back, Buchstäblich
geschrieben: Aufsätze über Schrifttheorie, Orthographie und Transkription (2006).

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

graffiti
ETYM: Meervoud van It. graffito = krab, kras < graffiare = krabben, krassen;
versieringstechniek waarbij figuren met witte kalk op een zwarte achtergrond gekrast
worden < Gr. graphein = krassen, schrijven.
Algemene benaming voor de tekeningen, boodschappen, uitroepen e.d. die, meestal
ongevraagd, aangebracht worden op goed zichtbare openbare plaatsen als schuttingen,
metrostellen, muren, enz. Graffiti zijn in wezen een uiting van subversiviteit; het is
een niet-legitiem communicatiekanaal waar de levende, anarchistische straatcultuur
zich in kan uitleven en waarmee de goegemeente geshockeerd kan worden. In
drukbevolkte grootsteden zijn graffiti een vast onderdeel van het straatbeeld geworden.
Sommige van deze undergroundkunstenaars worden gerecupereerd door het officiële
kunstcircuit, of werden zelfs, zoals Keith Haring met zijn typische figuurtjes,
wereldberoemd.

Afbeelding van graffiti in Leiden van de Zweedse schrijver Pike. [bron: R. Koopman, De Leidse
school: de geschiedenis en ontwikkeling van de Leidse graffiticultuur (2008), p. 62].

LIT: S. Stewart, Ceci tuera cela: graffiti as crime and art (1991) R. Koopman,
De Leidse School: de geschiedenis en ontwikkeling van de Leidse graffiticultuur
(2008).

grafische figuur
ETYM: Gr. graphein = schrijven, graferen
Tekst die onderworpen is aan een grafische transformatie. Die kan betrekking
hebben op de verdeling van de tekst op de bladspiegel, op de vormgeving van het
lettermateriaal of de verwerking van leestekens of diakritische tekens. Tot dergelijke
grafische figuren rekent men ook het beeldgedicht, waaronder bijv. het altaargedicht
valt.
Tijdens het modernisme is er veel geëxperimenteerd met grafische vormen. Goede
voorbeelden kan men aantreffen bij Paul van Ostaijen die in zijn bundel Bezette stad
(1921) tal van grafische figuren verwerkt heeft.
Zie ook grafisme.
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Pagina uit Paul van Ostaijens Bezette stad (1921). [bron: P. van Ostaijen, Verzameld werk,
poëzie (1965), 'bedreigde stad'].

grafisme
ETYM: Gr. grafein = schrijven.
Het geheel van ortografische kenmerken (gebruik van spellingsregels, interpunctie,
parenthesen, hoofdletters) en van typografische kenmerken (formaat, vorm en kleur
van de letters, kalligrafie, groepering van schrifttekens, globale opmaak van de
bladspiegel) die de visuele vorm bepalen waarin literaire en andere teksten ons
bereiken in schriftelijke communicatie. Wanneer de grafisch-ruimtelijke aspecten
sterk op de voorgrond treden en eigen structuren en patronen gaan vormen, al of niet
losstaand van de betekenis van de tekst, spreekt men over de grammatekstualiteit
(Lapacherie) van die tekst. Deze grammatekstualiteit kan zich situeren op twee
niveaus: dat van de schrifttekens zelf en dat van hun schikking op de pagina of in
het boek. Ze varieert bovendien sterk van vorm, met als twee uitersten het
grafisch-visueel exploiteren van het traditionele, alfabetische schrift enerzijds, en
aan de andere kant het gebruik van de talige mogelijkheden van strikt visuele tekens.
Oorspronkelijk was er alleen orale literatuur: teksten werden verteld, gezongen,
voorgedragen. De geschreven weergaven die in sommige culturen geleidelijk
ontstonden, hadden aanvankelijk een louter dienende functie: getrouwe notatie van
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de orale tekst, bijv. ten behoeve van een voorlezer. Zo werden vele middeleeuwse
versteksten gewoon als proza weergegeven. In ons huidige westerse literatuurbestel
daarentegen leggen auteurs hun werk vast en maken ze het bekend vooral door het
op schrift te stellen. Toch heeft men in de literatuurwetenschap weinig aandacht
besteed aan de poëtische mogelijkheden die de grafische aspecten van het literaire
artefact aan auteurs bieden, wellicht vanuit de opvatting dat dit niveau niet behoort
tot het ‘wezen’ van de literatuur, dat veeleer in de interactie van klank en betekenis
wordt gesitueerd. De geschreven tekst geldt vaak als een voorlopige en
niet-substantiële weergave, als een partituur van het taalkunstwerk dat in essentie
een uitgesproken of mentaal geactualiseerd kunstwerk zou zijn. Schrift geldt als
secundair, men kent er een afgeleid statuut aan toe. Dat is een opvatting die volgens
de deconstructie, met hun kritiek op het ‘fonocentrisme’ van onze westerse cultuur,
ideologische wortels zou hebben.
De geschreven en gesproken taal zijn overigens niet zonder meer tot elkaar te
herleiden door een simpele transcodering. Een schriftelijke weergave bijv. geeft heel
wat kenmerken van gesproken taal niet weer (verg. dialectische uitspraak of ritme,
intonatie, luidheid e.d.). Omgekeerd bevat schrift heel wat aanduidingen die niet
voor akoestische interpretatie bedoeld of vatbaar zijn (vgl. lay-out, afwijkend gebruik
van spelling, enz.).
Die relatieve autonomie van spraaksysteem en schriftsysteem heeft sommige
theoretici ertoe gebracht aan beide een totaal gelijkwaardig statuut toe te kennen.
Zoals waarneembare klankfenomenen en abstracte klanksystemen bestudeerd worden
in resp. fonetiek en fonologie, zo zou men volgens hen overeenkomstige nieuwe
disciplines ‘grafetiek’ en ‘grafologie’ moeten uitbouwen waarin resp. waarneembare
schriftfenomenen en de schriftregelsystemen die deze bepalen, bestudeerd worden
met modellen als in de klankenstudie. In de twee systemen van tekstoverdracht,
mondeling en geschreven, zou men de conventionele elementen en combinatieregels
op gelijkaardige wijze kunnen beschrijven, en ook de wijze waarop auteurs die
conventies in de praktijk hanteren, exploiteren, transformeren. Daarbij wordt gewezen
op een paar interessante analogieën. Zo kan men oogrijm analyseren als een analogon
van ‘gewoon’ klankrijm, en homografische (homograaf) woordspelingen op één lijn
zien met homofonische. Zo vindt men het soort iconiciteit van de klanknabootsing,
waarbij de klankenreeks auditief imiteert wat ze aanduidt, terug in het figuurgedicht,
dat visueel imiteert wat het aanduidt, of in de lettersymboliek.
Hoe men ook de relaties tussen gesproken tekst en geschreven tekst theoretisch
verantwoordt, zeker is dat vele auteurs niet alleen het klankpotentieel, maar ook het
schriftpotentieel van taal doelgericht hebben aangewend (semantisering van de vorm).
De grafische vorm wordt om te beginnen gebruikt als een belangrijk signaal dat
aangeeft welk type (genre) tekst de lezer voor zich heeft, en welke leeshouding
verwacht wordt. Een krant, een gedicht, een toneelstuk, een roman herkennen we
‘op het oog’. Een gewoon bericht uit de krant, maar in versregels versneden en
gedrukt met veel wit-1 errond, zullen we op een heel andere manier, nl. als een
gedicht, gaan benaderen (readymade). Zelfs sommige subgenres kunnen we louter
visueel onderscheiden, bijv. de strofestructuur van een sonnet, de kortere vorm van
de novelle, enz. Belangrijk is verder de wijze waarop de tekst door grafische middelen
gesegmenteerd wordt. In proza denken we vooral aan het gebruik van paragrafen en
hoofdstukken, in poëzie aan versregels en strofeverdeling. De structuur die door de
typografische schikking wordt opgelegd aan het taalmateriaal, kan symmetrisch of
asymmetrisch zijn met andere (metrische, fonische, syntactische, semantische,
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thematische ...) structuren, wat het informatiegehalte van de tekst aanzienlijk kan
verhogen. Op dergelijke spanningen zijn enjambement en vrij vers gebaseerd. Ook
de manier waarop de verschillende typografische groepen ten opzichte van elkaar
geschikt worden op de bladzijde, getuigt vaak van een bewuste poëtische strategie
(bijv. ritmische typografie). De wijze van insprong en uitsprong van versregels, de
plaatsing van belangrijke tekstgegevens, of het contrastieve gebruik van langere of
kortere verzen beantwoorden bijv. niet zelden aan prosodische, ritmische of
semantische patronen. Dichters doorbreken op verschillende manieren de
automatismen die spellingsconventies geworden zijn: afwijkende interpunctie,
bijzonder gebruik of het ontbreken van hoofdletters, ongebruikelijke, archaïserende
of progressieve spelling, enz. Ook de typografische conventie, althans in onze westerse
cultuur, dat schrifttekens lineair van links naar rechts en in horizontale reeksen van
boven naar onderen geschreven en gelezen moeten worden, heeft tot interessante
transformaties geleid. Bij het acrostichon, telestichon, abecedarium-1, palindroom,
kreeft(ge)dicht, schaakberd, enz. worden op acrobatische wijze ook andere lecturen
ingebouwd: van rechts naar links, verticaal, van onderen naar boven, zelfs diagonaal.
In allerlei vormen van visuele of concrete poëzie verleent de grafische weergave een
iconische dimensie aan de tekst (zie kalligram, figuurgedicht, paignion). In extreme
gevallen van visuele poëzie wordt zelfs abstractie gemaakt van woorden, en worden
letters ‘getekend’: de grafiek is hier het dominante structureringsprincipe geworden.
Het bewuste exploiteren van het grafische niveau is overigens geen experimentele
nieuwigheid, getuige de poëzie van de rederijkers en van de metaphysical poets. Het
blijft ook niet beperkt tot het lyrische genre; dat bewijzen o.a. de romans van Laurence
Sterne (Tristram Shandy, 1759-1767), Lewis Carroll (Alice in Wonderland, 1865),
Christine Brooke-Rose (THRU, 1975) en, in het Franse taalgebied, teksten van M.
Roche (Compact, 1966), Cl. Olivier (Fuzzy sets, 1975), M. Butor, enz.
Noteren we nog dat digitale publicatie schier eindeloze mogelijkheid biedt aan
auteurs en uitgevers bij de grafische en materiële vormgeving van hun teksten, wat
uiteindelijk tot een vervaging van genres en media kan leiden (bijv. video-animaties
van poëtische teksten op YouTube).
LIT: J.R. Bennett, ‘Punctuation and style’ en ‘Typography and style’ (analytische
bibliografieën) in Style 11 (1977), p.119-135 en 446-451 J.J.A. Mooij, ‘De rol van
het schrift in de poëzie’ in Id.,Tekst en lezer (1979), p. 106-153 J.G. Lapacherie,
‘De la grammatextualité’ in Poétique 59 (1984), p.283-294 W. van Peer,
‘Typografie als conventie en innovatie in de poëzie’ in Spektator 19 (1990), p.171-182
R. Bradford, The look of it: A theory of visual form in English poetry (1993) J.
Peignot, Typoésie (1994) A.M. Christin, L’image écrite ou la déraison graphique
(1995) The word on the page, themanummer van Word & image (1996) Y. van
Dijk, Leegte, leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne poëzie (2006).

grafistiek
ETYM: Gr. grafè = schrift < grafein = schrijven.
De wetenschap van de grafische code voor taal. J.P. Gumbert introduceerde deze
term in zijn inaugurele rede van 1974 als parapluterm boven paleografie en
codicologie en de bestudering van alle psychische en fysiologische lees- en
schrijfprocessen, evenals het schrift als sociaal verschijnsel (analfabetisme) en de
verhouding tussen schrift en taal (grafeem, foneem, spelling, signum, figura-2,
transcriptieproblematiek, interpunctie).
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LIT: J.P. Gumbert, Schrift, codex en tekst. Een rondgang door paleografie en
codicologie (1974).

grafologie
ETYM: Gr. grafein = schrijven.
De grafologie als wetenschappelijke studie van het handschrift is een subdiscipline
van de toegepaste psychologie die karaktereigenschappen uit schrift tracht te
destilleren. In het grensgebied van de paleografie en de tekstinterpretatie kan men
soms geconfronteerd worden met aan de grafologie verwante problemen, bijv. wanneer
schriftbijzonderheden in een manuscript-2 (vlekken door tranen of bloed) in verband
gebracht zouden kunnen worden met de gemoedstoestand van een auteur tijdens het
schrijven van poëzie, of wanneer de slordigheid van typoscripten gerelateerd zou
kunnen worden aan het karakter van een schrijver (zoals bij Slauerhoff nogal eens
gebeurd is).
Grafologische portretjes van vijftig Nederlandstalige auteurs zijn samengesteld
door Karel Jonckheere, Toon mij hoe je schrijft. 50 auteurs grafologisch ontleed
(1972). Een aantal auteurs wordt eveneens behandeld in De wonderlamp der
graphologie (1962) van Annie Oldewelt-Dommisse en Fré Dommisse. In het Leerboek
der graphologie (19654) van J. Schrijver worden brieven van letterkundigen (Vondel,
Huygens) als illustratiemateriaal gebruikt. Jan Frans Willems is uitgebreider behandeld
door E. van Hall-Nijhoff in haar bijdrage ‘Vier staatslieden grafologisch bekeken’
in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 10 (1955-1956), p. 1-24.
LIT: A. Kring, De grafologie van de schrijfmachine op wetenschappelijke grondslag
(1939) B. Engelhart, Inleiding tot de grafologie (1954) H.C. Bruinsma,
Grafologie (19786) E. van Hall-Nijhoff, ‘Grafologie als hulpwetenschap’ in Spiegel
Historiael 7 (1972), p. 668-679, 704 en 8 (1973), p. 253.

gravure
ETYM: Fr. graver = snijden.
Illustratietechniek behorend tot de manuele diepdruk. Met een burijn, een vierkant
langwerpig stuk staal, worden lijnen en punten aangebracht in een metalen plaat.
Afhankelijk van het soort burijn en de diepte van de lijnen krijgt een gravure
verschillende tonen. De braam die ontstaat bij het steken van de lijnen wordt
weggeschraapt. Een gravure is van een ets te onderscheiden doordat de lijnen van
de eerste spitse uiteinden hebben door het gebruik van de burijn en die van de tweede
overal even dik zijn door het uitbijten van het zuur. In veel gevallen is echter van
gemengde techniek gebruik gemaakt. Andere termen voor de gravure zijn
kopergravure, lijngravure, burijngravure, taille-douce en chalcografie.
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De Leidse Universiteitsbibliotheek omstreeks 1610, in een gravure van Willem van Swanenburgh.
[bron: Bibliopolis]

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) J. de Zoete e.a. (red.),
De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw (1995) # Letters
proeven, Prenten smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en
het Prentenkabinet (2004).

Gregory, regel van
In middeleeuwse perkamenten handschriften vindt men als regel in een opening de
haarzijde van het perkament tegenover haarzijde, of vleeszijde tegenover vleeszijde.
Dit is niet alleen het geval bij uit een plano gevouwen katernen, waarbij de delen
van het vel die tegenover elkaar komen te liggen vanzelf dezelfde kant van het
perkament zijn. Ook bij andere formaten blijkt men een voorkeur gehad te hebben
om voor de twee bladzijden van een opening dezelfde zijde van het perkament te
nemen. Waarschijnlijk lag hieraan de esthetische waardering ten grondslag dat zo
altijd twee donkere (haarzijden) of twee lichtere bladzijden tegenover elkaar liggen.
Dat de buitenzijde van Middelnederlandse handschriften bijna altijd een vleeszijde
is, komt waarschijnlijk doordat daarop geschilderd moest kunnen worden, wat beter
gaat op een vleeszijde. De regel van Gregory is zo genoemd naar C.R. Gregory, die
dit verschijnsel het eerst opmerkte.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie V’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961) p. 302, 303 L. Gilissen, Prolégomènes à la codicologie
(1977) p. 14-25 J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum
(19813) p. 18-20.

grijze literatuur
Term uit de bibliografie voor die publicaties die niet via de erkende uitgeverij en
boekhandel worden verspreid, zoals scripties, rapporten en dissertaties, die
bibliografisch moeilijk te traceren zijn. De database GLIN (Grijze literatuur in
Nederland), ondergebracht bij Pica, bevat de titels van in Nederland uitgegeven
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proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen
en daarmee gelijk te stellen organisaties uit de periode vanaf 1982.
LIT: J.J. Kroese, Grijze literatuur: voorstellen voor maatregelen ter vermindering
van de grijze literatuurproblematiek (1983) Grijze literatuur in Nederland (GLIN)
[ca. 1995 - ...] C.P. Auger, Information sources in Grey literature (19984) D.J.
Farace & J. Schöpfel, Grey literature in library and information studies (2010).

guillemet
ETYM: Fr. guillemet = aanhalingsteken; afgeleid van de voornaam van drukker
Guillaume le Bé.
Aanhalingstekens zoals die gebruikt worden in Franse en Duitse teksten: enkel ‹
› en dubbel ‹‹ ››. De tekens zijn ontworpen door de Franse drukker en letterontwerper
Guillaume le Bé (1525-1598). De guillemet als aanhalingsteken is qua vormgeving
niet identiek aan het teken voor ‘groter dan’ (>) of ‘kleiner dan’ (<), of voor ‘afspelen’
(>) en ‘snel vooruitspoelen’ (>>) op moderne apparatuur. De mediacampagne van
NRC Handelsblad van 2010 speelt uitgebreid met de guillemet.
LIT: P. Steenhuis, ‹Op NRC volgt voortaan een guillemet› in NRC Handelsblad
4 januari 2010, p. 18.

gulden snede
Uit de klassieke oudheid afkomstig berekeningsmodel (sectio aurea) voor de
verhouding tussen lengte en breedte van een object, nl. breedte: lengte = lengte:
(lengte + breedte). Deze verhoudingen zouden van goddelijke oorsprong zijn. De
gulden snede werd gedurende de middeleeuwen en de renaissance ook in boeken
(codex, incunabel) toegepast op de afmetingen van blad-2, bladspiegel en het wit
van de marges. Bij het maken van een boek spelen echter meer factoren mee: de
breedte van het rugwit bijv. is mede afhankelijk van de dikte van een boek: als een
opening goed openvalt, is minder rugwit vereist dan bij een dik boek dat vaak niet
helemaal vlak open kan liggen.
Omdat de Middelnederlandse profane literatuur niet in de oorspronkelijke banden
(boekband) is overgeleverd, maar in de loop der tijd opnieuw gebonden is, waarbij
de marges altijd besneden werden, kan moeilijk nagegaan worden in hoeverre de
gulden snede de verhoudingen bepaalde.
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Divina proportia typographica van Gutenberg en tijdgenoten. [bron: G.K. Schauer, Internationale
Buchkunst im 19. und 20. Jahrhundert (1969), p. t.o. 337].

LIT: J. Poortenaar, De gulden snede en goddelijke verhouding (1947) L. Gilissen,
Prolégomènes à la codicologie (1977) H. van Krimpen, Boek over het maken van
boeken (1986), p. 328-347.

H

haarzijde
Aan perkament onderscheidt men een haarzijde en een vleeszijde. De haarzijde is
taaier, geliger en ruwer dan de tere, gladde en blanke vleeszijde. Als perkament zijn
natuurlijke spanning nog bezit, krult de haarzijde hol. In een middeleeuwse codex
bestaat een regelmatige afwisseling, om en om, tussen haar- en vleeszijden, en wel
zo dat bij een opening altijd twee gelijke zijden tegenover elkaar komen te staan.
Deze regelmatigheid wordt de regel van Gregory (Gregory, regel van) genoemd,
naar degene die dit verschijnsel het eerst opmerkte. Voor Middelnederlandse
handschriften geldt dat de buitenzijde van een katern een vleeszijde is.
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 113-139 W.Gs
Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie V’ in Spiegel der Letteren
5 (1961-1962), p. 300-307 R. Reed, The nature and making of parchment (1975).

halfunciaal
ETYM: Middeleeuws Lat. uncialae litterae = letters ter grootte van een uncia, een
twaalfde (voet).
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Laat-Romeinse, uit de minuskelcursief (minuskelschrift) ontstane schriftsoort, ook
semi-unciaal genoemd. De naam van de letter berust op de misvatting dat zij zich
uit de unciaal ontwikkeld zou hebben. De oudste in Egypte ontstane versie (3de-5de
eeuw) is nooit een boekschrift geworden. De jongere (4de-5de eeuw), mogelijk uit
Afrika afkomstige, versie komt al in de 5de eeuw in Ierland voor en is daar, met een
uitgebreid alfabet, omgevormd tot het insulair, de kenmerkende schriftsoort voor
Ierland en door Ierse monniken gestichte abdijen in Engeland en Duitsland (bijv.
Fulda). De halfunciaal is samen met de unciaal lange tijd het belangrijkste boekschrift
geweest en plaatselijk tot in de 10de eeuw in gebruik gebleven. Volgens Mallon
hebben de cursieve gebruiksschriften, waarvan hij aannemelijk gemaakt heeft dat ze
van ca. 200 tot 700 naast de gekalligrafeerde minuskelschriften hebben bestaan, zich
ontwikkeld via de semi-unciaal.

Halfunciaal uit de 7de of 8ste eeuw. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 25].

LIT: J. Mallon, ‘Paléographie romaine’ in L'histoire et ses méthodes (1961) E.
Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der middeleeuwen (1964), p. 46, 57
J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982), p. 69, 70 J.J. John,
‘Latin Paleography’ in J.M. Powell (red.), Medieval studies. An introduction (1976),
p. 10-11 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des
abendländischen Mittelalters (19862; reprint 20094), p. 93-101 F. van der Linden,
Over letters & schrift en de beginselen van het schrijven (1983), p. 80-82 B.
Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 123-125.

handboek
Naslagwerk waarin een overzicht gegeven wordt van een bepaalde tak van
wetenschap. Voor de neerlandistiek zijn er de handboeken met overzichten van de
literatuurgeschiedenis, zoals G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der
Nederlandse letterkunde (4 dln., 1970-19765) of het recentere Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur (2006-….). Alle handboeken, ook biografische en
bibliografische naslagwerken, behoren tot het apparaat van de neerlandicus.

handelingen zie acta
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handpers
Drukpers uit de beginperiode van het gedrukte boek toen de pers nog volledig met
de hand bediend moest worden. Pas in de 19de eeuw kwam het mechanisch drukken
op gang, wat niet wegneemt dat men, vaak uit esthetische overwegingen, nog tot op
de dag van vandaag met behulp van de handpers boeken is blijven produceren. Met
name voor bibliofiele uitgaven wordt veel gebruik gemaakt van originele handpersen
en vaak ook van speciaal lettermateriaal. Drukkers van private presses hebben zich
verenigd in de Stichting Drukwerk in de Marge.

Oudst bekende afbeelding van een drukker aan een handpers (1507). [bron: H. van Krimpen, Boek
over het maken van boeken (19862), p. 66].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972), p. 5-185
Capelleveen & C. de Wolf (red.), Het ideale boek (2010).

P. van

handschrift
Verzamelnaam voor met de hand geschreven boeken. Vaak worden manuscripten
(manuscript-2) ook wel aangeduid als handschrift. Gedurende de middeleeuwen
werden tot de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) alle boeken met de hand
geschreven. Aanvankelijk op perkament, vanaf ca. 1400 ook op papier. Het schrijven
van een boek was vakwerk en werd gedaan door kopiisten. De eerste kopiisten waren
monniken, maar naarmate de eeuwen verstreken nam het aantal lekenkopiisten sterk
toe.
Was een met de hand geschreven middeleeuws boek bedoeld om publiekelijk te
functioneren, dan noemt men zo'n handschrift een codex (codicologie). Handschriften
bedoeld voor eigen gebruik noemt men manuscript-2 (manuscriptologie).
Handschriften bedoeld om gedrukt te worden, noemt men kopij.
Is het handschrift van de hand van de auteur zelf, dan spreekt men van een
autograaf; gaat het om een kopie, van een apograaf of allograaf-2. De
Middelnederlandse literatuur (in de strikte zin van het woord) is vrijwel uitsluitend
in apografen bewaard gebleven. Middelnederlandse handschriften kunnen als gevolg
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van herhaaldelijk kopiëren fouten en corrupte lezingen (transmissiefout) bevatten.
De filoloog (filologie) tracht d.m.v. tekstkritiek dit tekstbederf ongedaan te maken.
Tegenwoordig is het handschrift als tekstdrager nagenoeg verdwenen. Het is
gebruikelijker teksten te presenteren in de vorm van een typoscript of met behulp
van een printer.
LIT: H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een
codicologische beschrijving, 2 dln (1988) J.W. Klein, ‘(Middelnederlandse)
handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies’ in Queeste 2 (1995), p.
1-30 A. Douglas, Work in hand. Script, print, and writing, 1690-1840 (2017)
Chr. de Hamel, Making medieval manuscripts (2018) M. Levy, Literary manuscript
culture in Romantic Britain (2020).

handschriftenkunde zie codicologie en manuscriptologie

haplografie
ETYM: Gr. haploös (haplous) = éénvoudig, enkelvoudig, niet dubbel; grafein =
schrijven.
Term uit de tekstkritiek voor een transmissiefout die eruit bestaat dat een kopiist
onbewust en ongewild letters, lettergrepen of een woord overslaat (dus niet schrijft),
omdat zijn gedachten sneller gaan dan zijn hand, zoals bijv. blijkt uit een versregel
uit de Karel ende Elegast, waar in de overgeleverde versies A en F het werkwoord
is weggevallen:
A: Daer van sloeghen groot gheluyt
F: Daer van sloghen groet gheluut
BR:daer was van slagen groet gelu[ut]
K: Dar was van slegen groes gelut
(Karel ende Elegast, dipl. ed. Duinhoven, 1969, p. 30-31, vs. 413).
Het tegenovergestelde van een haplografie is een dittografie.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast I
(1975), p. 263.

hardback
ETYM: Eng. hard + back = (met) harde rug.
Gebonden boekpublicatie, in tegenstelling tot een paperback. Vaak wordt deze
vorm van publicatie gebruikt voor een eerste uitgave. Zie ook boek.

hartstrookje
Strookje perkament dat in het hart (en soms ook aan de achterzijde) van een katern,
samengesteld uit papieren bladen, werd meegebonden om het kwetsbaar geachte
papier tegen het insnijden van het bindgaren te beschermen. Hartstrookjes komen
vooral voor in 15de-eeuwse handschriften. Het perkament dat men ervoor gebruikte,
sneed men uit afgedankte handschriften (maculatuur). Hartstrookjes kunnen
waardevolle fragmenten van oudere literaire teksten bevatten.
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Een andere oplossing om het insnijden van het papier tegen te gaan, is het
encarté-handschrift.
LIT: H. Kienhorst, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een
codicologische beschrijving, 2 dln (1988) J.W. Klein, ‘De Gentse fragmenten van
de Karel ende Elegast’ in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 105
(1989), p. 85-131.

heliogravure
ETYM: Fr. lichtdruk (cf. Gr. hèlios = zon), ten onrechte ‘graveren met licht’ genoemd
omdat er niet gegraveerd, maar geëtst wordt.
Illustratietechniek behorend tot de machinale diepdruk. Een goed ontvette plaat
wordt bedekt met asfaltpoeder en aangebakken. Daarop komt een laag pigmentpapier.
Een positieve dia wordt vervolgens in contact gebracht met de gevoelige laag en
belicht met UV-lampen. De belichte plaat wordt uitgespoeld en geëtst op die plaatsen
die niet belicht zijn. De heliogravure is in de 19de eeuw vooral gebruikt voor
reproductie. Een variant op de heliogravure is de rasterdiepdruk.

Afdruk van een heliogravure (1888). [bron: Bibliopolis]

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) J. de Zoete e.a. (red.),
De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw (1995) # Letters
proeven, Prenten smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en
het Prentenkabinet (2004) R.M. Verhoogt, Kunst in reproductie; de reproductie
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van kunst in de negentiende eeuw en in het bijzonder van Ary Scheffer (1795-1858),
Jozef Israels (1824-1911) en Lourens Alma-Tadema (1836-1912) (2004).

herdruk
Bibliografische term voor een nieuwe druk van een tekst. Er wordt pas van een
herdruk gesproken als meer dan 50% van het zetsel gewijzigd is; anders is sprake
van een druk met varianten, met verschillende staten (staat), of van een herziene
oplage binnen die druk. Als kopij voor een herdruk wordt gewoonlijk gebruik gemaakt
van een eerdere druk, die dan vaak regel-voor-regel wordt nagezet. Een herdruk kan
echter ook herzien of aangevuld worden, wat expliciet op het titelblad vermeld behoort
te zijn. Een nieuwe druk, nieuw zetsel dus, maakt zowel intentionele als
niet-intentionele varianten mogelijk ten opzichte van een voorgaande druk. Dit in
tegenstelling tot een nieuwe oplage, die per definitie van (be)staand zetsel vervaardigd
wordt en dus alleen intentionele varianten kent.
LIT: F.A. Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder
betrekking hebbend op de bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken van
W.F. Hermans’ in Spektator 4 (1974-1975), p. 275-283.

heuristiek
ETYM: Gr. heuriskein = vinden.
In het algemeen verstaat men onder heuristiek de methode of de weg om tot een
oplossing van een wetenschappelijk probleem te komen. Binnen de
literatuurwetenschap wordt er doorgaans de manier mee aangegeven waarop men
materiaal verzamelt en registreert dat kan bijdragen aan de oplossing van een gestelde
probleemstelling. Tot de heuristiek behoort het op systematische wijze gebruik maken
van het apparaat van de neerlandicus: de beschikbare bibliografieën, biografieën,
woordenboeken, literatuurgeschiedenissen, encyclopedieën, archieven en andere
instellingen die voor het vak noodzakelijk zijn. Voor de registratie van de gevolgde
heuristische weg gelden vaste bibliografische beschrijvingsregels.
Lange tijd is voor de neerlandistiek het Vermakelijk bibliografisch ganzenbord
(19835) van A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en A.N. Paasman een onmisbaar
heuristisch hulpmiddel geweest. Nu veel bronnen voor de vakbeoefening zijn
gedigitaliseerd, is de heuristiek ingrijpend gewijzigd, al zijn de doelstellingen nog
dezelfde gebleven. Inmiddels is het Vermakelijk bibliografisch ganzenbord
geactualiseerd en uitgebreid in het computerprogramma BIZON (Bibliografisch
Zoekprogramma Nederlandse letterkunde, versie 1.1.1994) van P.J. Verkruijsse, A.
Lemmens en J.F.A.M. van den Berg. Ook tal van andere bibliografische hulpmiddelen,
zoals de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL),
de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), de collecties van het Letterkundig
Museum en het Archief en Museum van Vlaams Cultuurleven (AMVC) zijn inmiddels
digitaal bereikbaar geworden.
LIT: C. Neutjens, De techniek van de filologische arbeid (1967) P.J. Verkruijsse,
‘Neerlandistische heuristiek: zwerfkat tegen tijgers?’ in Neerlandica Wratislaviensia
8 (1995), p. 95-109 R. Baasner & K. Koeba, Wozu. Was. Wie: Literaturrecherche
und Internet (2000).

Hicklin test
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Begrip dat vooral in de Engelse gerechtsspraak bekend is als een criterium om te
bepalen of een tekst op grond van obsceniteit (obscenitas) tot een veroordeling kan
leiden of verboden kan worden (censuur). De maatstaf werd in 1868 geformuleerd
door de Engelse rechter A. Cockburn in zijn vonnis over de gerechtszaak Regina v.
Hicklin (vandaar de naam). De rechter oordeelde dat de mogelijke obsceniteit van
een tekst afhing van ‘the tendency […] to deprave and corrupt those whose minds
are open to such influences, and into whose hands a publication of this sort may fall’.
Ondanks (of dank zij?) de relatieve vaagheid ervan, bleef deze test vele decennia
lang van toepassing.

hiërogliefen
ETYM: Gr. hieroglufika (grammata) = hiërogliefen(schrift), van hiëros = heilig,
glufein = inkerven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor het schrift van de Egyptenaren uit de periode
van ongeveer 3000 v. Chr. tot ongeveer 400 n. Chr. Er bestonden twee varianten
naast elkaar: het hiëratisch als netschrift en het demotisch als gebruiksschrift. Vanaf
de 3de eeuw n. Chr. werd het Egyptisch met Griekse lettertekens geschreven: als
zodanig leeft het nog steeds voort als de liturgische taal, het koptisch, in de koptische
kerk. Pas door de vondst van de Steen van Rosette konden de hiërogliefen in 1822
door Champollion ontcijferd worden.
Juist doordat de hiërogliefen niet begrepen konden worden, is er vanaf de tijd van
humanisme en renaissance veel belangstelling geweest voor deze ‘heilige beeldtekens’.
Met name het neoplatonisme veronderstelde dat de oerwijsheid via de hiërogliefen
werd geopenbaard. Eind 15de eeuw verscheen de eerste druk van de hiëroglifische
liefdesroman Hypnerotomachia Poliphili en begin 16de eeuw die van het 4de- of
5de-eeuwse handschrift van de Hieroglyphica van Horapollo. Beide publicaties hebben
ertoe bijgedragen dat de hiërogliefenduiding vervolgens doordrong in de emblematiek
(emblema), zowel formeel (door incorporatie van figuren) als inhoudelijk door het
raadselkarakter (hermetisme).
Ook in de Nederlandse literatuur is invloed van de hiërogliefen te bespeuren, vanaf
Jan van der Noot (diens Olympia-epen vormen een imitatio van de Poliphili), via
Karel van Mander (die in zijn Het schilder-boeck expliciet naar de hiërogliefen
verwijst) tot H.K. Poot (in zijn Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel) en
het Lexicon hieroglyphicum sacro-profanum van Martinus Koning uit 1722-1727.

Hiërogliefen op de mummiekist van Peftjauneith (650 voor Christus). [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer
(19884), p. 16].

LIT: L. Volkmann, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik
in ihren Beziehungen und Fortwirkungen (1923; reprint 1969) K. Porteman,
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Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur (1977), p. 19-24, 172 K.Th.
Zauzich, Hiërogliefen lezen (19976) B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift
(19882).

historisch-kritische editie
Term uit de editietechniek voor een op een archiefeditie gebaseerde kritische (kritische
editie) wetenschappelijke leeseditie van de volledige werken van een auteur, nl. alle
in aanmerking komende geautoriseerde én authentieke teksten, de (niet geheel
authentieke) teksten die het beeld van de auteur bij de lezer bepaald hebben en de
literaire, thematische bronnen waarvan de auteur in zijn werk gebruik heeft gemaakt.
Zowel tekst als apparaat is kritisch en de tekstontwikkeling wordt historisch (nl.
chronologisch en genetisch) gepresenteerd. De editie is bovendien historisch omdat
alle historische vormen waarin een werk is overgeleverd erin aanwezig dienen te
zijn: klad, manuscript, typoscript, druk.
In veel gevallen zal het nooit komen tot een historisch-kritische editie, maar zal
men blijven steken in een zgn. historisch-kritische deeleditie of zal men ertoe overgaan
een selectieve editie te vervaardigen wanneer het bronnenmateriaal te omvangrijk
is.
In Nederland wordt de uitgave van historisch-kritische (deel)edities begeleid en
voorbereid door het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (Huygens ING). Onder auspiciën van dit instituut zijn deeledities
verschenen o.a. van J.C. Bloem door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet (1979),
van J.H. Leopold door dezelfden (1983) en door G.J. Dorleijn (1984) en H.T.M. van
Vliet (1985), van J. van den Vondel door M. Spies (1987), van Nescio door L. Frerichs
(1990), van J. Six van Chandelier door A.E. Jacobs (1991), van Multatuli door A.
Kets-Vree (1992), van M. Nijhoff door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn (1993),
van J. Cats door H. Luijten (1996) en volledige edities van de Middelnederlandse
Lancelotromans (vanaf 1981) en van de werken van L. Couperus (1987-1996).
In Vlaanderen is er het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat zeer actief is op
het gebied van teksteditie.
LIT: K. Kanzog, Prolegomena zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke
Heinrich von Kleists. Theorie und Praxis einer modernen Klassiker-Edition (1970)
S. Scheibe, ‘Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe’ in
Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation (1971), p. 1-44
H.J. Kreutzer, Ueberlieferung und Edition. Textkritische und editorische Probleme,
dargestellt am Beispiel einer historisch-kritischen Kleist-Ausgabe (1976) A.
Kets-Vree, Woord voor woord. Theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave
van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een Ontgoocheling van Willem Elsschot
(1983) H.T.M. van Vliet, ‘Bureau basisvoorziening tekstedities’ in Dokumentaal
13 (1984), p. 20-22 G.J. Dorleijn, ‘Enkele opmerkingen over de historisch-kritische
editie’ in J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap, dl. 1 (1984), p. 5-18 G.J.
Dorleijn, ‘De historisch-kritische Leopoldeditie’ in Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde 103 (1987), p. 185-213 M. Mathijsen, Naar de letter;
handboek editiewetenschap (19972), hoofdstuk 3 M. de Smedt (red.), Teksteditie
Vlaanderen 2000 (2000).

hoerenjong
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In de zetterij wordt deze term gebruikt voor staartpagina's – pagina's aan het eind
van een hoofdstuk of boek – die zeer weinig regels bevatten en verder wit blijven.
Over wat het toelaatbare minimum is, verschilt men van mening. Eén regel op een
staartpagina acht iedereen onaanvaardbaar, maar sommigen vinden ook pagina's met
slechts drie (Van Cleef) of zelfs zes regels (Schook) niet toelaatbaar. De definitie
van een hoerenjong betreft ook niet geheel volgelopen regels bovenaan een tekstkolom
of pagina. Door uitdrijven kan de zetter proberen meer tekst op een staartpagina te
krijgen of door inwinnen kan hij trachten het staartje naar de voorgaande pagina's
weg te werken.
Een voorbeeld van een hoerenjong van drie regels kan men vinden in Maarten 't
Hart, Ik had een wapenbroeder (19805), p. 127, en een bewust nagestreefd geval van
een slotlettergreep van een alinea bovenaan een pagina is te bewonderen in K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 230.
Een recente synonieme benaming uit de wereld van de tekstverwerking is
‘weduwe’. Verwant aan het hoerenjong is het weesmeisje (wees).
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 93 P.M. van
Cleef, Handboek ter beoefening van de boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 67 C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors,
ed. F.A. Janssen (1981), p. 39-40 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 36-37 D. Dooijes, ‘Over een lastig jong’ in Boekblad 154 (1987) 26
(26 juni), p. 13 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19956), p. 228-230 Ed Schilders,
In-druk, van wiegedruk tot grafschrift (1995), p. 13-14.

holograaf
ETYM: Gr. holos = geheel; grafein = schrijven.
Algemene term voor een volledig door één persoon eigenhandig geschreven
manuscript of brief. In de editietechniek spreekt men bij literaire manuscripten en
bij brieven van letterkundigen gewoonlijk van een autograaf.

hoofdlettergebruik
Hoofdletters of kapitalen worden onder meer gebruikt aan het begin van een zin, bij
namen of om bepaalde woorden te accentueren. In letterkundige zin worden
hoofdletters gebruikt binnen bijv. het modernisme, in het bijzonder in de grafische
vormen (grafische figuur) die bijv. Theo van Doesburg in WAT IS DADA? (1923)
gebruikte. Ook Paul van Ostaijen maakte er veelvuldig gebruik van in de bundel
Bezette stad (1921), zoals bijv. in het beeldgedicht ZEPPELIN.
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Paul van Ostaijens ZEPPELIN in Bezette stad (1921). [bron: P. van Ostaijen, Verzameld werk, poëzie
(19653).

LIT: G. Edwards, The case of the initial letter: Charles Dickens and the politics
of the dual alphabet (2020).

hoofdstuk
Afdeling, deel, onderdeel van een langere tekst (boek, roman, monografie, enz.). Het
hoofdstuk is aldus een van de hiërarchische niveaus waarop een prozatekst
gesegmenteerd kan zijn: volume, deel, hoofdstuk, paragraaf, alinea, zin, enz.
Hoofdstukken beginnen normaal op een nieuwe bladzijde; ze zijn genummerd
en/of hebben een eigen titel. Deze laatste kan eventueel als kopregel herhaald worden.
Vaak hebben de hoofdstukken in een roman min of meer dezelfde lengte. Ook naar
inhoud vertonen hoofdstukken een zekere autonomie en interne coherentie. In een
roman bijv. kunnen individuele hoofdstukken telkens bepaalde periodes of episodes
in het leven van een personage belichten; tussen hoofdstukken zal dan vaak een
bepaalde verschuiving in de tijd optreden (bijv. flashback of sprong in de tijd).
Hoofdstukken in dezelfde roman kunnen ook thematische, stilistische en/of
verteltechnische verschillen vertonen.
De term suggereert betekenissen als ‘belangrijk onderdeel’ of ‘onderdeel met een
hoofding’, maar eigenlijk is hij etymologisch gesproken een Nederlandse vertaling
van het Latijnse capitulum (verkleinwoord van caput = hoofd), dat ook aan de
oorsprong ligt van kapitaal (hoofdletter) en kapittel (synoniem voor hoofdstuk). In
middeleeuwse manuscripten werden nieuwe onderdelen in de tekst vaak aangeduid
door een vergrote hoofdletter of kapitaal; zie ook initiaal-1. Naarmate schrijfmaterialen
betaalbaarder werden, liet men deze tekstonderdelen beginnen op een nieuwe
bladzijde. Zo ontstond de conventie van de hoofdstukken in langere prozateksten.
Deze conventie werd systematisch toegepast in de roman en reeds in de 18de eeuw
ziet men romanciers als L. Sterne ermee experimenteren; in Tristram Shandy
(1759-1767) vindt men ‘lege’ hoofdstukken, ‘mislukte’ en herbegonnen hoofdstukken,
enz. Heel wat romans in 19de eeuw werden als feuilletonroman gepubliceerd, waardoor
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hoofdstukken als afleveringen een grotere autonomie konden krijgen; vaak eindigden
ze dan op een cliffhanger. Vanaf het modernisme kregen heel wat romans een lossere
en meer gefragmenteerde structuur. Soms is het niet zo duidelijk of de tekst een
roman is met hoofdstukken, dan wel een reeks min of meer gerelateerde korte verhalen
(kortverhaal). In het postmoderne proza leidt de voorliefde voor complexe montage
vaak tot opvolgingen van kortere en langere tekstonderdelen, vaak met inbedding
en eventueel met wisselende typografie, zonder dat een uniforme structuur van
hoofdstukken zichtbaar wordt.
LIT: Ph. Stevick, The chapter in fiction: theories of narrative division (1970)
N. Sultana, ‘The principle of chapter- and volume-division in Tristram Shandy’ in
Language and style 20 (1987), p. 185-202 G. Mathieu, Changer de chapitre dans
Les Misérables(2007).

hoogdruk
Term uit de drukkerswereld voor de druktechniek waarbij de drukkende, geïnkte
delen hoger liggen dan de niet-drukkende delen. De hoogdruk (ook wel boekdruk
genoemd), vervaardigd met loden letter, of wat illustraties betreft in de vorm van
een houtsnede, is vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst tot de jaren '60 van de
20ste eeuw de normale techniek geweest. Sindsdien heeft de vlakdruk snel terrein
gewonnen (met name de offsetdruk). De diepdruk was vooral voor illustraties
(gravures, etsen) in gebruik.

Manuele hoogdruk: de houtsnede. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (19905), p. 30].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (1979), p. 27-94
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862).

H. van

hoorfout zie dicteerfout

houtgravure
Afbeelding, uitgesneden in kops peren-, kersen-, esdoorn- of palmhout, met behulp
van een burijn. De houtgravure, in de 18de eeuw ontwikkeld uit de
kopergraveertechniek, valt onder de hoogdruk en kan tegelijk met het loodzetsel in
dezelfde drukvorm ingekooid worden (formaatmaken). Van houtgravures kunnen
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grotere oplagen gedrukt worden dan van een houtsnede. Gedurende de 18de en 19de
eeuw is de houtgravure veel gebruikt voor boekillustratie tot ze verdrongen werd
door het cliché-2.

Houtgravure van Dirk van Gelder bij een uitgave van 1950 bij Herman Gorters Mei (1889). [bron:
Bibliopolis].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905), p. 30-41.

houtsnede
Afbeelding of versierde hoofdletter (initiaal-1; factotum) in een blok kersen-, appelof perenhout uitgesneden, die na inkten afgedrukt kan worden. De houtsnede of
xylografie valt onder de hoogdruk en kan tegelijk met het loodzetsel in dezelfde
drukvorm ingekooid worden (formaatmaken). Houtsneden kenmerken zich door vrij
dikke lijnen die de druk van de drukpers moeten kunnen weerstaan en door de
afwezigheid van kruisarceringen die in hout nauwelijks aan te brengen zijn. Wanneer
hele pagina's van een boek uit hout gesneden worden, spreekt men van een blokboek.
Vooral in de incunabelperiode worden houtblokken door drukkers steeds weer
opnieuw gebruikt in hun uitgaven, ook als de illustraties niet geheel bij de tekst
passen. Door de erop uitgeoefende druk van de drukpers slijten houtblokken en
kunnen ze beschadigd worden. Deze slijtageverschijnselen kunnen de bibliograaf in
staat stellen de chronologische plaats te bepalen van ongedateerde drukken temidden
van wel gedateerde door te letten op de mate van beschadiging. De bibliograaf dient
er rekening mee te houden dat vanaf de 16de eeuw in plaats van houtsneden ook loden
afgietsels van initialen in omloop komen die een veel ruimer verspreidingsgebied
hebben dan de individuele, aan één drukkerswerkplaats gebonden houtsnede. Het
verschil tussen een afdruk van beide is niet of nauwelijks vast te stellen.
Overzichtswerken waarin Nederlandse incunabelhoutsneden beschreven of
afgebeeld staan, zijn: W.M. Conway, The woodcutters of the Netherlands in the
fifteenth century (1884); A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens
Pays-Bas et dans les provinces belges, des origines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle
(3 dln., 1924-1935), M.J. Schretlen, Dutch and Flemish woodcuts of the fifteenth
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century (1925) en I. Kok, De houtsneden in de incunabelen van de Lage Landen
1475-1500 (2 dln., 1994). De houtsnede als illustratiemateriaal is in gebruik gebleven
tot ze in de 19de eeuw goeddeels door de houtgravure en de lithografie (steendruk)
verdrongen werd. Uit het begin van de 20ste eeuw zijn evenwel de houtsneden van
Frans Masereel beroemd, o.a. als illustratie bij het werk van Stijn Streuvels en Herman
Teirlinck.

Houtsnede op de titelpagina (de eerste in het Nederlands) van een incunabel uit 1486. [bron:
Bibliopolis]

LIT: I. Kok, ‘A new study of woodcuts in the incunabula of the Netherlands’ in
Quaerendo 12 (1982), p. 159-167 F. van der Linden, De grafische technieken
(19905), p. 30-41.

humanistisch schrift
Moderne benaming voor de schriftsoorten die tijdens de renaissance door de
humanisten (humanisme) zijn ontwikkeld. Al in de 2de helft van de 14de eeuw hebben
auteurs als Petrarca en Dante belangstelling voor de auteurs uit de klassieke oudheid
en voor oude handschriften. Deze interesse is kenmerkend voor de humanisten. In
tegenstelling tot wat men nu wel eens beweert, waren de humanistische geleerden
zich er terdege van bewust dat de handschriften waarin de klassieke auteurs waren
overgeleverd niet uit de oudheid stamden: handschriften uit de 4de tot en met de 6de
eeuw noemen ze ‘buitengewoon oud’ (‘mire vetustus’ of ‘mire antiquus’);
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Karolingische handschriften uit de 9de tot de 11de eeuw zijn ‘zeer oud’ (‘vetissimus’
of ‘antiquissimus’); laat-Karolingische handschriften uit de 11de en 12de eeuw zijn
‘oud’ (‘vetustus’) en gotische handschriften uit de 13de en 14de eeuw zijn ‘halfoud’
(‘semivetus’ of ‘mediae antiquitatis’). De term ‘oud’ (‘vetustus’ of ‘antiquus’) wordt
ook in het algemeen gebruikt voor oude handschriften, of die nu Karolingisch of
gotisch zijn.
De schriftsoorten vóór de 12de eeuw noemen de humanisten ‘oude letters’ (‘litterae
antiquae’). Ook hun eigen schriftsoort krijgt de naam littera antiqua: rond 1400
beginnen humanisten uit Florence de Karolingische minuskel zo goed mogelijk te
imiteren. Al spoedig krijgt de humanistische minuskel een geheel eigen karakter.
Het volgroeide humanistische schrift wordt rond 1460-1470 de basis van de drukletter
romein.
Naast de humanistische minuskel ontwikkelt zich een humanistische cursief (littera
italica), die waarschijnlijk het best gekenmerkt kan worden als een ‘humanistisch’
vormgegeven gotische cursief (littera cursiva). Deze cursief werd vooral toegepast
bij handschriften op papier en in de bestuurlijke administratie.

Humanistische minuskel in een handschrift van 1469. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen
schrift (19883), p. 185].
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Humanistische cursief uit een 15de-eeuws handschrift. [bron: B. Bischoff, Paläographie des römischen
Altertums und des abendländischen Mittelalters (20094), p. 436].

LIT: B.L. Ullman, The origin and development of humanistic script (1960) B.
Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(19862; reprint 20094), p. 186-189 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift
(19882), p. 181-189.

humanistische cursief zie littera italica

humanistische minuskel zie littera antiqua

hybrida zie littera hybrida

hypereditie
ETYM: Gr. hyper = over, boven.
Een hypereditie is een teksteditie in elektronische vorm (bijv. online of op cd-rom),
waarin de verschillende versies van een werk als het ware in lagen over elkaar heen
kunnen worden opgenomen (manuscript-2 en druk), commentaar bij het werk,
woordverklaring, briefwisseling, de bronnen van het werk, enz. De gebruiker van de
editie kan al ‘klikkend’ met de muis op het computerscherm parallelle passages in
verschillende versies oproepen, het handschrift bekijken, bij de volledige tekst van
de bron terechtkomen, een afbeelding van een in het werk genoemd schilderij
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bekijken, enz. Zie ook hypertekst-2. Een voorbeeld van een hypereditie is de door
M. de Smedt & E. Vanhoutte (red.) verzorgde editie op cd-rom van Stijn Streuvels.
De teleurgang van den Waterhoek (2000).
Zie ook mesotekst en digital humanities.
LIT: J. McGann, ‘The rationale of HyperText’ in Text. An interdisciplinary annual
of textual studies (1996), p. 11-32 P. Eggert, The Work and the reader in literary
studies. Scholarly editing and book history (2019).

I

ideal copy
ETYM: Eng. ideaal exemplaar.
Term uit de analytische bibliografie voor een op ideale wijze samengesteld
exemplaar van een oplage, uitgave of druk. De door Greg en Bowers geïntroduceerde
term heeft tot veel misverstanden geleid. Bowers verstond onder een ideal copy een
boek met het volledige aantal bladen zoals het na het drukproces in perfecte staat de
drukkerij verlaat, inclusief alle blanke bladen die deel uitmaken van een katern en
alle cancels en toegevoegde bladen zoals die door de drukker/uitgever bedoeld waren.
Als gevolg van de wijze van werken in een drukkerij ten tijde van de handpers
kunnen exemplaren van één oplage tal van verschillen vertonen die hun weerslag
kunnen hebben op de tekst van een boek. Aangezien het vrijwel onmogelijk geacht
moet worden om alle exemplaren van de oplage te achterhalen en te collationeren,
menen velen – onder wie Lorene Pouncey – dat het nastreven van een ideal copy een
idee-fixe is.
De nieuwe definitie van Tanselle houdt meer rekening met de tekstgeschiedenis
dan die van Bowers. Een ideaal of standaardexemplaar is volgens Tanselle een
historische reconstructie van de drukvormen van de exemplaren van een oplage. Alle
varianten met hun verschillende staten (staat), of ze nu bedoeld of toevallig zijn,
horen bij de beschrijving van een ideal copy zolang de wijzigingen zich voltrokken
hebben onder verantwoordelijkheid van de drukker-uitgever.
De bibliograaf dient dus zoveel mogelijk exemplaren te achterhalen en te
collationeren. In de beschrijving van de ideal copy hoort naast de collatieformule
een overzicht van alle gevonden varianten in al hun staten. Een ideal copy levert
aldus het materiaal voor de drukgeschiedenis van een tekst. Vergelijking van de ideal
copies van de verschillende drukken van een tekst stelt de tekstediteur in staat om
een ideale tekst of copy-text te reconstrueren.
LIT: F. Bowers, Principles of bibliographical description (1949; repr. 1994), p.
113-123 L. Pouncey, ‘The fallacy of the ideal copy’ in The Library, 5th series, 33
(1978), p. 108-118 G.Th. Tanselle, ‘The concept of “ideal copy”’ in Studies in
Bibliography 33 (1980), p. 18-53 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983), p. 31-32.

ideografie zie pictogram
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ideografisch schrift zie pictografisch schrift

ideogram
ETYM: Gr. idea = idee; gramma = letter(teken).
Term uit de schriftgeschiedenis voor een schriftteken dat abstracter en meer lineair
is dan de meer concrete en figuratieve tekens uit een eerder stadium van het schrift,
de pictografie (pictogram). De tekens van het Chinees bijvoorbeeld zijn ideogrammen.

Chinese letters uit de 10de eeuw. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19883), p. 91].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (1974).

illegale literatuur zie clandestiene literatuur

illuminatie zie boekverluchting

illustratie
ETYM: Fr. illustration = verluchting < Lat. il-lustrare = verlichten, aanschouwelijk
maken, versieren.
Toelichting op een tekst of tekstgedeelte d.m.v. een afbeelding (prent) via één van
de grafische technieken (ets, gravure, litho, tekening, foto enz.). Vaak echter heeft
de illustratie niet alleen het doel iets nader toe te lichten, maar speelt zij een rol in
de boekproductie om de uitgave te verfraaien, soms zelfs zodanig dat tekst en
illustratie los van elkaar komen te staan. Men gebruikt in dat geval ook wel de termen
boekverluchting of illuminatie.
Voorbeelden van illustraties zijn de middeleeuwse miniatuur en de randversiering,
en het latere vignet-2. Uiteraard komen veel illustraties voor in emblemataboeken,
maar ook in liedboeken en plaatsbeschrijvingen. Bekende boekillustratoren uit de
17de eeuw zijn o.a. Hendrick Goltzius, Crispijn van de Passe, Jacques de Gheyn,
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Claesz Jansz Visscher, Willem Buytewech, Adriaen van de Venne en Romeyn de
Hooghe.
Echte illustraties ter toelichting van de tekst kan men bijv. aantreffen in
naslagwerken, monografieën en geïllustreerde tijdschriften. Een aardig voorbeeld
vormen ook de illustraties van De Vries bij de Natuurlijke historie voor de jeugd
(1872) van De Schoolmeester. Kinderliteratuur en jeugdliteratuur zijn over het
algemeen ook ruim van illustraties voorzien. Bekende illustratoren van kinderboeken
zijn Rie Cramer, L.W.R. Wenckebach, C. Jetses, Nelly Bodenheim, Fiep Westendorp,
Jet Boeke, Mance Post, Carl Hollander en Dick Bruna. Een sterke koppeling van
illustratie en tekst vindt plaats in het stripverhaal. Voor tijdschriftillustratie werd in
de 19de eeuw gebruik gemaakt van de houtgravure, soms zelfs met als voorbeeld een
foto, bijv. in de Katholieke Illustratie. In feite behoort de illustratie als boekverluchting
tot het terrein van de bibliologie.
LIT: D. Wouters, Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen (1913, herdruk
1977) E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de
XVIIIe eeuw (1934) D. Diringer, The illuminated book, its history and
production (19672) D. Bland, A history of book illustration (19692) A. Witte,
De vormgeving van het boek (19702) H. de la Fontaine Verwey, ‘De gouden eeuw
van de Nederlandse boekillustratie, 1600-1635’ in Id. Uit de wereld van het boek, dl
2 (1976), p. 49-75 F. van der Linden, De grafische technieken (19905) R. Kuipers,
‘Het gezicht van het kinderboek’ in H. Bekkering e.a. (red.), De hele Bibelebontse
berg (19902), p. 541-585 A.S. Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en
takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende
eeuw (1992) M. Altena, ‘Verslaggeving of verbeelding?’ in Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 3 (1996), p. 111-123 E. Braches, Nieuwe Kunst
en het boek: Een studie in Art Nouveau (2003) H. van Nierop e.a. (red.), Romeyn
de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008) S. de Bodt (red.),
De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw (2014) I.
Haywood, Susan Matthews & Mary L. Shannon (red.), Romanticism and illustration
(2019).

impressum
ETYM: Lat. in-druk, stempel, merkteken.
Bibliografische term voor dat gedeelte van een titelbeschrijving waarin de plaats
van uitgave of druk, de naam van de uitgever of drukker en het jaar van uitgave van
een publicatie vermeld worden. Afhankelijk van de doelstelling van de bibliograaf
en van het te beschrijven materiaal worden afwijkende regels gehanteerd voor het
noteren van het impressum. In de analytische bibliografie zal men bij een volledige
beschrijving van de titelpagina van drukwerk uit de handpersperiode het impressum
onverkort opnemen; bij een verkorte beschrijving als bijv. voor de STCN wordt de
informatie in gestandaardiseerde vorm genoteerd. Voor recenter drukwerk worden
de regels van de FOBID gevolgd, waarbij ook een vaste interpunctie tussen de
onderdelen van het impressumveld wordt voorgeschreven. Zo luidt bijv. in volledige
vorm het impressum van Johan de Brunes Emblemata als volgt: ‘t'Amsterdam bij
Ian Evertsen Kloppenburch, Boeckverkooper op 't water inden vergulden Bybel,
teghen over de kooren-marckt. Anno 1624’; voor de STCN wordt de beschrijving:
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‘Amsterdam, J.E. Cloppenburgh bsr. [= bookseller], 1624’. Beschouwd als modern
boek, zou het worden: ‘ - Amsterdam: J.E. Kloppenburch, 1624’.
In veel drukwerk wordt naast een impressum met de naam van de uitgever ook
achterin het boek een colofon opgenomen met de naam van de drukker. Zie ook
imprint en kopij-impressum.

Impressum van Jodocus Hondius ('De wackere hond') op een titelblad (1614). [bron: Bibliopolis].

LIT: Regels voor de titelbeschrijving, 1: Beschrijvingsregels voor niet-seriële
publikaties (1978), p. 41-47 Handleiding voor de medewerkers aan de STCN
(19882), p. 44-54.

imprimatur
ETYM: Lat. het worde gedrukt.
Latijnse formule op de verso-zijde van het titelblad, soms ook achterin, waarmee
door de rooms-katholieke censor (censuur) wordt aangegeven dat een door een
katholiek auteur geschreven boek gedrukt en verspreid (evulgetur) mag worden of
dat er geen bezwaren zijn (nihil obstat). De katholieke (preventieve) censuur van
boeken is geregeld in de Codex juris canonici (1385), waarin werd vastgelegd dat
alle Bijbeluitgaven en -commentaren, gebedenboeken en theologische geschriften
moesten worden voorgelegd aan de censor van het desbetreffende diocees. De formule
bestaat uit ‘imprimatur’, ‘evulgetur’ of ‘nihil obstat’ gevolgd door een of meer
plaatsnamen, data en namen van censoren en/of andere kerkelijke-overheidsdienaren.
Soms wordt het imprimatur gecombineerd met één of meer van de andere mogelijke
formules: evulgetur, nihil obstat of approbatur (goedgekeurd). Het verlenen van het
imprimatur, evulgetur of nihil obstat betekent alleen maar dat er geen dwalingen
tegen de katholieke moraal of leer in het desbetreffende werk voorkomen; een
volledige instemming met de inhoud van een boek wordt slechts verleend via het
approbatur. Zo heeft bijv. een biografische brochure van J. Mahieu, Onze gelukzalige
Jan van Ruusbroec in de serie Geloofsonderricht-Canisiusblad, achterin: ‘Imprimatur
Brugis, 12 Maii 1932. Henricus, Episc. Brugen’. De biografie Het leven van Guido
Gezelle door Aloïs Walgrave, een uitgave van de Wereldbibliotheek, heeft:
‘Imprimatur: Mechliniae, 6 Augusti 1923. J. Thijs, Can., Lib. cens.’ Een uitgave
waarin alle drie de formules zijn afgedrukt is pater B. Kruitwagens
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Laat-Middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia
(1942).

Voorbeeld van een imprimatus en een nihil obstat op het titelblad van een door de kerkelijke overheid
goedgekeurd boek. [bron: Wikipedia].

LIT: B.Th. Stoverinck, De Index en de boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
kerk (1920) M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960) H.A. Enno van
Gelder, Getemperde vrijheid (1972).

imprint
ETYM: Term die via het Engels en het middeleeuws Frans ontleend is aan het Latijnse
imprimere = in-drukken.
Imprint is eigenlijk synoniem met impressum of bibliografisch adres. In de
hedendaagse boekenwereld duidt men er de ‘merknaam’ mee aan waaronder een
uitgever-1 een bepaald deel van zijn fonds kan uitgeven. Eén en dezelfde uitgeverij
kan aldus opgebouwd zijn uit verschillende imprints die elk overeenkomen met een
bepaald marktsegment (genre, doelpubliek). Zo was bijv. Archipel één van de imprints
van De Arbeiderspers alvorens het een zelfstandige uitgeverij werd. Bij uitgeverij
Prometheus / Bert Bakker is meteen duidelijk welke imprints daaronder vallen. Het
gebruik van imprints creëert continuïteit en vergroot de herkenbaarheid van het
boekproduct in de permanent evoluerende uitgeverswereld.
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Imprint van uitgever Birckmans uit 1526 met hennezegel. [bron: F. de Nave (red.), Liber amicorum
Leon Voet (1985), p. 197].

LIT: L. Schlüter & P.J. Vinken, The Elsevier Non Solus imprint (1997).

impungeren
ETYM: Lat. punctum = punt.
Term uit de manuscriptologie voor het weer geldig maken van een aanvankelijk
geschrapt tekstgedeelte door het plaatsen van punten onder de desbetreffende tekst.
Het is het tegenovergestelde van expungeren, het door middel van ondergeplaatste
punten of streepjes ongeldig maken van een gedeelte van een tekst in een codex, een
werk uit de prototypografie of een incunabel. Een tekstediteur kan een impungatie
na schrapping weergeven met de volgende diakritische tekens-1: [-.a.].
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De laatste regel van de derde strofe alsnog geïmpungeerd door M. Nijhoff. [bron: M. Mathijsen,
Naar de letter (20104), p. 304].

LIT: P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het gebruik
daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346.

incipit
ETYM: Lat. het begint < in-cipere = aan-vatten (capere), beginnen.
De eerste regel van een tekst in een codex of incunabel die het begin van de tekst
aangeeft, ook initium genoemd. Omdat middeleeuwse (literaire) werken meestal
geen titel hebben in de huidige betekenis van het woord (gedrukte teksten hebben
vaak een titelpagina), is het geven van de beginregels een vast onderdeel van de
beschrijving van handschriften en incunabelen (bibliografie, codicologie). Aan de
hand van deze incipits zijn indexen (index-1) samengesteld, die kunnen dienen als
hulpmiddel bij tekstidentificatie, bijv. L. Thorndike & P. Kibre, Catalogue of incipits
of Mediaeval scientific writings in Latin (19632). In ruime zin is incipit de
beginpassage van een tekst of een verhaal: zo kent Calvino’s Als op een winternacht
(1979) tien incipits.
Naar analogie met de term incipit ontstond explicit, afgeleid uit de formule
‘explicitum est’ (Lat. het is afgewikkeld). Daarmee werd verwezen naar het
afwikkelen van de papyrusrol. Later diende de term in het algemeen om de slotformule
(subscriptio-2) van handschriften en eerste drukken, ook wel van afzonderlijke
hoofdstukken, aan te duiden.
Liederen en gedichten zijn nu (ook) nog vaak op beginregel geordend.
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Incipit ("Hier begint...") en initiaal aan het begin van Marco Polo's verslag over zijn reizen in China
(1483). [bron: Bibliopolis]

LIT: C. Mazzoni, ‘(Re)constructing the Incipit: narrative beginnings in Calvino’s
If on a Winter’s Night a Traveler and Freud’s Notes upon a case of obsessional
neurosis’ in Comparative literature studies (1993), p. 53-68 Anfänge des Romans,
themanummer van Lili (1993) J.L. Morhange, ‘Incipits narratifs. L’entrée du
lecteur dans l’univers de la fiction’ in Poétique (1995), p. 387-410 L’incipit,
themanummer van La licorne (1997).

incunabel
ETYM: Lat. in-cunabula = windsels van een pasgeborene < cunabula = wieg(je).
Boek gedrukt in de beginperiode van de boekdrukkunst (ca. 1450 tot en met 31
december 1500); vandaar ook de vaak gebruikte term wiegendruk. In hun uiterlijke
vorm volgen de incunabelen tot in de details de handgeschreven boeken (codex) na:
zij zijn weliswaar met losse, steeds opnieuw te gebruiken letters geproduceerd, maar
de lettertypes (gotisch schrift), de afkortingen (abbreviatuur), de indeling, de structuur
enz. werden van de handschriften overgenomen. Net als bij de codex ontbrak het
titelblad. Initialen (initiaal-1) en penwerk werden met de hand aangebracht.
Kenmerkend voor de incunabelperiode is bovendien dat iedere drukker zijn eigen
letters liet snijden en gieten; het drukwerk heeft daardoor een sterk individueel
karakter, terwijl van lokale of nationale kenmerken nog nauwelijks sprake is.
De incunabelperiode duurt niet in alle landen precies even lang: in Italië is ze rond
1490 afgelopen, in Frankrijk omstreeks 1510, in Duitsland ongeveer 1520 en in de
Nederlanden pas tegen 1540. Omdat de definitie van incunabel het jaar 1500 als
uiterste grens heeft, noemen we tussen 1500 en 1540 in Nederland gedrukte boeken
postincunabelen. Deze vertonen steeds minder de kenmerken van het middeleeuwse
handschrift.
De incunabelen behoren tot de best beschreven categorieën drukwerk. Reeds in
1874 publiceerde M.F.A.G. Campbell zijn Annales de la typographie néerlandaise
au XVe siècle, sindsdien van een aantal supplementen voorzien. Er zijn
incunabelcatalogi van het British Museum, van Amerikaanse (door F.R. Goff), Duitse
(de Gesamtkatalog der Wiegendrucke), Belgische (door M.L. Polain) en Nederlandse
bibliotheken (Incunabula in Dutch libraries). De internationale ISTC, gehost door
de British Library, is digitaal beschikbaar.
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Afbeelding van een incunabel. [bron: P.F.J. Obbema e.a., Boeken in Nederland (1979), p. 29].

LIT: F. Geldner, Inkunabelkunde (1978) P.F.J. Obbema e.a., Boeken in
Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven (1979) H. de la
Fontaine Verwey, ‘De geboorte van het moderne boek’ in Id., Uit de wereld van het
boek, dl. 1 (1982), p. 13-41 L. Febvre & H.J. Martin, The coming of the book. The
impact of printing 1450-1800 (1984) H.D.L. Vervliet, ‘Het landschap van de
Nederlandse incunabelen: een verkennend onderzoek naar publikatiepatronen’ in Liber
Amicorum Herman Liebaers (1984), p. 335-353 H. Pleij, ‘Literatuur en drukpers:
de eerste vijftig jaar’ in Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen (1990), p.
137-157 H. Pleij, ‘De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling
van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid’ in Spektator (1992) 3, p. 227-263.

index expurgatorius
ETYM: Lat. index = inhoudsopgave, lijst; ex-purgare = uit-zuiveren, reinigen.
Een door de rooms-katholieke kerk opgestelde lijst van passages in een geschrift
die moeten worden verwijderd voor de tekst onder de ogen van de gelovigen mag
komen. Wanneer de kerkelijke censor geconstateerd had dat er in de tekst geen
dwalingen tegen de kerkelijke leer voorkwamen, kon een imprimatur (toestemming
tot drukken), een evulgetur (toestemming tot verspreiding), een nihil obstat (geen
bezwaar) of een approbatur (goedkeuring) volgen.
LIT: N. Perrin, Dr. Bowdler's legacy: a history of expurgated books in England
and America ([1970]) J.M. Bujanda, Index d' Anvers 1569, 1570, 1571 (1988)
St. Harrison & Chr. Stray, Expurgating the classics (2012).
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index librorum prohibitorum
ETYM: Lat. lijst van verboden boeken.
Lijst van boeken die op grond van gevaar voor geloof en goede zeden door de
rooms-katholieke kerk zijn verboden. De rooms-katholieke kerk heeft sinds haar
ontstaan altijd getracht de gelovigen te beschermen tegen haars inziens gevaarlijke
gedachten en geschriften. Meestal is censuur gebaseerd op angst voor ondermijning
van religieus of politiek gezag en worden onwelgevallige werken of passages (index
expurgatorius) daaruit geweerd of verboden onder de dekmantel van morele
overwegingen. De katholieke (preventieve) censuur van boeken is geregeld in de
Codex juris canonici (1385), waarin werd vastgelegd dat alle Bijbeluitgaven en
theologische geschriften moesten worden voorgelegd aan de censor van het
desbetreffende diocees. Na de uitvinding van de boekdrukkunst en als gevolg van
de reformatie nam de verspreiding van de kerk onwelgevallige boeken zo'n hoge
vlucht dat deze preventieve censuur onvoldoende was. De index librorum
prohibitorum – meestal kortweg als ‘de index’ aangeduid – werd in 1559 voor het
eerst ingesteld door paus Paulus IV (1555-1559) en diende ter censurering achteraf:
al verschenen boeken mochten door de gelovigen niet worden gelezen. Kritische,
katholieke auteurs werden hierbij niet gespaard; de Colloquia (colloquium) van
Erasmus (1466/69-1536) werden op de index geplaatst vanwege de kritische en
satirische toon van de inhoud, waarbij allerlei uiterlijke ceremonieën als de biecht
en de beeldenverering het moesten ontgelden en de geestelijkheid werd bespot.
De index is voor het laatst verschenen in 1948, waarna echter nog veel nieuwe
werken werden verboden. Paus Johannes XXIII (1958-1963) verhinderde echter
iedere nieuwe toevoeging. De index werd in 1966 opgeheven door paus Paulus VI
(1963-1978). Sindsdien worden lijsten gepubliceerd met ontraden boeken.

Bladzijde uit de Index librorum prohibitorum [bron: S.H. Steinberg, Five Hundred Years of
Printing (1966), p. 263].
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LIT: Th. Stoverinck, De Index en de boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
kerk (1920) M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960) C.J. Aarts & M.
van der Pluijm, Verboden boeken. Verboden door Pausen en dictators, puriteinen
en boekenhaters (1989).

index-1
ETYM: Lat. aanwijzer.
Letterlijk een aanwijzer van waar iets staat in een boek, tijdschrift of
documentatiesysteem met het doel de erin opgenomen informatie op logische wijze
toegankelijk te maken. Een andere term is register-1; klapper wordt gereserveerd
voor gebruik in de archiefwereld. Dat indiceren gebeurt door bepaalde woorden en
namen te selecteren en daarachter de paginanummers op te sommen waar de
desbetreffende woorden en namen voorkomen. Indices kunnen op verschillende
wijze geordend zijn: alfabetisch (op namen, titels en/of trefwoorden), systematisch
(waaronder chronologisch, geografisch) of een combinatie daarvan, afhankelijk van
de aard (primaire literatuur dan wel secundaire literatuur) en ordening van de
publicatie. De automatisering heeft het mogelijk gemaakt om teksten ook compleet
te indiceren, al dan niet in context (KWIC-index of concordantie-1; KWOC-index
of woordindex), waardoor men complete woordindices krijgt die van belang kunnen
zijn bij taalkundig en stilistisch onderzoek. Google is bezig met gigantische
digitaliseringsprojecten van complete bibliotheken waarvan de teksten volledig
doorzoekbaar zijn.
Gewoonlijk wordt primaire literatuur niet geïndiceerd, behalve juist via complete
woordindices (R. Eeckhout & W. Martin, Woordindex op Mei van Gorter, 2 dln.
1969-1971; P.K. King, Complete word-indexes to J. van den Vondel’s Bespiegelingen
van Godt en Godtsdienst and Lucifer, 1973), maar bij het editeren van literaire teksten
zou men kunnen denken aan indices op bijvoorbeeld thema en motief (zoals ten
behoeve van bibliotherapie) en namen van roman- en mythologische figuren. Indices
op namen en trefwoorden vindt men in Nederlandse boeken vanaf de 16de eeuw.
Belangrijke reeksen indices op tijdschriften zijn de Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften (BVT), voortgezet als Bibliografie van de literaire tijdschriften in
Vlaanderen en Nederland (BLTVN), door Rob. Roemans en Hilda van Assche, de
reeks Literaire Tijdschriften in Nederland (LTN) onder een redactiecommissie en
de serie Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften in de negentiende eeuw van Ada
Deprez. Verder worden in rubriek G van het Vermakelijk bibliografisch ganzenbord
(19835) van A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en A.N. Paasman, en in het
computerprogramma BIZON vele andere registers op tijdschriften vermeld.
LIT: R.L. Collison, Indexes and indexing (19724) K.F. Treebus, Tekstwijzer
(19832), p. 181 A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p.
92-98.

index-3 zie index librorum prohibitorum

ingeslopen glos
ETYM: Gr. glōssa = tong, taal, verouderd woord.
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Abusievelijk in de tekst van een codex opgenomen verklaring van of toelichting
op een verouderd, vreemd of anderszins ongewoon woord (glos) die oorspronkelijk
in de marge of de interlinie van een tekst geschreven was. Dit verschijnsel treedt op,
wanneer een geglosseerd handschrift gebruikt wordt als legger en de kopiist een glos
onjuist als een correctie interpreteert. In zijn uitgave van Van den vos Reynaerde
vermeldt Lulofs in het commentaar bij vs. 344 dat het in handschrift A voorkomende
woord ‘want’ (= gevlochten of lemen muur) een ingeslopen glos betreft als verklaring
voor het woord ‘muur’ (Van den vos Reynaerde, ed. Lulofs, 19852, p. 299).
LIT: B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (19862; reprint 20094), p. 55-64.

initiaal-1
ETYM: Lat. initium = begin.
Grote, getekende, geschilderde of gedrukte beginletter aan het begin van een tekst
in een codex of gedrukt boek of aan het begin van een deel (hoofdstuk, paragraaf
e.d.) daarvan. Farquhar heeft een soort rangorde van beginletters uit codices opgesteld,
waarbij hij zich baseerde op 15de-eeuws Frans materiaal. Het nadeel van een dergelijke
indeling is, dat er initialen bestaan die niet duidelijk in één van de groepen passen.
Hieronder hanteren we de termen zoals die meestal in de Nederlandstalige
codicologische vakliteratuur gebruikt worden (tussen haakjes staan de benamingen
van Farquhar): 1) lombarde (wash initial): meestal één regel hoog en met pen of
penseel aangebracht in één kleur, vaak blauw of rood; 2) penwerkinitiaal (flourish
initial): meestal één of twee regels hoog en in blauw of goud met rood of zwart
penwerk als decoratie. In handschriften uit de Nederlanden ontbreekt het goud meestal;
rood met blauw penwerk en omgekeerd is normaal. Bovendien kan het formaat groter
zijn; 3) filigraaninitiaal (dentelle initial): geschilderd in wisselende formaten, met
als meest voorkomende kleuren goud, blauw en magenta. Witte filigraanversiering
in en buiten de initiaal; 4) bladinitiaal (foliate initial): geen vaste maten, lijkt op de
filigraaninitiaal, maar nu met wijnranken, bladeren en bloemen als basismotief in
plaats van filigraanwerk; 5) gehistorieerde initiaal (historiated initial): gewoonlijk
twee regels of hoger. De basis wordt gevormd door een letter, waarin of waar omheen
een verhalende of symbolische scène is afgebeeld.
Bij het maken van de meer ingewikkelde gehistorieerde initialen en miniaturen
(miniatuur) werd wel gebruik gemaakt van ‘voorbeeldboeken’. Voor ‘gewone’
lombarden en penwerkinitialen waren deze niet nodig, dat was een kwestie van
ervaring. Deze voorbeeldboeken bestonden meestal uit een aantal losse bladen met
daarop wat schetsen van werkende monnikjes en beestjes die als voorbeeld konden
dienen. Doordrukken met een soort carbonpapier of met een droge naald waren
gangbare kopieermethoden. De vlakken werden daarna met de hand ingekleurd.
Initialen in gedrukte boeken bestaan uit houtsneden of gegoten materiaal. In het
eerste geval kunnen ze dienen om anoniem drukwerk aan een bepaalde
drukkerswerkplaats toe te schrijven of – indien er beschadigingen optreden –
ongedateerd drukwerk nader te dateren. Ten behoeve van het samenstellen van een
databank van initialen zijn op een colloquium in Mons in 1987 voorstellen gedaan
voor een classificatie naar afmetingen, kleur van de letter en de achtergrond (wit,
zwart, gemengd) en thema (mensen, dieren, abstract e.d.).
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Incipit en initiaal S in een handschrift uit 1474. Alexander de Grote rijdt het bos in door een opening
in de letter. [bron: Bibliopolis]

LIT: R.W. Scheller, A survey of medieval model books (1963) F. Unterkircher,
Die Buchmalerei. Entwicklung, Technik, Eigenart (1974) J.D. Farquhar, The
manuscript as a book (1977), p. 68-71 J.J.G. Alexander, The decorated letter
(1978) M.Th. Isaac (red.), Ornementation typographique et bibliographie
historique. Actes du Colloque de Mons (26-28 août 1987) (1988) P. Dijstelberge,
De beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste
kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken
(2007).

initiaal-2 zie sigle-1

initium zie incipit

inleiding
Tekst aan het begin van een boek of verhandeling om de lezer te informeren over
wat hem te wachten staat in de daarop volgende hoofdtekst. Zo'n tekst behoort tot
de peritekst en daarmee tot de paratekst. In de inleiding kan bijv. informatie staan
over de totstandkoming van het werk, een toelichting gegeven worden op de erop
volgende tekst of een dankwoord aan hen die de auteur terzijde hebben gestaan met
informatie of hem hebben behoed voor misslagen. Bij een proefschrift wordt
doorgaans o.m. de begeleidend promotor bedankt voor zijn steun en adviezen.
Vergelijkbaar met de inleiding is het exordium, een term uit de retorica voor een
onderdeel van de dispositio, waarin het publiek om aandacht gevraagd wordt.

innaaien zie brocheren

inscriptie zie epigraaf
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inslaan zie formaatmaken

insluiten zie formaatmaken

inspringen
Term voor een onderdeel van de lay-out waarbij aan het begin van een regel een paar
spaties wit wordt gelaten om aan te geven dat er sprake is van een nieuwe alinea of
van een citaat van meer dan één regel.
In poëzie, waarin het wit-1 een belangrijke rol speelt voor de lay-out en de
strofevorming, kan inspringen van regels een tekststructurerende werking hebben.
LIT: R. Geggus, Die wit in die poëzie (1961) K.F. Treebus, tekstwijzer. Een gids
voor het grafisch verwerken van tekst (19884), p. 174-175 Y. van Dijk, Leegte,
leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne poëzie (2006).

interliniëren
Term uit de druktechniek voor het ruimte laten tussen twee regels tekst door middel
van het aanbrengen van een langwerpig metalen plaatje tussen de regels van het
zetsel. Interliniëren geschiedt doorgaans ter willen van de leesbaarheid van een tekst,
maar in de poëzie kan het bovendien strofevormend zijn.
LIT: P.M. van Cleef Jzn., Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland
(1844; fotoherdruk F.A. Janssen, 1974) K.F. Treebus, Tekstwijzer. Een gids voor
het grafisch verwerken van tekst (19884).

interpolatie
ETYM: Lat. interpolatio = tussenvoeging < interpolare = opknappen, vervalsen <
inter-polire = opsieren, polijsten, inlassen.
Term uit de tekstkritiek voor een op zichzelf staande, afgeronde passage in een
literair werk die door een ander dan de auteur, en zonder diens medeweten en
goedvinden, is ingevoegd. Als zodanig beschouwt men een interpolatie als tekstbederf,
omdat zij het zicht op het oorspronkelijke literaire kunstwerk belemmert. Interpolaties
worden aangewezen en verondersteld in de vroege epiek; zo zouden de verzen 5 t/m
10 van Karel ende Elegast geïnterpoleerd zijn:
FRaeye historie ende al waer
Mach ic v tellen hoort naer
Het was op enen auontstont
Dat karel slapen begonde
[5] Tengelem op den rijn
Dlant was alle gader sijn.
Hi was keyser ende coninc mede.
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Hoort hier wonder ende waerhede
Wat den coninc daer gheuel
[10] Dat weten noch die menige wel
Tenghelem al daer hi lach
Ende waende op den anderen dach
Crone draghen ende houden hof
Om te meerderen sinen lof
(Karel ende Elegast, ed. Duinhoven, 1998, vs. 1-14)
Interpoleren kan ook gebeuren door onoplettendheid bij het transcriberen of zetten,
of om de tekst in kwestie te verfraaien of te verduidelijken. Voor latere editeurs
bestaat een belangrijke taak in het identificeren (en eventueel elimineren) van
dergelijke niet-authentieke toevoegingen (emendatio). Anderzijds tonen interpolaties
aan hoe tekst en auteur onvermijdelijk deel uitmaken van een ruimer communicatief
systeem, samen met drukkers, uitgevers, critici, lezers, enz.
Indien teksten in hun geheel geïnterpoleerd worden, spreekt men van compilatie.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast I
(1975), p. 438-453.

interpunctie
ETYM: Lat. inter-punctio = scheiding der woorden door punten.
Interpunctie of punctuatie is het geheel van leestekens waarmee de auteur of
tekstbezorger aangeeft hoe de tekst gelezen moet worden, welke zinsdelen bij elkaar
horen, waar de pauzes liggen, waar er in de directe rede gesproken wordt, waar in
de indirecte rede enz.
In de Romeinse oudheid gebruikt men open ruimtes om pauzes te markeren. Al
naar gelang de lengte van de pauzes varieert de breedte van de open ruimte van een
half tot vijf lettertekens. Ook begint men wel op een nieuwe regel als een pauze
gewenst is. De Romeinen gebruikten de punctus als woordscheiding. In de 8ste eeuw
gaat men hier open ruimte voor gebruiken.
Isidorus van Sevilla (ca. 560-636) geeft regels voor interpunctie: een diepe punt
voor een korte pauze (onze huidige komma); een middelhoge punt (colon) voor een
middellange pauze (ongeveer onze huidige puntkomma) en een hoge punt voor een
lange pauze aan het einde van de volzin (periodus-2). In de Karolingische periode
(Karolingische minuskel) betekenen een punt en een (omgekeerde) komma boven
een punt een korte pauze, een lange pauze wordt aangegeven door een punt gevolgd
door een komma, een puntkomma (semicolon) of twee punten met daaronder een
komma. Ook hanteert men wel een vereenvoudigde versie van het systeem van
Isidorus: een komma voor een korte, een punt voor een lange pauze. In de 12de eeuw
vernieuwen de cisterciënzers het interpunctiesysteem: een op een 7 gelijkend teken
boven een punt (punctus circumflexus) voor een korte pauze in een onvolledige zin;
een omgekeerde komma boven een punt (punctus elevatus) voor een volledige zin
die gevolgd wordt door een bijzin; een komma onder een punt (versus) aan het
zinseinde. De gewone punt (punctus) vervangt soms de punctus elevatus of de versus.
De beweging van de Moderne Devotie gebruikt dit systeem voor haar liturgische
werken.
Gedurende de middeleeuwen hanteert men voor de wereldlijke literaire werken
in de volkstaal een betrekkelijk eenvoudig systeem met als voornaamste tekens de
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punctus, de virgula (/) en de puntkomma (;). De interpunctie is hierbij vooral gericht
op de voordracht. In de renaissance komt meer en meer het huidige
interpunctiesysteem in zwang, al wordt de puntkomma niet veel gebruikt in
tegenstelling tot de komma, die ook vaak geplaatst wordt voor het voegwoord ‘en’.
Aanhalingstekens bij een langer citaat staan aan het begin van alle regels die tot de
aanhaling behoren. Indirecte en retorische vragen krijgen vaak een vraagteken ter
afsluiting.
De hedendaagse interpunctie is vooral gericht op de structurering van de zin. Er
is een vast corpus leestekens dat als volgt is samengesteld: de punt (.), de komma
(,), de puntkomma (;), de dubbele punt (:), de enkele en dubbele aanhalingstekens
(‘...’ en “...”), het beletselteken (... of ---), het gedachtestreepje (–), het vraagteken
(?) en het uitroepteken (!). Combinaties daarvan zijn soms mogelijk, zoals bij een
luidop gestelde vraag (?!). De regels voor de interpunctie worden beschreven in P.J.
van der Horsts Alles over leestekens. Praktische handleiding voor het gebruik van
leestekens en andere tekens (20013).
LIT: J. Greidanus, Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie in 't biezonder
in de Nederlanden (1926) A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse taal (19654), p. 15-19
J.J. John, ‘Latin Paleography’ in J.M. Powell (red.), Medieval Studies. An
Introduction (1976), p. 39-41 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums
und des abendländischen Mittelalters (19862; reprint 20094) p. 214-219 J. Renkema,
Schrijfwijzer (20054) K. Houston, Shady characters: The secret life of punctuation,
symbols, and other typographical marks (2013) L.C. Mitchell, Mark my words.
Profiles of punctuation in modern literature (2020).

inventaris
ETYM: Middeleeuws Lat. inventarisare = inventariseren < in-venire = op iets komen.
Term uit de archivistiek en bibliografie voor een systematisch ingedeeld geheel
van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief-1 of van (onderdelen van
de) handschriften aanwezig in een bibliotheek-1 of museum-2. Omdat een inventaris
altijd de organisch gegroeide systematiek van een collectie volgt, dienen een of meer
indices (index-1) het geheel toegankelijk te maken. Veel archiefinventarissen zijn
alleen in typoscript op het desbetreffende en op nog enkele andere archieven te
raadplegen. In de delen uit de serie ‘Overzichten van de archieven en verzamelingen
in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland’ is aangegeven of er van een
bepaald archief een inventaris vervaardigd is. Verder kan men inventarissen traceren
via W.J. Formsma en B. van ’t Hoff, Repertorium van inventarissen van Nederlandse
archieven (19652) en voor België in J. Nicodème, Repertorium van inventarissen
van archieven in België bewaard, verschenen vóór 1 januari 1969 (1970). Men
raadplege ook altijd de website van het desbetreffende archief om te zien of een
inventaris inmiddels digitaal beschikbaar is.
Ook van niet op archieven (archief-2) aanwezig materiaal worden inventarissen
gemaakt, bijv. Inventaris van de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek (voorl.
uitg. 1988), J.J.M. Bos & N.J.P. van der Lof, Inventaris van het archief van prof. dr.
Jan te Winkel (1847-1927) (1984).
LIT: W.J. Formsma, ‘Het inventariseren van archieven’ in Nederlands
Archievenblad 77 (1973) 1 Y. Bos-Rops, M. Bruggeman & E. Ketelaar,
Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (20053).
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inwinnen
Druktechnische term voor het, door middel van het verwijderen van spaties tussen
de woorden, opnieuw uitvullen van een regel zetsel wanneer blijkt dat de tekst niet
goed uitkomt aan het eind van een pagina of alinea (hoerenjong) of wanneer als
gevolg van correctie van een drukproef of door een correctie op de pers tekst
toegevoegd moet worden.
In het laatste geval kunnen in de definitieve tekst zulke passages dan opvallen
door minder spatie dan in de omringende tekst. Vaak echter kan een zetter uit de
periode van de handpers ook door wijzigingen in de spelling het probleem van het
inwinnen ondervangen (bijv. door een slot-‘n’ te vervangen door een
afbrekingsstreepje boven de voorafgaande klinker). Het tegenovergestelde procedé
heet uitdrijven.

Franse tekst met een teken voor het inwinnen. [bron: H. van Krimpen, Boek over het maken van
boeken (1966), p. 69].

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 112-113, 131-132
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1974), p. 45-46.

ISBD
ETYM: International Standard Bibliographic Description.
ISBD, ontworpen door de International Federation of Library Associations (IFLA)
om wereldwijd titelbeschrijvingen te kunnen uitwisselen. Er zijn diverse ISBD's voor
de verschillende categorieën bibliografisch materiaal, zoals de ISBD(A) voor het
oude boek (A = antiquarian), de ISBD(M) voor monografieën en de ISBD(S) voor
seriewerken. De regels worden meer toegepast in de catalografie dan in de bibliografie
waar ze als te rigide worden ervaren.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953).

ISBN
ETYM: International Standard Book Number.
Het ISBN is een tiencijferige codering die aan boeken wordt toegekend en daarin
ook wordt afgedrukt op de verso-zijde van het titelblad en op de achterzijde van het
omslag. Aan de hand van deze code kunnen op snelle en doeltreffende wijze gegevens
uitgewisseld worden tussen bibliotheken, boekhandels en uitgeverijen. In de code
wordt ook rekening gehouden met het boek als materieel object: zo zijn er
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verschillende nummers voor een gebonden en genaaide uitgave van een boek en voor
een seriewerk en de verschillende delen daarin. Een ISB-nummer bestaat uit 4 groepjes
cijfers die verschillend samengesteld kunnen zijn (bijv. 2+2+5+1) voor respectievelijk
de aanduiding van het land en/of de taal, de uitgeverij, het boek en een controlecijfer
of de hoofdletter X.
Sinds 1 januari 2007 bestaat een ISBN uit dertien cijfers, voorafgegaan door de
letters ISBN en is het opgebouwd uit vijf gedeeltes, telkens gescheiden door een
liggend streepje: het getal 978 (later mogelijk ook 979), gevolgd door een landencode,
een uitgeverscode, een titelnummer en een controlegetal.
Ook voor kranten en tijdschriften bestaat een dergelijke code, het ISSN. Zie ook
DOI en NUR.
Vb.: ISBN 90 12 04275 5 is de code van het hieronder bij de literatuur vermelde
boek van Treebus, waarbij 90 duidt op Nederland(s), 12 op de Staatsuitgeverij, 04275
op het desbetreffende boek en 5 als controlecijfer dienst doet.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 67 H. van Krimpen, Boek over het
maken van boeken (19862), p. 405-407 ISBN. Handleiding voor het Internationaal
Standaard Boeknummer (19978).

ISSN
ETYM: International Standard Serial Number.
Het ISSN is een achtcijferige codering die toegekend wordt aan kranten en
tijdschriften en daarop gewoonlijk dan ook wordt aangebracht op de achterzijde van
het omslag. Aan de hand van deze code kunnen op snelle en doeltreffende wijze
gegevens uitgewisseld worden tussen bibliotheken, boekhandels en uitgeverijen. Een
ISS-nummer bestaat uit twee groepen van vier cijfers verbonden door een koppelteken.
Ook voor boeken bestaat een dergelijke code, het ISBN. Zie ook DOI en NUR.
Vb.: ISSN 0166-4239 is het tijdschrift Dokumentaal; ISSN 0168-5899 is het
tijdschrift Optima.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 67.

ISTC
ETYM: Incunabula Short Title Catalogue.
De ISTC is een internationale database (short-title catalogus) voor 15e-eeuwse
Europese gedrukte werken (incunabel), vervaardigd door de British Library met
bijdragen van bibliotheken wereldwijd.
LIT: Zie de website van de ISTC.

italica zie littera italica

J
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juvenilia
ETYM: Lat. iuvenilis = jeugdig < iuvenis = jonge man, jongeling.
Het jeugdwerk van een auteur, nl. de literaire probeerselen die hij op jeugdige
leeftijd maakte en die niet tot het ‘eigenlijke’ oeuvre behoren. Die juvenilia kunnen
op het moment zelf verschijnen, zoals Lord Byrons Hours of Idleness, dat eerst de
titel Juvenilia droeg en verscheen in 1807 toen Byron negentien jaar oud was. Het
is ook mogelijk dat de auteur die teksten in portefeuille houdt zodat ze pas in het
verzameld werk of in postume kritische edities het licht zien, zoals de Juvenilia
(1873-1883) van Émile Verhaeren.
LIT: D.W. Jensen, The evaluation of literary juvenilia (1930) E. Eyben, Juvenilia:
aspecten van de leefwereld van de Romeinse jeugd (1975) V. Nachtergaele, Les
juvenilia d'Emile Verhaeren (1873-1883) (1985-1986).

K

K-nummer
ETYM: Ken-nummer.
De K-nummers (Ken-nummers) zijn tijdens de Duitse bezetting ingevolge artikel
21 van de fabricagevoorschriften voor de papier- en papierverwerkende industrie op
15 juli 1941 ingevoerd. Het betreffende artikel luidde: 'Vervaardigers van drukwerken
moeten op alle papier- en cartonwaren, die door hun worden bedrukt, òf hun
firmanaam òf hun kennummer aanbrengen. Het Kennummer wordt hun op aanvraag
door het Rijksbureau voor de Verwerkende Industrieën, Sectie Grafische Industrie,
toegezonden en komt voor op een lijst, welke bij dit Rijksbureau berust.' Iedere
drukkerij had één eigen nummer, waarmee al het drukwerk moest worden
gewaarmerkt.
De veronderstelling dat het K-nummer te maken zou hebben met goedkeuring
door de in november 1941 opgerichte Kultuurkamer is gezien onderstaande literatuur
onjuist gebleken.
LIT: H. Makaske, ‘Het K-nummer mysterie ontmaskerd’ (2005) G. van der
Stroom & R. Kruis, ‘Het K-nummer’ in H. Renders, L. Kuitert & E. Bruinsma (red.),
Inktpatronen: de Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen
(2006), p. 378-401 R. Kruis & G. van der Stroom, ‘The K-number’ in Quaerendo
40 (2010), p. 385-408.

kadel
Cadel of kadel is de aanduiding die rubricatoren en miniaturisten in de 15de en de
eerste helft van de 16de eeuw gebruikten voor versierde en gekleurde kapitalen
(kapitaal) die als initiaal konden figureren, maar ook benut werden als beginletters
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van verzen (de zgn. vers-kadellen). Soms gaat zo'n kadel vooraf aan de miniatuur ,
soms ook komt hij voor in de marge van het manuscript. De vers-kadellen staan
verspreid over de pagina aan het begin van de verzen.

Initiaal-kadel met gezichtje van Cicero en enkele verskadellen in een antifonium. [bron: M. Hogenbirk
& L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017), p. 86, 89].

LIT: B. Jaski, 'Kadellen' in M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017),
p. 79-93.

kader
Term uit de bibliografie voor een omlijsting van de bladspiegel. Een lijst kan bestaan
uit één deel: een houtblok of koperplaat waarbinnen een uitsparing is gemaakt voor
het aanbrengen van zetsel; een lijst kan ook opgebouwd zijn uit diverse onderdelen
die al of niet met delen van andere kaders gecombineerd (kunnen) worden. Kaders
kunnen eveneens opgebouwd worden uit lijnen of andere typografische ornamenten.
Gewoonlijk treft men kaders slechts aan op een titelpagina, maar soms wordt iedere
pagina door een kader omgeven. Samen met het andere in een druk gebruikte
typografisch materiaal (vignet-1, fleuron, versierde initiaal-1, lijnen en lettermateriaal)
kunnen kaders helpen ongeïdentificeerde boeken aan een bepaalde drukker toe te
schrijven.
LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical and descriptive bibliography (1970).

kaderwerk
Bibliografische term voor een werk met een afgerond aantal delen, waarvan de delen,
veelal onder redactiebegeleiding, door verschillende auteurs zijn geschreven. Een
vervolgwerk waarvan de verschillende delen door dezelfde auteur of auteurs zijn
geschreven, wordt een deelwerk genoemd.
Een voorbeeld van een kaderwerk is het literaire handboek Geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden (GLN), begonnen in 1939 onder hoofdredactie van F.
Baur (‘Handboek Baur’), vooralsnog onvoltooid (verschenen dl. 1-7, 9) en geschreven
door verschillende medewerkers. Ook de meest recente Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, waarvan de delen aan het verschijnen zijn (2006-….), is een
kaderwerk.
LIT: Regels voor de titelbeschrijving (196811), p. 30-31.

kakografie
ETYM: Gr. kakos = slecht; grafein = schrijven.
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Tekst, teksteditie of studie die inhoudelijk van inferieure kwaliteit is. Met name
de beginjaren van de beoefening van de Middelnederlandse letterkunde hebben enkele
kakografieën opgeleverd, bijv. de Ferguut-editie van L.G. Visscher (1838) en de
editie van het Gruuthuse-handschrift van Ch. Carton (1848).
LIT: H. de Buck, De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der
negentiende eeuw (1930) G. Karsten, 100 jaar philologie. M. de Vries en zijn
school (1949).

kalligrafie
ETYM: Gr. kalos = schoon; grafein = schrijven.
De kunst van het schoonschrijven. In principe vallen alle boekschriften uit de
periode dat er nog niet gedrukt werd onder de kalligrafie. Voor de opleving van de
schrijfkunst (ars pennae) in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw is een aantal
factoren aan te wijzen. De wereldwijde handel vroeg om mensen die duidelijk konden
schrijven en die de verschillende Europese handschriften beheersten. Verder vroeg
de bloeiende cartografie om een duidelijke belettering en beschikte men hier over
een groot aantal goede graveurs.
De beroemdste schrijfmeesters zijn vrijwel allemaal uit het Zuiden afkomstig,
uitgeweken na 1585. Dáár, in Antwerpen, had de cartograaf Mercator de basis gelegd
voor een kalligrafische traditie, die tot en met de 18de eeuw uitgeoefend zou worden
door de zogenaamde ‘afsetters’ of ‘verluchters’, specialisten die kaarten van
bijschriften en kleuren voorzagen. Voor de belettering van zijn veel gevraagde en
nauwkeurige landkaarten had Mercator een duidelijke letter nodig. Hij ontwierp
daarvoor een schrijfmethode die aansloot bij zijn grote Italiaanse voorbeelden
Ludovico degli Arrighi (1522) en Giovantonio Tagliente (1524) en die hij publiceerde
in 1540 onder de titel: Literarum Latinarum. Jodocus Hondius nam niet alleen
Mercators kaartmateriaal over, maar gaf ook een schrijfboek uit: Theatrum artis
scribendi (1594).
Daarna komt er een ware lawine van schrijfboeken in Nederland (tussen 1600 en
1650 ongeveer 45), vooral uit de kringen van de schoolmeesters aan de Franse scholen,
hier door de uitgeweken Zuiderlingen opgericht. Bekende namen zijn George de
Carpentier, David Roelants, Felix van Sambix, Maria Strick, Samuel de Swaef,
Lieven van Coppenol, Hendrik Meurs, Cornelis Boissens, Ambrosius Perling en
vooral Jan van den Velde. De laatste hield in 1599 een vurig pleidooi voor het
schoonschrift en voor het schrijfonderwijs op school in zijn Lettre defensive, pour
l'art de bien escrire.
De beoefenaars van de tiende muze, zoals de ars pennae ook wel aangeduid werd,
bijvoorbeeld door Carel van Mander in zijn Het schilder-boeck van 1604, stonden
in hoog aanzien. Rembrandt schilderde het portret van Coppenol, Quellijn maakte
zijn standbeeld en Vondel, Huygens en Westerbaen schreven gedichten op hem. Ook
de dochters van Roemer Visscher waren kalligrafisch actief en beoefenden de
glasgraveerkunst. Van de schoonschrijfkunst van Anna Roemers Visscher is een
voorbeeld bewaard gebleven: een bundel gelegenheidsgedichten, die onder de titel
Letter-juweel in facsimile is uitgegeven (ed. C.W. de Kruyter, 1971).
De schrijfboeken van meesters als Coppenol dienden als voorbeelden, als
‘exemplaerboecken’, om de erin afgebeelde lettertypes na te schrijven, niet zozeer
op school (waar eenvoudiger en goedkoper materiaal beschikbaar was) als wel voor
beoefenaars van beroepen die verschillende schriftsoorten nodig hadden. Behalve
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het leren schrijven, konden de schrijfboeken ook het leren lezen van andere handen
bevorderen.
In de ‘Hollandse Schoolordre’ van 1625 wordt een opvallende plaats ingeruimd
voor het vak kalligrafie op de Latijnse school. Vier maal per week wordt er een uur
besteed aan het oefenen van een fraai handschrift: ‘quotidie horâ unâ litteras formare
nectereque discant, elegantiaque eam ad rem exemplaria proponantur’ (elke dag 1
uur letters vormen en verbinden volgens sierlijke voorbeelden), zowel in het
Nederlands als in het Latijn. Ongetwijfeld zal dit onderwijs in de kalligrafie evenals
op de Franse scholen in het teken hebben gestaan van het bijbrengen van een fraaie
hand aan het toekomstige ambtenarenapparaat van de Republiek, want ook Jan vanden
Velde ziet als doelgroep voor zijn schrijfvoorbeelden advocaten, secretarissen en
notarissen. In het midden van de 18de eeuw verdwijnt de kalligrafie van het rooster
op de Latijnse school.
Het schrijfboek van Mercator was nog geïllustreerd met houtsneden. Ook de
Antwerpse heruitgave van de Italiaanse methodes van Arrighi en Tagliente waren
zo uitgevoerd. De Exercitatio alphabetica van Clément Perret uit 1569 is echter in
kopergravure uitgegeven, een belangrijke verbetering. Een aantal schrijfmeesters
graveerde zelf zijn materieboeken in koper (o.a. Hondius en Boissens) en deed dat
bovendien voor collega's (o.a. Simon de Vries, De Swaef, Perling) of zelfs uitsluitend
voor collega's (Coppenol). Iemand die uitsluitend als schriftgraveur optrad voor o.a.
Vanden Velde, Smyters en De Carpentier was Gerard Gauw met niet minder dan
dertien edities van materieboeken. Daarnaast heeft het zgn. typografisch schrijfboek
enige tijd furore gemaakt: het vroegste dat overgeleverd is, is van Ameet Tavernier
uit de jaren '60 van de 16de eeuw.
Er werden ook wedstrijden in de kalligrafie georganiseerd, niet alleen op de scholen,
maar ook tussen de schrijfmeesters onderling. Over de Rotterdamse wedstrijd van
1590 om de Prix de la Plume Couronnée zijn wat meer gegevens bekend.
Na 1650 gaat het bergafwaarts met de ‘penneconst’. Er zijn nog wel namen te
noemen van 18de-eeuwse kalligrafen met als uitschieter Ambrosius Perling, maar de
kwaliteit en kwantiteit van de schrijfboeken is veel minder.
Ondanks de roem die de schrijfmeesters ten deel viel, moeten ze toch ook
aangewezen worden als degenen die de schrijfcultuur om zeep hebben geholpen. De
regelmaat van de beitelvormige pen uit de 16de eeuw werd door hen verstoord. Zij
graveerden hun schrijfvoorbeelden met een naald; het navolgen daarvan met een
spitse pen laat wel fraai krulwerk toe, maar bij minder geoefende en snel schrijvende
handen wordt de onleesbaarheid groter. De voorbeelden daarvan liggen opgetast in
het oud archief van de 17de-19de eeuw. Pas rond de helft van de 19de eeuw kwam er
verbetering met de reorganisatie van het onderwijs. Er werden echter te veel methodes
ontworpen en gebruikt om een echte eenheid te krijgen.
De handschriftverbetering die William Morris eind 19de eeuw op gang bracht door
teruggrijpen op de humanistische cursief, heeft wel navolging gevonden, maar de
noodzaak om te schrijven wordt in de hedendaagse cultuur steeds geringer:
schrijfmachine, telefoon, geluidsband, fax en fotokopieerapparatuur, en vervolgens
allerlei digitale media hebben voor een deel de plaats ingenomen van het schrijven
en handschriftelijk kopiëren. Niettemin wordt nog steeds grote waarde gehecht aan
de visuele kwaliteiten van het handschrift, m.n. als teken van sociale distinctie, als
uitdrukking van de individuele persoonlijkheid (verg. grafologie) en/of als esthetisch
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element. De kalligrafie wordt vaak bedreven in het grensgebied van poëzie en
grafische kunsten (bijv. kalligram).
In overdrachtelijke zin kan de term kalligrafie ook dienen als synoniem voor
sierproza of ‘mooischrijverij’.

Een reproductie van modern kalligrafisch werk door Edward Johnston (20ste eeuw). [bron: B.
Engelhart & F. De Clercq, 50 eeuwen schrift (19652), p. 204]

LIT: P.H. van Gestel & G.C.F. van der Laan, Schrijven en schrijfonderwijs (19193),
p. 147-168 H. de la Fontaine Verwey, ‘Typografische schrijfboeken. Een hoofdstuk
uit de geschiedenis van de civilité-letter’ in Id., Uit de wereld van het boek I:
Humanisten, dwepers en rebellen in de 16e eeuw (19762), p. 133-160 H. de la
Fontaine Verwey, ‘The Golden Age of Dutch calligraphy’ in Litterae textuales.
Essays presented to G.I. Lieftinck, dl. 4 (1976) A.R.A. Croiset van Uchelen,
Nederlandse schrijfmeesters uit de zeventiende eeuw (catalogus
Meermanno-Westreenianum) (1978) A.R.A. Croiset van Uchelen, ‘Initial books
and typographical writing-books from the sixteenth-century Low Countries’ in
Hellinga Festschrift / Feestbundel / Mélanges (1980), p. 109-134 K.A. Atkins,
Masters of the italic letter: twenty-two exemplars from the sixteenth century (1988)
T. Croiset van Uchelen, ‘Schrijfmeesters als schriftgraveurs. Gedachten bij een
brief van Ambrosius Perling’ in A. Gerits (red.), For Bob de Graaf. Antiquarian
bookseller, publisher, bibliographer. Festschrift on the occasion of his 65th birthday
(1992), p. 107-113 C. Mediavilla, Calligraphie: du signe calligraphié à la peinture
abstraite (1993) A. Gaur, A History of Calligraphy (1994) P. Visser (red.),
Scripta manent. Drukletters over schoonschrift of een vriendenboekje van collega's
aangeboden aan drs. A.R.A. Croiset van Uchelen (...) (1997) T. Croiset van
Uchelen, 'Vier in de Republiek verleende privileges voor gegraveerde kalligrafie in
boekvorm - 1585, 1588, 1605 en 1616' in M. Hogenbirk & L. Kuitert, Schriftgeheimen
(2017), p. 31-54.

kapitaal
Typografische term voor hoofdletter (bovenkast) of grote letter. Versierde kapitalen
worden initialen (initiaal-1) genoemd.
Zie ook hoofdstuk voor de etymologisch verwante term 'kapittel'.
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Griekse kapitalen uit de 2e eeuw na Chr. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 22].

LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 30.

kapitaalcursief zie capitalis cursiva

kapitaalhoogte
Term uit de typografie en analytische bibliografie voor de hoogte in millimeters van
een normale kapitaal. Samen met corpsmaat, kopmaat en x-hoogte kan een
letterformule geconstrueerd worden ter identificatie van in drukwerk gebruikte letter.
Het meten kan vrij nauwkeurig gebeuren met de transparante meetlatten, de ‘type
gauge’ en de ‘line gauge’, ontworpen door K. van der Waarden. Identificatie van
drukwerk is tegenwoordig eenvoudiger geworden door scans van typografisch
materiaal in databases te stoppen.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 14 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 150-152 G. Unger, ‘Moderne
incunabelen; typografische maten in incunabelen en recent drukwerk’ in T. Croiset
van Uchelen & H. van Goinga, Van pen tot laser; 31 opstellen over boek en schrift
aangeboden aan Ernst Braches (...) (1996), p. 302-307 P. Dijstelberge, De beer
is los!; Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart van
de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken (2007).

kapittel zie hoofdstuk

Karolingische minuskel
Schriftsoort die overal in West-Europa gebruikt werd van de 8ste/9de tot de 12de eeuw,
met als bloeitijd de tweede helft van de 9de en het begin van de 10de eeuw. De
Karolingische minuskel is het product van verschillende min of meer gelijktijdig
werkende invloeden. De eerste daarvan was dat geleerden in de kloosters teruggrepen
op laatklassieke teksten, waardoor men kennis opdeed van de oorspronkelijke vorm
van de unciaal en de halfunciaal. Bij het schrijven vormde men vervolgens de
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lettertekens naar de voorbeelden uit de klassieke handschriften. Belangrijk is hierbij
dat men de lettertekens ging analyseren: de letterdelen die bij de verschillende letters
met elkaar overeenkwamen, ging men identiek uitvoeren. Minstens zo belangrijk is,
dat men in de 8ste eeuw woordscheiding ging toepassen: tot de Karolingische periode
schreef men overwegend zonder ruimte tussen de woorden. Aldus ontstond een
vormvast, snel schrijfbaar en makkelijk te leren schrift, waarin het gebruik van
afkortingen (abbreviatuur) en ligaturen (ligatuur) doorgaans beperkt was. Ongeveer
gelijktijdig met de opkomst van het Karolingisch gaat de rol van het ambtelijk
schrijven achteruit; de door het verdwijnen van de bijbehorende ambtelijke
schrijftradities vrijkomende ruimte wordt vervolgens opgevuld door de Karolingische
minuskel, zodat er geen onderscheid tussen een boekschrift en een gebruiksschrift
te maken valt.
De Karolingische minuskel bepaalde voorgoed de vorm van het schrift van de
westerse wereld, omdat de Italiaanse humanisten hun schrift vormden naar de
Karolingische minuskel (humanistisch schrift). In de late 15de eeuw werden de eerste
drukletters gevormd naar het voorbeeld van de humanistische minuskel (romein);
onze huidige kleine drukletters (onderkast) zijn, op een paar kleine moderniseringen
na, Karolingische minuskels.

Karolingische minuskel in een 9de-eeuws handschrift over het leven van de H. Furseus. [bron: K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 27]

LIT: B. Bisschoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (19862; reprint 20094), p. 143-162 B. Engelhart & J.W. Klein, 50
eeuwen schrift (19882), p. 145-155 P.A. Stokes, English vernacular minuscule
from Æthelred to Cnut, c. 990 – c. 1035 (2014).

katern
ETYM: Middeleeuw Lat. quaternio < Lat. quaterni = telkens vier, nl. bladzijden van
een eenmaal gevouwen vel.
Term uit de boekproductie voor een al dan niet beschreven of gedrukt vel papier
of perkament, dat één of meer keer (doorgaans in het midden) is gevouwen. Een
codex, een boek of een gewoon schriftje is opgebouwd uit katernen. Hoewel ‘katern’
afgeleid is van het Latijnse quaterni, dat eigenlijk een katern van vier eenmaal
gevouwen vellen (dubbelblad, quaternio) is, is bij het begrip ‘katern’ het aantal niet
van belang. In de middeleeuwen betekende ‘quaternus’ ook wel een niet-gebonden
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klein boekje, dat overigens wel een behoorlijk aantal bladen (blad-2) kon bevatten.
Afhankelijk van het aantal keren dat een vel (plano) gevouwen is, spreekt men van
folio-1 (eenmaal), kwarto (tweemaal), octavo (driemaal) enz. De afmetingen van het
gebruikte vel en het aantal vouwingen bepalen de grootte van het katern; het aantal
vouwingen alleen bepaalt het formaat van het katern. Daarbij moet men er rekening
mee houden dat soms twee of meer katernen in elkaar geschoven kunnen zijn,
waardoor bijvoorbeeld uit twee kwarto's ogenschijnlijk één octavo ontstaat.
Een katern kan op verschillende manieren uit een vel perkament of papier worden
gehaald: door een aantal vellen te vouwen en in elkaar te schuiven of door een vel
een aantal malen te vouwen en dan pas te snijden.
Een middeleeuwse codex bestaat gewoonlijk uit perkamenten of papieren katernen.
De meest voorkomende combinaties van beide zijn de volgende: 1) een perkamenten
dubbelblad aan de buitenkant (en/of in het midden) van een papieren katern, met het
doel het boekblok steviger te maken (encarté-handschrift); 2) een perkamenten strook
ter versteviging in het midden van een katern (hartstrookje). Hiervoor werden vaak
stukjes oud perkament gebruikt; er kunnen dus soms tekstfragmenten op staan
(maculatuur); 3) in papieren handschriften werd voor belangrijke initialen (initiaal-1)
en miniaturen (miniatuur) wel perkament gebruikt; dat kan een enkel blad of een
dubbelblad zijn.
Bij het drukken moet men er bij de opmaak van het zetsel rekening mee houden
in welk formaat een uitgave zal verschijnen, omdat het vouwen tot katern na het
drukken gebeurt. Dit betekent dat men berekent wat tot de binnenvorm en wat tot de
buitenvorm behoort en in welke volgorde de pagina's vervolgens op beide vormen
moeten worden afgedrukt, opdat na het vouwen een aaneensluitende en
doorgepagineerde tekst ontstaat.
In de volgende fase van de boekproductie ontstaat uit een aantal gebonden,
ingenaaide of gelijmde katernen het boek, waarbij de katernen aan de randen gelijk
gesneden worden. Voor het binden of innaaien van de katernen gaf men door middel
van een katernsignatuur (een letter- en cijfercombinatie onderaan de recto-zijde van
de bladen in de eerste helft van ieder katern) de volgorde aan.
Voor de tekstgenese en voor de editie van teksten is de kennis van deze materiële
aspecten van de boekproductie van belang, omdat men op die manier onder meer
tekstvarianten, zet- en drukfouten kan opsporen en verklaren.

Het vouwen van een 16 pagina’s tellend bedrukt vel tot een katern. [bron: H. van Krimpen, Boek
over het maken van boeken (19862), p. 207].
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LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 78-117
Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 23-30.

J.M.M.

katernformule zie opbouwformule

katernsignatuur
ETYM: Lat. quaterni = telkens vier (quattuor).
Een katernsignatuur of binderssignatuur is een term uit de bibliografie (analytische
bibliografie-1; codicologie) en drukkerij voor gewoonlijk een combinatie van een
letter en een cijfer, geplaatst in het staartwit onderaan de recto-zijde van de bladen
(blad-2) in de eerste helft van ieder katern van een codex of druk. Aan de hand van
de katernsignatuur kan de binder zien of een katern goed gevouwen is en of de
katernen in de goede volgorde liggen. Ieder katern wordt namelijk aangeduid met
een letter uit het alfabet en binnen ieder katern worden de bladen genummerd. In de
Nederlandse drukkerspraktijk was het de gewoonte om de bladen te nummeren tot
één blad over het midden van een katern, terwijl in Frankrijk en Engeland gewoonlijk
slechts tot aan het midden werd genummerd. Omdat vrijwel uitsluitend naar de
signering werd gekeken en niet naar de paginering van een boek, is het bibliografisch
gezien beter niet te verwijzen naar bladzijden in boeken uit de handpersperiode, maar
naar de recto-zijde en verso-zijde van een blad dat door middel van de katernsignatuur
aangeduid kan worden. Zo betekent fol. A1 recto: pagina 1 van het A-katern; fol.
A1 verso: pagina 2 van het A-katern enz. In de moderne drukkerij krijgen de katernen
een zwart blokje op de rug gedrukt dat bij ieder volgend katern iets lager staat.
Daaraan kan de binder zien of de katernen in de goede volgorde liggen.
Het voorwerk van een boek heeft vaak een afwijkende signatuur (dikwijls een
asterisk (*)), zeker in eerste drukken, omdat dat het laatst tot stand komt.
Als een boek meer katernen telt dan het alfabet letters heeft, wordt er verdubbeld
(na het Z-katern volgt het Aa-katern enz.) of verdriedubbeld (na Zz volgt Aaa) enz.
Het bibliografische alfabet telt overigens slechts 23 letters omdat er geen onderscheid
gemaakt wordt tussen I en J en tussen U, V en W. Een volledige lijst signaturen geeft
nauwkeurig in een opbouwformule of collatieformule de samenstelling van een
exemplaar-1 van een codex of druk, of van een ideal copy van een druk.
De posities van de katernsignaturen ten opzichte van de onderste gedrukte regel
maken het voor de analytisch-bibliograaf mogelijk uitspraken te doen over al of niet
gelijk zetsel. Notatie van enkele katernsignatuurposities (fingerprint) maakt het
mogelijk andere exemplaren daaraan te confronteren.
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Katernsignatuur 'A2' op een bladzijde van Helmers' De Hollandsche natie (1822). [bron: M. Mathijsen,
Naar de letter (1995), p. 177]

LIT: F. Bowers, Principles of bibliographical description (1949) W.Gs Hellinga,
Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 237 Ph. Gaskell, A new introduction
to bibliography (19742), p. 51-52, 143-145, 328-335 H. van Krimpen, Boek over
het maken van boeken (19862), p. 394-395 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de
achttiende eeuw (19862), p. 368-370.

katernsignatuurpositie
De plaats die de katernsignatuur inneemt ten opzichte van de onderste gedrukte regel
van een pagina kan voor de analytisch-bibliograaf (analytische bibliografie-1) een
belangrijk hulpmiddel zijn bij de bepaling of verschillende exemplaren (exemplaar-1)
tot dezelfde druk behoren of niet. Wanneer de desbetreffende signatuur onder dezelfde
letters of tekens staat, is er sprake van gelijk zetsel, dus van één en dezelfde druk.
Het is immers absoluut onmogelijk dat een zetter – zelfs bij een
pagina-voor-pagina-herdruk – de signaturen door het gehele boek heen op exact
dezelfde posities plaatst.
De methode van drukonderscheiding door signatuurposities is eind 19de eeuw voor
het eerst toegepast door Madan, maar pas in de jaren '70 en '80 op ruimer schaal bij
grote bibliografische ondernemingen als de STCN. De STCN noteert de eerste en
laatste katernsignatuurpositie van respectievelijk voor-, hoofd- en nawerk in een
formule, die fingerprint genoemd wordt.
Wanneer alle signatuurposities uit een exemplaar genoteerd worden, is het soms
mogelijk door collationeren van zoveel mogelijk exemplaren varianten binnen één
druk op te sporen. Als tussenoplossing tussen vaak niet haalbare totaalcollatie en
geen collatie kan deze partiële collatie uitkomst brengen.
Het noteren van signatuurposities kan zoals bij de STCN-fingerprint in een voor
de computer leesbare formule, maar het kan ook door onderstreping van het
tekstgedeelte uit de onderste regel waaronder de katernsignatuur zich bevindt (een
spatie kan aangegeven worden door ‘^’): *4 mag^ [signatuur *4 staat onder de tekens
'mag' en de daarop volgende spatie] *5 geweest, [signatuur *5 staat onder 'weest'] A
dat dit [signatuur A staat onder de 'd' van 'dit'] enz.
LIT: F. Madan, ‘On method in bibliography’ in Transactions of the Bibliographical
Society of America 1(1893), p. 96 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
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(1624-1710) (1983), p. 32-51 P.C.A. Vriesema, ‘The STCN fingerprint’ in Studies
in Bibliography 39 (1986), p. 93-100 (ook in Dokumentaal 15 (1986), p. 55-61)
A.C.G. Fleurkens, ‘Een kwestie van identificatie: de STCN, een vingerafdruk en
Roemer Visschers "Brabbeling" uit 1614’ in Spiegel der Letteren 52 (2010), p.
147-158.

kettingbibliotheek
In de middeleeuwen, toen kostbare ingebonden handschriften nog vaak een met leer
bekleed voor- en achterplat hadden, werd daar aan de bovenkant een metalen oog
aan bevestigd. Daardoorheen werd vervolgens een metalen ketting geregen, waarmee
alle banden aan de ketting werden gelegd. Die kettingen werden vervolgens aan de
leesplanken vastgezet zodat de boeken niet konden worden meegenomen en dus
alleen ter plaatse konden worden geraadpleegd.
Een beroemd voorbeeld van zo’n kettingbibliotheek is de Librije in Zutphen uit
1561 die nog te bezichtigen is als annex van de Sint Walburgiskerk. In de
kettingbibliotheek van Hereford Cathedral werd een deel van de boeken aan de
boekenrekken vastgemaakt.
Oorspronkelijk waren er tal van dit type bibliotheken (o.m. in Brugge), wat te
maken had met de zeldzaamheid en kostprijs van boeken, maar op de hele wereld
vindt men nu slechts enkele voorbeelden van volledig intact bewaarde
kettingbibliotheken.

Kettingbibliotheek de Librije in Zutphen. [bron: F. van Oostrom, Stemmen op schrift (2006), p. 372].

LIT: A.D. Renting & J.T.C. Renting-Kuypers, Catalogus van de Librije in de St.
Walburgiskerk te Zutphen (2008).

kettinglijnen
Term uit de papiermakerij voor de op een afstand van ca. 2,5 cm evenwijdig van
elkaar tussen de lange zijden van het vel lopende lijnen die zichtbaar zijn als men
het papier tegen het licht houdt. De loodrecht daarop staande lijnen die heel dicht bij
elkaar lopen, heten waterlijnen. Ketting- en waterlijnen, evenals het watermerk,
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ontstaan in het papier door de afdruk in de papierpulp van de draden waarmee de
zeef gevlochten is. De richting waarin de kettinglijnen lopen is medebepalend voor
de vaststelling van het bibliografisch formaat van een boek: verticaal bij folio-1,
horizontaal bij kwarto, verticaal bij octavo, horizontaal bij normaal duodecimo enz.

De onzichtbare waterlijnen lopen horizontaal door het papier, de duidelijk zichtbare kettinglijnen
verticaal. [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 180]

LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical & descriptive bibliography (1970), p.
69-71 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 58, 84-107.

keur
ETYM: Middelned. córe of cuere = keus.
In algemene zin is een keur een verordening, meestal opgetekend in een document,
waarin bepaalde rechten of privileges werden vastgelegd, zoals de middeleeuwse
stadsrechten die werden verleend door een vorst of diens vertegenwoordigers.
Daarnaast wordt de term in engere zin gebruikt voor kwaliteitsgarantie, zoals het
keurmerk voor goud of zilver. Bekend werd het fraai geïllustreerde Keurboek (1363)
van de stad Ieper, bestemd voor de destijds bloeiende lakenindustrie aldaar.
Voorts kan in de wereld van drukkerij en uitgeverij een keur dienen om van de
overheid of van kerkelijke instanties toestemming te verkrijgen (nihil obstat) om een
tekst openbaar te maken, doorgaans omdat publicatie ervan niet schadelijk zou zijn
voor de staat of de kerk.

Keuren van de stad Leiden uit 1583. [bron: P. van Capelleveen & Cl. de Wolf (red.), Het ideale boek
(2010), p. 224].
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keuzebibliografie zie selectieve bibliografie

kioskroman
Romantype dat vanwege inhoud en verspreidingswijze gerekend wordt tot de
triviaalliteratuur. Net als de schriftroman en de stationsroman worden dergelijke
romans in hoge oplagen gedrukt voor massaconsumptie en vaak in reeksen als de
Bouquetreeks, de Ivanov-reeks of als Kasteelromans gepresenteerd. Veelal worden
ze buiten de normale boekhandel verkocht in kiosken, warenhuizen of supermarkten.
LIT: J. Fontijn (red.), Populaire literatuur [1974] S. Werz, Kiosk: Roman (2000).

klad
Term uit de archivistiek, manuscriptologie en editietechniek voor een voorlopig
ontwerp van een geschrift. In de tekstgenese vertegenwoordigen een of meer kladden
het eerste stadium; een concept is een definitiever en completer ontwerp dat al of
niet met tussenstadia leidt tot het net. Een klad is vrijwel altijd een autograaf. Van
veel teksten is het kladstadium niet bewaard gebleven; als er wel kladjes zijn
overgeleverd, leveren die vaak problemen bij het editeren door de chaotische en
fragmentarische inrichting ervan. In een archiefeditie of historisch-kritische editie
zijn diacritische tekens nodig om de varianten te organiseren en vaak maakt alleen
een facsimile-editie duidelijk hoe de tekst in het klad gesitueerd is.
Voorbeelden van overgeleverde kladden zijn die (aanwezig op het Letterkundig
Museum in Den Haag) voor de Gedichten van J.H. Leopold, geëditeerd door G.J.
Dorleijn, H.T.M. van Vliet & A.L. Sötemann (1984-1985).
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Het door heraut Claes Heynenzoon eigenhandig geschreven kladboek. [bron: D. Hogenelst & F. van
Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 108].

LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995) D. Van
Hulle & E. Vanhoutte (red.), In het klad: tekstgenetische studies (1999) D. van
Hulle, De kladbewaarders (2007).
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klapper
Term uit de archivistiek voor een alfabetische index-1. Ook in de neerlandistiek
worden klappers vervaardigd op archivistische bestanden van documentatiecentra
zoals de Klapper op het bezit Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
(AMVC) (19814) en de Klapper op het bezit van de afdeling Documentatie
Nederlandse Letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit
van Amsterdam (19812).

kleinkapitaal
Term uit de typografie voor letters die de vorm van de kapitaal hebben, maar de
hoogte van de onderkast (x-hoogte). Vaak is de bij een letterpolis behorende
kleinkapitaal iets breder dan de erbij behorende kapitaal. Ze worden gebruikt om in
de tekst de nodige typografische variatie aan te brengen: persoonsnamen, tussenkopjes
of letterwoorden worden ermee gezet of in toneelteksten de namen van de sprekende
personen, de aanduiding van bedrijven e.d.

Het verschil tussen een gewone kapitaal en de kleinkapitaal. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884),
p. 53].

LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 52-53
het maken van boeken (19862), p. 30-31.

H. van Krimpen, Boek over

kohier
ETYM: Middelned. quahier, quohier < Fr. cahier = schrift, schrijfboek .
Term uit de archivistiek voor een staat van in een bepaalde periode te innen
belastingaanslagen. Kohieren uit het verleden kunnen een bron zijn voor
literair-historisch onderzoek naar de sociale omstandigheden van letterkundigen en
boekproducenten. In dit opzicht belangrijke uitgegeven kohieren zijn Amsterdam in
1585 (1941), waarin J.G. van Dillen het Amsterdamse kohier der capitale impositie
van 1585 editeert met gegevens over (de familie van) Hooft, H.L. Spiegel en Roemer
Visscher, en het Kohier van de personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar
1742 (ed. Oldewelt, 2 dln., 1945).

komma
Leesteken (,) waarmee een korte rust wordt aangegeven om delen van een
samengestelde zin van elkaar te scheiden. In opsommingen worden onderdelen
daarvan door een komma van elkaar gescheiden, zoals in de zin "De maaltijd bestond
uit groente, aardappelen, vlees en een toetje". Ook worden bijzinnen van de hoofdzin
gescheiden door het gebruik van komma's, maar als die bijzin een beperkende functie

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

heeft, laat men de komma weg. Een voorbeeld daarvan geeft de zin "Vogels die altijd
hun prooi uit de lucht halen, zoals zwaluwen, slapen tijdens het vliegen". Tussen
'Vogels' en 'die' volgt geen komma omdat de toevoeging een beperking is van het
soort vogels, terwijl 'zoals zwaluwen' een uitbreiding is.
Zie ook comma.
LIT: J. Renkema, Schrijfwijzer (1989), p. 179-187.

kopergravure zie gravure

kopie
ETYM: Middeleeuws Lat. copia = afschrift < Lat. copia = veelvoud.
Kopie, ook wel afdruk en afschrift, is een term uit de archivistiek en editietechniek
voor een geschrift, gelijkluidend aan een ander geschrift waarnaar het
(niet-mechanisch) is vervaardigd; een afdruk is een (foto)mechanische kopie. In de
middeleeuwen werden handschriften (codex) door kopiisten afgeschreven
(afschrijven), maar ook na de uitvinding van de boekdrukkunst werden van veel
manuscripten (handschrift) kopieën gemaakt, eenvoudige kopieën van - met name uitgaande brieven, en voor kopie conform getekende kopieën van officiële notulen
e.d. Een druk kan men beschouwen als een mechanisch vervaardigde kopie naar de
kopij. Wanneer in 17de-eeuwse boeken op de titelpagina de vermelding voorkomt
‘(Gedrukt) naar de copy te Parijs’ dan betekent dat, dat de eerder te Parijs verschenen
druk als legger gediend heeft.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 185.

kopiist
Term uit de codicologie voor degene die de codex in materiële zin vervaardigt, niet
te verwarren met de auteur, de geestelijke vader van de tekst. De Middelnederlandse
literatuur is vrijwel uitsluitend in apografen (apograaf, allograaf-2), afschriften van
beroeps- en gelegenheidskopiisten, bewaard gebleven; er zijn slechts enkele autografen
(autograaf): handschriften van de auteur zelf. Doorgaans gebruikte de kopiist een
ander handschrift als legger soms schreef hij wastafels af.
Het werk van de kopiist of afschrijver stond als uiterst zwaar bekend. Alvorens
met het eigenlijke afschrijven te kunnen beginnen moest de kopiist eerst zijn
schrijfmateriaal (perkament, papier, inkt en pennen) prepareren en de katernen
vouwen, prikken en liniëren. Na het schrijven kwam de rubricatie, de correctie en
het zetten van custoden en katernsignaturen (katernsignatuur).
Ook na de middeleeuwen worden nog tal van teksten afgeschreven door min of
meer professionele kopiisten, die dan vaak een functie als secretaris hebben. Zo is
de apograaf van Trijntje Cornelis (ed. H.M. Hermkens, dl. I, 1 (1987), p. 34-42) door
Huygens' secretaris vervaardigd, en ook Hoofts Historien zijn gekopieerd door een
assistent van de Amsterdamse secretaris Mostaert.
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Kopiistenwerkplaats waar een opdrachtgever het resultaat bekijkt. [bron: H. Pleij, Het gevleugelde
woord (2007), p. 59].

LIT: Th. Glorieux-De Gand, Het woord van de kopiist; colofons van gedateerde
handschriften (1991) J. Trithemius, De lof der kopiisten (vertaald door W.
Devriendt uit het Latijn, 2009) H. Kienhorst, De productie van handschriften in
een middeleeuws klooster (2011).

kopiistenfout zie transmissiefout

kopij
Kopij is de druktechnische term voor het manuscript-2 of typoscript van een auteur
dat naar de zetter gaat. In de begintijd van de boekdrukkunst konden uiteraard ook
codices (codex) als kopij dienen en bij een herdruk ligt het voor de hand een
exemplaar-1 van een eerdere druk als kopij te nemen. Tegenwoordig wordt kopij
digitaal aangeleverd, waarna conversie naar fotozetsystemen plaatsvindt.
Goede kopij moest vroeger aan een aantal voorwaarden voldoen: de kopijbladen
dienden aan één zijde zo duidelijk mogelijk beschreven of getypt te zijn met dubbele
of anderhalve regelafstand en brede marges. Veel uitgevers en redacties van
tijdschriften beschikten over voorbedrukte kopijbladen met aanwijzingen voor auteurs,
een raamwerk waarbinnen getypt moest worden en een regelnummering. Dat stelde
hen in staat om vrij nauwkeurig te berekenen hoeveel vellen druks een bepaalde
publicatie zou beslaan. De ruime interlinie maakte het mogelijk allerlei aanwijzingen
voor de zetter aan te brengen, de zgn. zetinstructie, met betrekking tot het gebruik
van lettertypes (cursief, kleinkapitaal, grootkapitaal enz.), hetgeen gebeurde door
het desbetreffende gedeelte van de tekst met verschillende kleuren te onderlijnen.
Voorschriften voor het persklaar maken van kopij zijn gepubliceerd door het
Nederlands Normalisatie-instituut op Normblad NEN 2390.
De schakel van de kopij in de tekstgenese ontbreekt meestal omdat de kopij niet
bewaard werd. Wel overgeleverde kopij uit de periode van de handpers kan men
herkennen aan het voorkomen van formaatsignaturen (formaatsignatuur), door de
zetter aangebrachte tekens bij de overgang van de ene pagina zetsel naar de volgende.
Andere tekenen die erop kunnen wijzen dat men met kopij van doen heeft, zijn:
vingerafdrukken met drukinkt, afdrukken in spiegelbeeld van een natte proefdruk of
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drukproef, bepaalde vouwen in de kopij om deze aan de maat van het visorium aan
te passen.
Wanneer de kopij en de daarnaar vervaardigde druk bewaard zijn, kunnen aan de
hand daarvan conclusies getrokken worden omtrent de vrijheid in bijv. spelling en
interpunctie die zetters zich in het verleden veroorloofden.
Voorbeelden van overgeleverde kopij komen voor vanaf de vroegste periode van
de drukkunst in de Nederlanden, zoals uit de werkplaats van Ketelaer en De Leempt
(1473). Ook is er kopij voor Hoofts Granida en Baeto uit de drukkerij van Blaeu en
de gedrukte kopij voor de Statenvertaling van de Bijbel uit de drukkerij van P.A. van
Ravesteyn.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), 94-108 Ph.
Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 40-43 K.F. Treebus,
Tekstwijzer (19832), p. 201-215 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 348-378 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862), p.
161-163 J.C. Zweijgardt, De boekdrukkerij, ed. F.A. Janssen en J. Bouman (1986),
p. 47-48 E. Steuperaert, Conversie van gegevens: verbinding van personal
computers en kantoortekstverwerkers met fotozetsystemen (1988) M. Mathijsen,
Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995) B. Dongelmans (red.), 'Kopij
en druk' revisited (2010).

kopij-impressum
Een kopij-impressum is een vermelding op de titelpagina, gewoonlijk in of bij het
gewone impressum, van een eerdere editie waarop de huidige is gebaseerd. Het doel
van een kopij-impressum kan zijn het ontlenen van status aan een eerdere druk met
autoriteit, of het – al dan niet terecht – verwijzen naar een originele tekst, zoals nogal
eens gebeurt in pamfletten, bijv. Verklaringhe vanden koninc over de bewaringhe
des, heeren ende princen van Conde, als ooc vande af-wĳckinghe ende vertrec der
andere Princen, heeren ende edellieden. Ghepubliceert int parlement des konincx
in syne tegenwoordicheyt den zevenden der maendt Septembris 1616. Overghezet
vvt de copĳe ghedruct in Fransois (1616), in dit geval inderdaad een vertaling van
Declaration dv roy svr l’arrest fait de la personne monsr. le Prince de Condé (UB
Amsterdam: Pfl. A q 3).

kopmaat
Term uit de analytische bibliografie en typografie voor de afstand in millimeters
tussen de top van een stijgende letter en de onderkant van een dalende letter, de
‘kp’-afstand, vermenigvuldigd met 20. Het meten dient meermalen te gebeuren op
verschillende plaatsen in een boek, daar waar een stijgende en dalende letter zo dicht
mogelijk bijeen staan. De vermenigvuldiging met 20 dient om de maten van kop en
corps vergelijkbaar te maken. Het geeft in ieder geval een indicatie van de minimale
corpsmaat waarop de kop zich bevindt. Het meten kan vrij nauwkeurig gebeuren met
de transparante meetlatten, de ‘type gauge’ en de ‘line gauge’, ontworpen door K.
van der Waarden.
De gegevens van kop- en corpsmaat leveren samen met die van x-hoogte en
kapitaalhoogte de onderdelen voor de letterformule ter identificatie van in drukwerk
gebruikte letter. Identificatie van drukwerk is tegenwoordig eenvoudiger geworden
door scans van typografisch materiaal in databases te stoppen.
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LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 9-16 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 146-148 G. Unger, ‘Moderne
incunabelen; typografische maten in incunabelen en recent drukwerk’ in T. Croiset
van Uchelen & H. van Goinga, Van pen tot laser; 31 opstellen over boek en schrift
aangeboden aan Ernst Braches (...) (1996), p. 302-307 P. Dijstelberge, De beer
is los!; Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart van
de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken (2007).

koppermaandagprent
ETYM: Mnl. coppel = band, jaarlijkse opbrengst, bij koppelen; waarschijnlijk te
verbinden met het oversluiten van jaarcontracten.
Term uit de drukkerswereld voor een drukwerkje dat ter gelegenheid van
koppermaandag aan relaties van drukkers wordt gestuurd. Koppermaandag, de eerste
maandag na Driekoningen (dus meestal de tweede maandag van januari), werd
vroeger door de gilden gevierd; alleen bij de drukkers en zetters is deze dag in ere
gebleven ter herdenking van de uitvinder van de boekdrukkunst (destijds dacht men
nog aan Lourens Jansz Coster). De drukkersgezellen gingen vroeger op
koppermaandag nieuwjaarswensen afleggen in ruil voor een kopperpenning, een
welkome aanvulling van hun vaak niet zo hoge loon. De koppermaandagprent – een
proeve van typografisch kunnen of een typografisch grapje, dikwijls in de vorm van
een kalender – werd in ruil daarvoor overhandigd.
In de 18de eeuw bevatten de kopperprenten, zoals ze ook wel genoemd worden,
vaak teksten in dichtvorm; in de 19de eeuw vormen ze met veel vakmanschap tot
stand gebrachte kunstige drukwerken waarvoor een ruime greep gedaan wordt in de
kasten met typografisch materiaal. De traditie is in de 20ste eeuw weer opgepakt door
o.a. de Stichting Drukwerk in de Marge, die ieder jaar aan de contribuanten een
kopperprent stuurt, bijv.: Bert van Selm. Beeld van een lettergieter (koppermaandag
12 januari 1987), dat heel toepasselijk gaat over het redden van een gevelsteen in
Haarlem met het beeld van Laurens Jansz. Coster.
Een overzicht van 421 koppermaandagprenten uit de periode 1700-1989, voorzien
van een historische inleiding, geeft de publicatie van J. de Zoete & M. Versteeg:
Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie (1991).

Koppermaandagprent van de Stichting Drukwerk in de Marge 2014.
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LIT: H. Graafhuis e.a., Koppermaandag uitgedrukt in prenten [2001]
van der Molen e.a., Het koppermaandag prentenboek (2003).

G. Post

kopperprent zie koppermaandagprent

kopregel
Term uit de typografie voor de regel zetsel in het kopwit met daarin het paginanummer
en de op iedere pagina terugkerende (verkorte) titel van het boek en/of hoofdstuk,
ook wel aangeduid met het Engelse ‘running title’. De kopregels van een verso-zijde
en een recto-zijde van een blad in een opening kunnen ook een doorlopend geheel
vormen, bijv. links de boektitel en rechts de hoofdstuktitel.
Omdat dezelfde kopregels – uiteraard met gewijzigd paginanummer – telkens
weer nodig waren bij het insluiten van nieuwe drukvormen in het raam, werd het
zetsel van de kopregel gewoonlijk niet gedistribueerd. Wanneer er maar met één
raam gewerkt wordt, kan men identieke kopregels aantreffen in zowel binnenvorm
als buitenvorm van een katern.

Gebruik van een kopregel in het boek Geheimzinnige machten van J. ten Brink. [bron: J. ten Brink,
Geheimzinnige machten (z.j.), p. 39].
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LIT: F. Bowers, ‘Notes on running-titles as bibliographical evidence’ in The
Library, 4th series, 19 (1938-1939), p. 315-338 Ph. Gaskell, A new introduction
to bibliography (19742), p. 109-110.

kopwit
Term uit de typografie voor de bovenmarge, dus het gedeelte van de bladzijde dat
zich boven de zetspiegel bevindt. In het kopwit kan de paginanummering geplaatst
worden en de kopregel. De andere marges heten rugwit, snijwit en staartwit.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 149-150.

kritische bibliografie
ETYM: Gr. krinein = beoordelen.
Term uit de bibliografie die in het Angelsaksische taalgebied als ‘critical
bibliography’ dezelfde betekenis heeft als analytische bibliografie-1 en die als
Nederlandse term de betekenis heeft van een bibliografie (het betreft vrijwel altijd
een objectieve bibliografie) waarin de opgenomen publicaties van een waardeoordeel
worden voorzien. Veel enumeratieve bibliografieën (systematische bibliografie) zijn
in dit opzicht kritisch zonder dat dat met zoveel woorden is aangegeven.
LIT: E.W. Padwick, Bibliographical method (1969), p. 16-17.

kritische editie
ETYM: Gr. krinein = beoordelen.
Term uit de editietechniek voor een editie waarin tekstkritiek is toegepast, in
tegenstelling tot de diplomatische editie waarin de tekst gegeven wordt zoals het
lezende oog deze na het gereed komen van codex of druk zag. Editeurs van
middeleeuwse teksten zullen geneigd zijn kritische edities te vervaardigen omdat de
teksten uit die periode niet in geautoriseerde (autoriseren) versies zijn overgeleverd.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995).

kwarto
ETYM: Lat. in quarto = (op het formaat van) een vierde (van een vel), in vieren.
Term uit de bibliografie voor een formaat dat verkregen wordt door een vel
tweemaal te vouwen. De bibliografische aanduiding is gewoonlijk ‘4o’. Een
kwarto-katern bestaat dus uit vier bladen (blad-2) of acht bladzijden. Wanneer twee
kwarto-katernen in elkaar gelegd worden, spreekt men van kwarto-in-achten (4o-in-8).
De kettinglijnen bij kwarto-formaat lopen verticaal en het watermerk zit in het midden
van de rug, verdeeld over hetzij blad 1 en 4, hetzij blad 2 en 3.
Een kwarto-drukvorm kan ook zodanig opgemaakt (opmaak) worden, dat na
tweemaal vouwen en snijden twee katernen van twee bladen met twee verschillende
katernsignaturen (katernsignatuur) ontstaan, het zgn. formaat kwarto-in-tweeën
(4o-in-2). Bij opmaak in halve vellen ontstaan eveneens twee katernen van twee
bladen, nu echter met dezelfde signatuur (en dezelfde tekst); men heeft dan op één
vel tweemaal hetzelfde katern, echter van verschillend zetsel.
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Twee kwarto vellen met één binnen- en één buitenvorm. [bron: Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (1972), p. 88].

LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical and descriptive bibliography (1970),
p. 64-65, 70 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in
Nederland, ed. F.A. Janssen (1974), p. 86 Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (19742), p. 84-107.

KWIC-index zie concordantie-1

L

lamineren
ETYM: Fr. laminer = pletten.
Het conserveren van een blad papier of perkament door het aan weerszijden te
beplakken met acetaatfolie. Deze techniek wordt tegenwoordig bij het restaureren
niet meer toegepast, omdat het laminaat niet meer verwijderd kan worden zonder
onherstelbare schade aan te richten aan het papier of perkament. Een voorbeeld van
een gelamineerd handschrift zijn de Amsterdamse fragmenten van het Roelantslied
(ed. Van Dijk, 1981), die bewaard worden in de UB Amsterdam, onder signatuur I
A 24I.
LIT: Catalogus Spiegel van behoudenis; restauratie van archivalia (1973), p. 24.

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

l.a.s. zie a.l.s.

lay-out
ETYM: Eng. = opmaak.
Term uit het uitgevers- en drukkersbedrijf voor de voorbereiding van de kopij op
een zodanige wijze dat alle technische aanwijzingen worden gegeven die tot het
uiteindelijke gedrukte resultaat moeten leiden. De lay-out heeft betrekking op opmaak
of mise-en-page (bladschikking), letterkeuze, formaat, papier, kleurgebruik,
illustraties, boekband, omslag enz. De functie van de lay-out is niet alleen gericht
op een overzichtelijke en goed leesbare tekst, maar vooral ook op een esthetisch
geheel. Veel uitgeverijen hebben mensen in dienst die speciaal met de lay-out van
het fonds zijn belast. In Nederlandse uitgaven wordt behalve van lay-out ook wel
van ‘boekverzorging’ of ‘vormgeving’ gesproken. Vaak wordt in het colofon of op
de verso-zijde van de titelpagina de naam van de boekverzorger of vormgever
vermeld. Bekende boekverzorgers zijn H. Salden, J. Schrofer, A. Verberne en J. van
de Woestijne.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (1966; reprint 1986)
Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven (1979) S.
Morison, Grondbeginselen der typografie (19903) H. Kienhorst, ‘De ‘Wrake van
Rachisel’- fragmenten: lay-out en opkomst van het literaire handschrift in de dertiende
eeuw’ in Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis 6 (1999), p. 49-66, 248 J.
Lennard, The poetry handbook (20052), p. 81-104 W.A. Dwiggings, De vormgeving
van het algemene boek: een lezing uit 1949 (vert. M. Lommen, 2006) K. Cullen,
Layout workbook (2007) M. Wäger, Grafik und Gestaltung: das umfassende
Handbuch (2010) G. Ambrose & P. Harris, Layout (20112) A. Gibbons,
Multimodality, cognition, and experimental literature (2011) N. Nørgaard,
Multimodal stylistics of the novel. More than words (2019).

l.c. zie o.c.

leesbibliotheek
In de 18de eeuw werden door boekverkopers leesbibliotheken opgezet waar men
tegen betaling van contributie of een bepaald bedrag per deel, boeken en tijdschriften
kon lenen of ter plaatse kon lezen. Van een klein aantal leesbibliotheken zijn catalogi
overgeleverd. Samen met de opkomst van het leesgezelschap wijst de verbreiding
van het verschijnsel leesbibliotheek op veranderingen in de leescultuur. Dat niet alle
boekverkopers uit concurrentieoverwegingen even enthousiast waren, blijkt uit het
verbod op het vestigen van leesbibliotheken in Leiden en Utrecht.
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Reclamefolder van de leesbibliotheek E. Noordijk in Den Haag. [bron: G. Heemskerk, “Aanstotelijk
voor de eerbaarheid’: gemeentelijk toezicht op leesbibliotheken’ in Literatuur 6 (1989) 4, p. 198].

LIT: G. Heemskerk, Leesbibliotheken tijdens het interbellum (1988) B. Luger,
Wie las wat in de negentiende eeuw? [1997] H. van Goinga, Alom te bekomen;
veranderingen in de boekdistributie in de republiek 1720-1800 (1999), p. 231-251
B. de Vries, Een stad vol lezers; leescultuur in Haarlem 1850-1920 (2011) R.
Honings, Het topje van de leesberg: op zoek naar negentiende-eeuwse leescultuur
in Leiden (2011).

leescultuur
Vrij recente stroming binnen de boekwetenschap (bibliologie) die onderzoek doet
naar alle aspecten van het lezen. Daartoe behoort onderzoek naar vragen over
leesgedrag (de manier waarop gelezen wordt, de leespraktijken zoals hardop of stil
lezen, intensief of extensief lezen), leesgewoonten (op welk tijdstip van de dag, in
welke ruimte wordt gelezen), tekstinterpretatie (hoe wordt de tekst geïnterpreteerd,
aangepast en in het geheugen opgeslagen) en lectuurkeuzen (wat schaffen mensen
aan). Om de historische lezer in beeld te krijgen, staat een veelheid aan
bronnenmateriaal ter beschikking dat overigens zelden directe informatie verschaft
over leesgedrag van individuen of groepen. Er zijn egodocumenten (dagboek, brief),
auctiecatalogi (auctiecatalogus), intekenlijsten, uitleenregisters, boedelinventarissen,
ledenlijsten van leesgezelschappen en leesmusea (leesmuseum). In veel literatuur
over leescultuur wordt vaak ten onrechte het bezit van boeken gelijkgesteld aan het
lezen daarvan.
LIT: R. Engelsing, ‘Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit’ in Id., Zur
Sozialgeschichte Deutscher Mittel- und Unterschichten (1973), p. 112-154 W.
van den Berg & J. Stouten (red.), Het woord aan de lezer; zeven literatuurhistorische
verkenningen (1987) J.J. Kloek & W.W. Mijnhardt, Leescultuur in Middelburg
aan het begin van de negentiende eeuw (1988) J. Brouwer, Lezen en schrijven in
de provincie; de boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (1995) T. Bijvoet
e.a. (red.), Bladeren in andermans hoofd; over lezers en leescultuur (1996) J. de
Kruif, Liefhebbers en gewoontelezers; leescultuur in Den Haag in de achttiende
eeuw (1999) J. Blaak, Geletterde levens: dagelijks lezen en schrijven in de
vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770 (2004) A. Manguel, Een geschiedenis
van het lezen (20053; vert. van A history of reading, 1996) B. Luger, Wie las wat
in de negentiende eeuw? [1997] P. Delsaerdt, ‘De geduldige uitvoering van
prometheïsche ambities: onderzoek naar de geschiedenis van de leescultuur in
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Nederland 1995-2005’ in S. van Rossum & M. De Wilde (red.), Boekgeschiedenis
in het kwadraat: context & casus (2006), p. 97-108 J. Exalto, Wandelende bijbels:
piëtistische leescultuur in Nederland 1830-1960 (2006) T. Vaessens, ‘Lezen in
de eenentwintigste eeuw: literatuuronderwijs en de liberaal-humanistische traditie’
in Het nieuwe lezen: literatuurconsumptie in de 21e eeuw; speciaal nr. van: Vooys
25 (2007) 1, p. 5992-6001 B. de Vries, ‘Nuttig, aangenaam of verderfelijk vertier:
de leescultuur van het volk’ in C. Smit (red.), Fatsoenlijk vertier: deugdzame
ontspanning voor arbeiders na 1870 (2008), p. 25-62 J.C. Streng, Kweekster van
verstand en hart: boekcultuur en leescultuur in Overijssel tussen 1650 en 1850 (2008)
Sh. Towheed, R. Crone & K. Halsey (red.), The history of reading (2010) A.
Baggerman, Over leven, lezen en schrijven; de bandbreedte van boekgeschiedenis
(2011) B. de Vries, Een stad vol lezers; leescultuur in Haarlem 1850-1920 (2011)
R. Honings, Het topje van de leesberg: op zoek naar negentiende-eeuwse
leescultuur in Leiden (2011) D. Schram (red.), Waarom zou je (nú) lezen? (2011).

leeseditie
Een door een editeur bezorgde editie van één of meer teksten bestemd voor een breed
publiek. De leeseditie dient de tekst voor dat grotere publiek zo toegankelijk mogelijk
te maken. De ideale leeseditie is gebaseerd op het voorwerk van een
historisch-kritische editie en bevat een betrouwbare en volledige tekst, een goede
verantwoording van die tekst en - zeker bij oudere teksten - een woordcommentaar
en zakencommentaar. Bij modernere teksten kan soms volstaan worden met een
inleiding waarin bepaalde aspecten van die tekst voor de niet-gespecialiseerde lezer
worden verklaard. Een voorbeeld van een leeseditie op basis van een
historisch-kritische editie is de uitgave van Nijhoffs Verzamelde gedichten (1990)
door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn.
De grenzen tussen de leeseditie, de schooleditie en de studie-editie zijn vloeiend.
De door Querido uitgegeven Griffioenreeks is een voorbeeld van de uitgave van
teksten uit het verleden die voor een groot publiek toegankelijk zijn gemaakt door
ze in hedendaags Nederlands te ‘vertalen’. Willem Wilmink heeft samen met W.P.
Gerritsen een editie gemaakt van De reis van Sint Brandaan (1994, met vertaling in
hedendaags Nederlands) en met Theo Meder een soortgelijke uitgave van de Beatrijs
(1995).
LIT: G. Erler, ‘Plädoyer für einen Editionstyp’ in Zeitschrift für Germanistik 1
(1980), p. 287-298 S. Scheibe (red.), Vom Umgang mit Editionen (1988) H.T.M.
van Vliet, ‘Leesedities en wetenschappelijke uitgaven: een valse tegenstelling’ in
G.E. Booij (red.), Morfologie in Leuven. De teksteditie in theorie en praktijk, speciaal
nummer van Spektator 19 (1990) 3, p. 315-331 M. Mathijsen, Naar de letter.
Handboek editiewetenschap (1995), p. 67-68 (20104).

leeskabinet zie leesmuseum

leesmuseum
Een leesmuseum of leeskabinet is een instelling in een grote stad waar men tegen
betaling van een vaak vrij hoge contributie de gelegenheid heeft om boeken,
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tijdschriften en kranten te lezen. Een leesmuseum bood veel meer faciliteiten dan
een leesgezelschap: een leeszaal met ruime openingstijden en een behoorlijke collectie
van de nieuwste tijdschriften en brochures waaruit de lezer zelf een keuze kon maken.
Er moesten voldoende draagkrachtige leden zijn om tot de oprichting en
instandhouding van een leesmuseum te geraken, zodat alleen grote steden als
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en provinciehoofdsteden als Haarlem, Arnhem,
Groningen en Leeuwarden kortere of langere tijd over een dergelijke instelling
beschikten.
De ledenvergadering besliste over de aanschaf of het afschaffen van tijdschriften;
het bestuur ging over de boekenaankoop. Er waren statuten en huishoudelijke
reglementen die tot in detail de besluitvorming, contributies en boetes voor het te
laat terugbezorgen regelden. Er waren wel verschillen tussen de diverse leesmusea:
wel of geen damesleden, wel of geen krantenabonnementen, wel of geen lezingen
en wel of geen sociale activiteiten.
Het in 1859 opgerichte Rotterdamsch Leeskabinet bestaat nog steeds, tegenwoordig
als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek. Het Amsterdamse Leesmuseum bestond
van 1800 tot 1932; de Vereniging Leesmuseum in Utrecht hield het vol van 1836 tot
1896. Hoezeer de leesmusea afhankelijk waren van een handelselite blijkt wel uit
het feit dat een paar pogingen in Den Haag op niets uitliepen; daar was ook
concurrentie van Sociëteit De Witte. Wel kwam er in Den Haag in 1894 een
Damesleesmuseum dat nog steeds bestaat. In Leiden kwam het Leesmuseum –
wellicht door concurrentie van het leesgezelschap Miscens Utile Dulci – niet echt
tot bloei: het bestond slechts van 1852 tot 1876. De opkomst van de openbare
bibliotheek in de eerste helft van de 20ste eeuw betekende ook geduchte concurrentie
voor de leesmusea.
LIT: L. Duyvendak, Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994 (1994) L.
Duyvendak, ”Door lezen wijder horizont”; het Haags Damesleesmuseum (2003)
H. van der Laan, Het Groninger boekbedrijf (2005) L. Duyvendak & P. Pesch
(red.), Grenzeloos lezen; 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet (2009) B. de Vries,
Een stad vol lezers; leescultuur in Haarlem 1850-1920 (2011).

leesteken zie interpunctie

legger
Term uit de filologie – ook wel aangeduid als exemplaar of Vorlage – voor het
handschrift c.q. de druk die als kopij dienst deed voor respectievelijk de kopiist of
de zetter. In de praktijk van de tekstoverlevering herkent men de legger altijd in de
kopie en is die dus tot op zekere hoogte reconstrueerbaar. Zo meent men bijv. uit de
verschuiving van 54 versregels in de Hulthemse redactie-2 van Theophilus (ed.
Roemans en Van Assche, 1960) te kunnen afleiden dat de legger een handschrift
geweest moet zijn van 27 regels per bladzijde. Vaak ook is de legger lokaliseerbaar.
Uit het uitsluitend in rijmpositie voorkomen van het woord ‘woch’ in de Ferguut
(ed. Kuiper, 1989), terwijl binnen de versregel ‘wech’ gespeld wordt, kan men
opmaken dat de legger de oorspronkelijke lezing-2 bevatte en dat de kopie in een
ander dialect geschreven is; men kon het woord niet aan het eigen dialect aanpassen
zonder het rijm aan te tasten.
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LIT: A.M. Duinhoven, ‘De verdwaalde verzen in de Theophilus’ in Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 85 (1969), p. 81-104 W.Th.J.M. Kuiper,
Die riddere metten witten scilde (1989), p. 25-59.

Leidse boekjes
Bibliotheekcatalogus (catalogus-1) in de vorm van oblong-boekjes waarin de fiches
gebonden zijn. De band kan worden losgemaakt om nieuwe fiches tussen te voegen.
Dit systeem is voor het eerst toegepast in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Ook
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag had een dergelijke catalogus.
LIT: J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek (20112), p. 172.

lemma-2
ETYM: Lat. lemma = thema, gedachte, idee, titel < Gr. lèmma = veronderstelling <
Gr. lambanein = vatten, begrijpen.
Trefwoord in een naslagwerk of teksteditie, dat gevolgd wordt door een nadere
uitleg bij of definiëring van het desbetreffende woord of begrip. Als lemmata zijn
dus te beschouwen de in alfabetische volgorde geplaatste woorden in een
woordenboek of lexicon-2 en de (persoons)namen en begrippen in een encyclopedie-1
of biografisch woordenboek. In een teksteditie noemt men de woorden uit de tekst
die terugkeren in het variantenapparaat eveneens lemmata.
LIT: H. Boetius, ‘Textqualität und Apparatgestaltung’ in G. Martens & H. Zeller
(red.), Texte und Varianten (1971), p. 233-250.

leporelloboek
Boek waarvan de bladen uit één lange, in harmonicavorm gevouwen strook papier
bestaan. De naam is afgeleid van Leporello, de bediende van Don Juan in Mozarts
Don Giovanni (1787), die de namen van de geliefden van zijn heer in een dergelijk
boek had opgeschreven. Tegenwoordig komt het leporelloboek nog wel voor als
bibliofiel drukwerk (bibliofilie) of als souvenir: een serie foto's van een toeristische
attractie of van de bezienswaardigheden van een stad.
LIT: J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek (20112), p. 172-173.

letter
Conventioneel teken dat in alfabetisch schrift (alfabet) gebruikt wordt om een
taalklank aan te duiden. Zowel in handschrift als in druk worden tal van lettertypen
gebezigd. Letters kunnen onderscheiden worden in majuskels (majuskelschrift) of
hoofdletters en minuskels (minuskelschrift) of kleine letters; in de typografie spreekt
men van kapitaal (of bovenkast) en onderkast.
De vorm van de schrijfletter is afhankelijk van de schrijfbeweging (ductus), de
snelheid waarmee geschreven wordt, het gebruikte schrijfmateriaal en de hoek van
pen en hand ten opzichte van het perkament of papier. Letters kunnen er bij een
identieke ductus heel verschillend uitzien.
Aan onze huidige schrijf- en drukletter liggen het Romeinse alfabet en schrift ten
grondslag: de capitalis quadrata en de capitalis rustica, beide majuskelschriften en
gebruikt als sierschrift. Onder invloed van het gebruiksschrift ontstonden cursieve
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varianten die weer opgewaardeerd werden tot een nieuw sierschrift: de unciaal
(majuskelschrift) en de halfunciaal (minuskelschrift). De laatste benaming is
verwarrend, in feite heeft de halfunciaal niets met de unciaal te maken.
Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk ontstond er een wildgroei van
schriftsoorten, waaraan een eind kwam tijdens de regering van Karel de Grote
(742-814) die in 789 per decreet de productie van heilige boeken uniformeerde,
hetgeen omstreeks 800 leidde tot een nieuwe boekletter, de Karolingische minuskel,
een letter die uitmunt door zijn leesbaarheid.
Uit de Karolingische minuskel ontstond het gotische schrift van de late
middeleeuwen, dat door de (Italiaanse) humanisten vervangen werd door de littera
antiqua, die weer teruggreep op de Karolingische minuskel, en aan de wieg stond
van de romein-drukletter.
Op zijn beurt heeft de drukletter de schrijfletter beïnvloed: de gotische letter
verdwijnt van de 16de tot en met de 18de eeuw geleidelijk uit Europa, behalve uit
Duitsland waar zij zich ontwikkelt tot fractura en Schwabacher. De activiteiten van
vooral de Italiaanse en Nederlandse kalligrafen (kalligrafie) met hun schrijfboeken
zijn in dit verband eveneens van invloed geweest.
De antiqua drukletter werd eind 15de eeuw ontworpen als tegenhanger van de
gotische drukletter door Nicolaus Jenson in Venetië. Via aanpassingen in de drukkerij
van Aldus Manutius (waar ook de cursief ontstond) ontwikkelde de antiqua zich in
de 16de eeuw in Frankrijk door toedoen van letterontwerpers als Garamond en
Grandjon en grote drukkers als Plantijn en Elsevier. Een letter met een merkwaardige
geschiedenis is de cursieve variant van de gotische letter, de civilité, rond 1555 door
Granjon ontworpen; de benaming van de letter hangt samen met de gedrukte
etiquetteteksten die teruggaan op de De civilitate morum puerilium van Erasmus
(1530).
In de 18de eeuw verfijnden Baskerville, Didot en Bodoni de drukletter. Beroemde
Nederlandse letterontwerpers zijn S.H. de Roos en Jan van Krimpen. Het gegoten
loden letterstaafje (resultaat van achtereenvolgens het snijden van een negatief beeld
op een stempel, het slaan van een positieve afdruk in een matrix en het gieten van
een negatief beeld in een gietfles) heeft intussen plaats gemaakt voor de langs
fotografische of elektronische weg ontworpen letter.
In de begintijd van de boekdrukkunst is een bepaalde drukkerij te herkennen aan
het gebruik van een bepaald soort letter; in de 16de eeuw is het aantal typen reeds zo
uitgebreid en verbreid dat een drukkerij alleen nog door een bepaalde combinatie
van gebruikte letters herkenbaar is. Met name andersoortig typografisch materiaal
(versierde kapitalen e.d.) kan dan meer tot identificatie bijdragen dan de veel gebruikte
lettersoorten.
De bibliograaf (analytische bibliografie-1) die niet van een uitgeversadres voorzien
drukwerk wil toeschrijven aan een bepaalde drukker zal zich genoodzaakt zien het
typografisch materiaal te beschrijven en te vergelijken. Tegenwoordig kan dat door
het scannen van typografisch materiaal en het onderbrengen ervan in databestanden.
Voor incunabelen is de nummering van de gotische kapitaal ‘M’, de zgn.
Proctor-Haebler-nummering, in zwang geweest. De gebruikte letter kan ook in een
letterformule beschreven worden door het opmeten van corpsmaat en kopmaat,
x-hoogte en kapitaalhoogte. In de typografie (drukkunst) wordt de letter gemeten
met typografische punten.
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Voor de codicologie en middeleeuwse paleografie heeft men behoefte aan een
duidelijke nomenclatuur voor de diverse schriftsoorten. Lieftinck heeft daartoe een
internationaal aanvaarde indeling in drie lettersoorten ontworpen naar objectief
bepaalbare kenmerken: littera textualis, littera cursiva en littera hybrida; en daarnaast
een indeling naar schrijfniveau van currens (laag), via libraria (midden) naar formata
(hoog). Een indeling op louter formele criteria is voorgesteld door Gumbert. Daarbij
is het mogelijk aan de hand van drie letters die elk twee varianten kennen (nl. de ‘a’,
de ‘l’ en de lange ‘s’) een kubusmodel te construeren waaruit het al of niet voorkomen
van bepaalde schriftsoorten in bepaalde gebieden en perioden evident wordt.

H. van Krimpens ‘Parade van boekletters’. [bron: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 303].

LIT: G.I. Lieftinck, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, dl. 1 (1964)
W. & L. Hellinga, The fifteenth-century printing types of the Low Countries (1966)
H.D.L. Vervliet, Sixteenth century printing types of the Low Countries (1968)
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 9-39 J.P. Gumbert,
‘A proposal for a Cartesian nomenclature’ in Miniatures, scripts, collections. Essays
presented to G.I. Lieftinck, dl. 4 (1976), p. 45-52 Ch. Enschedé, Type foundries
in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century (19782) J.M.M.
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Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 44-53 F. van der
Linden, Over letters en schrift en de beginselen van het schrijven (1983) K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 42-51 G. Noordzij, De streek. Theorie van het
schrift (1985) H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p.
223-303 D.B. Updike, Printing types, their history, forms and type (20014) P.
Dijstelberge, De beer is los!; Ursicula: een database van typografisch materiaal uit
het eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van
drukken (2007).

letterformule
Term uit de analytische bibliografie voor de (soort)naam van de desbetreffende letter,
gevolgd door de corpsmaat, kopmaat, x-hoogte (voorafgegaan door een ‘x’) en
kapitaalhoogte (voorafgegaan door ‘:’), bijv. romein, corps 82, kop 79 x 1,7 : 2,5.
Voor het toeschrijven van anonieme drukken aan een bepaalde drukker kunnen
uit die drukken gedestilleerde letterformules van nut zijn. In de incunabel-periode
(15de eeuw) wijst het voorkomen van een bepaalde letter vaak op een bepaalde
drukkerswerkplaats. In de 16de eeuw kan men een drukkerij herkennen aan een
bepaalde combinatie van lettermateriaal. Daarna wordt het steeds moeilijker, maar
het voorkomen van combinaties van letter en ander typografisch materiaal
(sierkapitalen, randwerk e.d.) kan toch in een bepaalde richting wijzen.
LIT: W. & L. Hellinga, The fifteenth-century printing types of the Low Countries
(1966) H.D.L. Vervliet, Sixteenth-century printing types of the Low Countries
(1968) Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 12-16 M.
Spies, ‘Bibliografische aantekening’ in Karel van Mander, De Kerck der Deucht, ed.
H. Miedema & M. Spies (19772) H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 145-153 G. Unger, ‘Moderne incunabelen; typografische maten in
incunabelen en recent drukwerk’ in T. Croiset van Uchelen & H. van Goinga, Van
pen tot laser; 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches (...)
(1996), p. 302-307 P. Dijstelberge, De beer is los!; Ursicula: een database van
typografisch materiaal uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument
voor het identificeren van drukken (2007).

lettergarnituur zie letterpolis

letterkast
In een drukkerij worden losse loden letters bewaard in de vakjes van letterkasten,
die – zoals de letters op het toetsenbord van een schrijfmachine – een bepaalde, per
land afwijkende volgorde hebben. De letters zijn verdeeld over een bovenkast voor
de kapitalen (kapitaal) en een onderkast voor de kleine letters.
De zetter grijpt blindelings uit de vakjes de letters en plaatst ze in zijn zethaak.
Ten gevolge van verkeerd sorteren (distributiefout) kunnen verkeerde letters in een
vakje terechtkomen, en zo tot een zetfout leiden. Eén leeg vakje, de ‘hel’, is bestemd
voor beschadigd materiaal dat door de zetter daarin gedeponeerd wordt.
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Een letterkast. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 76]

LIT: P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 46-48 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 33-39 C. Schook, Handboekje voor letterzetters, ed. F.A. Janssen
(1981), p. 61-80 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 75-78 F.A. Janssen,
Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862), p. 234-239 H. van Krimpen, Boek over
het maken van boeken (19862), p. 30-33.

letterpolis
Letterpolis of lettergarnituur is een term uit de typografie voor een complete
verzameling letters, bestaande uit kapitaal en onderkast, letters en cijfers in zowel
romein, cursief als halfvet; verder uit kleinkapitaal, leestekens, aksanten en ligaturen
(ligatuur). In de periode van de losse loden letter kon het gewicht van een polis (ook)
in ponden uitgedrukt worden, waarbij voor iedere letter en voor ieder teken een
bepaald gewicht nodig was om de letterkasten te vullen, rekening houdend met de
distributie van letters voor een bepaald taalgebied.
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Een complete verzameling van de letter Times corps 12. [bron: H. van Krimpen, Boek over het maken
van boeken (19862), p. 35].

LIT: P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland,
ed. F.A. Janssen (1974), p. 43-46 C. Schook, Handboekje voor letterzetters, ed.
F.A. Janssen (1981), p. 150-152 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 30-35.

lettertype
Term uit de typografie voor een lettersoort, zoals de Baskerville, Bembo, Bodoni,
Didot, Garamond, Times.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 30-35 S.
Garfield, Just my type (2011) S. Loxley, Type is beautiful. The story of fifty
remarkable fonts (2016).

lettre d'attente zie representant

lettrine zie lombarde

lexicon-2
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ETYM: Byzantijns-Gr. lexikon (biblion) = woordenboek < Gr. lexis = woord.
Alfabetisch naslagwerk voor één bepaald vakgebied met beknopte behandeling
van de trefwoorden. De termen lexicon, encyclopedie-1 en woordenboek werden en
worden nog steeds tamelijk willekeurig door elkaar heen gebruikt. Het lijkt het best
de term ‘encyclopedie’ te reserveren voor die werken, die tot doel hebben alle
wetenschappen samen te vatten of die uitputtend één onderwerp behandelen. De
behandeling van de trefwoorden is daar ook uitgebreider dan in een lexicon. In
Duitsland gebruikt men voor encyclopedieën vaak de naam Konversationslexikon.
Lexica op het gebied van de literaire terminologie zijn o.a. M.H. Abrams, A
glossary of literary terms (20089); O.F. Best, Handbuch literarischer Fachbegriffe
(19732); C. Buddingh', Lexicon der poëzie (19783); J.A. Cuddon, A dictionary of
literary terms and literary theory (19984); A. Dusar & A. Smeets, Lexicon van de
actuele kunst (1971); R. Fowler, A dictionary of modern critical terms (1973); H.
van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen (20078); D. Krywalski, Handlexikon zur
Literaturwissenschaft (1974); K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord
en Zuid (19522); A. Preminger, Princeton Encyclopedia of poetry and poetics (19742);
A. Preminger (red.), The Princeton handbook of poetic terms (1986); J.T. Shipley,
Dictionary of world literary terms (19703); G. von Wilpert, Sachwörterbuch der
Literatur (20018). Van bio-bibliografische aard zijn het Lexicon van de moderne
Nederlandse literatuur (19812) van J. van Geelen e.a. en het losbladige Kritisch
lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945 (1980-....).
LIT: G.A. Zischka, Index lexicorum. Bibliographie der lexikalischen
Nachschlagewerke (1959) W. Totok, K.H. Weimann & R. Weitzel, Handbuch
der bibliographischen Nachschlagewerke (19856) E.P. Sheehy, Guide to reference
books (198610) BIZON, Bibliografisch zoekprogramma Nederlandse letterkunde
(v. 1.1, 1994).

lezing-1
Gebruikelijke aanduiding voor een interpretatie van een tekst of tekstfragment.
Doorgaans gebruikt men de term om een oppositie aan te duiden tussen verschillende
betekenistoekenningen aan woorden, zinnen of teksten. Daarnaast wordt de term
gebruikt voor tekstvarianten (variant) zoals die in verschillende bronnen van een
tekst kunnen worden aangetroffen.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 272-274
(20104).

lias
ETYM: Middeleeuws Lat. liacium = bundel.
Archiefterm voor een bundel stukken die – in de periode voor de uitvinding van
de perforator en ordner – door een koord aaneengeregen is. De archivalia worden
vaak zodanig aan het koord bevestigd, dat op de plaats van het gaatje enig tekstverlies
optreedt. In de archieven zijn de liassen gewoonlijk uiteen gehaald en opgeborgen
als omslag, map of portefeuille.
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Afbeelding van als lias bijeengevoegde stukken. [bron: J.L. van der Gouw, Oud schrift in
Nederland (1980), p. 74].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (1979), p. 74.

libraria
ETYM: Lat. (littera) libraria = boek-schrift.
Term uit de paleografie voor een verzorgd schrift dat als boekschrift niet misstaat.
De libraria of littera libraria bezet het middelste niveau in een door Lieftinck
geïntroduceerde indeling naar niveau van het schrift; van snel geschreven naar
zorgvuldig gekalligrafeerde letters (currens, libraria en formata). Bij deze indeling
naar niveau is het tamelijk moeilijk om van objectieve criteria uit te gaan: de
beschrijver moet afgaan op zijn ervaring en eigen (subjectieve) oordeel. Het begrip
wordt vaak gebruikt als toevoeging bij de objectieve, op vormelijke eigenschappen
gebaseerde schriftbenaming, bijv. littera cursiva libraria

Littera libraria. [bron: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (1979/1980), p.
48].

LIT: G.I. Lieftinck, Manuscrits datés, conservés dans les Pays Bas (1964), dl. 1,
p. VII-XXX J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-282 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882).

Libratory
Het project Libratory is een initiatief van de universiteitsbibliotheken verenigd in de
Stichting Academisch Erfgoed, in overleg met het samenwerkingsverband van
Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, het UKB. Het
wil de aanzet vormen tot een landelijk plan van aanpak voor de grootschalige
digitalisering van de Bijzondere Collecties in Nederlandse wetenschappelijke
bibliotheken. Het einddoel is de vorming van een zo volledig mogelijk corpus,
integraal raadpleegbaar en doorzoekbaar, dat de ruggengraat vormt van een digitaal
onderzoekslaboratorium voor de geesteswetenschappen.
LIT: S. van Bergen, C. Keijsper & D. Waarsenburg, Libratory, Het
onderzoekslaboratorium voor de geesteswetenschappen (2011).
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lichtdruk zie heliogravure

liedboek
Geschreven of gedrukte verzameling liedteksten (lied) van meer (meestal anonieme)
auteurs, waaraan de muzieknotatie vaak ontbreekt. De oudste Nederlandse liedboeken
dateren uit de Middeleeuwen. Het meest bekend is het liedboek dat (met
muzieknotatie) bewaard bleef in het zogeheten Gruuthuse-handschrift (ed. Heeroma
en Lindenburg, 1966), een convoluut die op zijn laatst in 1462 gebonden werd.
Doorgaans werden liedboeken gedrukt in klein formaat (octavo of sedecimo oblong)
met weinig of geen illustraties. Door hun goedkope en slechte uitvoering zullen er
veel verloren gegaan zijn.
Met ingang van de 17de eeuw verschijnt er een nieuw type liedboek met nieuwe,
renaissancistische liederen, uitgevoerd in fraaie typografie, dikwijls in kwarto-formaat,
voorzien van fraaie illustraties en gericht op de kapitaalkrachtige jeugd van die
periode. Naast de anonieme bloemlezingen verschijnen er weldra ook bundels van
één dichter.
Tot de wereldlijke liedboeken behoort Een schoon liedekens boeck, beter bekend
als het ‘Antwerps liedboek’ van 1544 (ed. Vellekoop & Wagenaar-Nolthenius, 1972),
waaruit liederen overgenomen worden in andere liedboeken tot in de 18de eeuw toe,
bijv. in het Een Aemstelredams amoreus lietboeck (1589), maar ook nog in het Oudt
Haerlems liede-boek (31ste dr. van 1746). Den nieuwen lust-hof gaf in 1602 de stoot
tot het verschijnen van nog veel meer renaissancistische, op de jeugd gerichte
liedboeken als Den bloem-hof van de Nederlantsche jeucht (1608, 1610, ed. Van Dis
& Smit 1955), Hoofts Emblemata amatoria (1611, ed. Porteman, 1983), Cupido's
lusthof (1613), Apollo (1615, ed. Keersmaekers 1985), J.J. Starters Friesche lust-hof
(1621, ed. Brouwer & Veldhuyzen, 1966-1967) en Bredero's Groot lied-boeck (1622,
ed. Stuiveling e.a. 1979-1983).
Bijna even talrijk als de wereldlijke zijn de geestelijke liedboeken vanaf Een
suverlyc boecxken uit 1508 tot en met het Liedboek voor de kerken uit 1973.
Coornhert, De Harduwyn, Camphuysen, Bredero, Pers, Stalpart van der Wiele,
Luyken en vele anderen hebben liedboeken geproduceerd met stichtelijke liederen.
Een bibliografie van liedboeken is samengesteld door D.F. Scheurleer,
Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven
liedboeken (1912, suppl. 1923; ongew. herdr. 1977). Een overzicht van
Zuid-Nederlandse wereldlijke liedboeken uit de 17de eeuw is opgenomen in het
proefschrift van M. de Wilde (2011), p. 28-35.
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Illustratie uit het liedboek Den nieuwen lusthof (1604). [bron: K. Porteman & Mieke B Smits-Veldt,
Een nieuw vaderland voor de muzen (2008), p. 194].

LIT: F.H. Matter, De melodieën van Bredero's liederen, dl. 3 van: G.A. Bredero,
Boertigh, amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck (1979) A. Keersmaekers,
‘Drie Amsterdamse liedboeken 1602-1615. Doorbraak van de renaissance’ in Nieuwe
Taalgids 74 (1981), p. 121-133 A.A. Keersmaekers, Wandelend in Den Nieuwen
Lust-hof. Studie over een Amsterdams liedboek 1602-(1604)-1607-(1610) (1985)
C.A. Höweler & F.H. Matter, Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700.
De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied. Een bibliografie van de gedrukte
bronnen (1985) M. Spies, ‘“Orde moet er zijn”: over de inrichting van
zeventiende-eeuwse dichtbundels’ in ’t Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse
en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens (1986), p. 179-187
E.K. Grootes, ‘Het jeugdig publiek van de “nieuwe liedboeken” in het eerste kwart
van de zeventiende eeuw’ in Id., Visie in veelvoud (1996), p. 29-42 P.J. Verkruijsse,
‘P.C. Hooft: een toontje lager; over liedbundels, lettertypes en lezers’ in J. Jansen
(red.), Zeven maal Hooft (1997), p. 79-97 M. de Wilde, ‘Meer dan vorm: een
typografische analyse van zeventiende-eeuwse wereldlijke liedboeken uit de Zuidelijke
Nederlanden’ in S. van Rossem & M. de Wilde (red.), Boekgeschiedenis in het
kwadraat: context & casus (2006), p. 39-61 N. Veldhorst, Zingend door het leven:
het Nederlandse liedboek in de Gouden Eeuw (2009) M. de Wilde, De lokroep
van de nachtegaal; wereldlijke liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden (1628-1677)
(2011).

ligatuur
ETYM: Fr. ligature = dubbele letter, koppeling van letters < Lat. ligatura (verband)
van ligare = binden.
Term uit de paleografie en typografie voor twee of drie met elkaar verbonden
letters, zonder dat er sprake is van verkorting (abbreviatuur). Men onderscheidt in
de paleografie twee soorten: 1) ligaturen die ontstaan wanneer een letterdeel van de
ene letter wordt gebruikt als letterdeel voor de volgende: bijv. AE -> Æ. Deze ligatuur
wordt nu nog wel gebruikt, bijv. in Æneas; 2) ligaturen die ontstaan als de luchtlijnen
van de ene letter naar de volgende letter worden meegeschreven: et -> &. Deze
et-ligatuur (ampersand) kon aanvankelijk in alle posities binnen een woord de
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lettercombinatie ‘et’ weergeven, maar vanaf de 9de eeuw beperkte het zich steeds
meer tot het voegwoord ‘et’. In de gotische periode (gotisch schrift) werd de
et-ligatuur meer en meer vervangen door de tiroonse nota-1 ‘7’, maar tegenwoordig
wordt de ligatuur nog steeds gebruikt met de betekenis ‘en’; het teken & zit boven
de zeven op een toetsenbord. Andere bekende voorbeelden van deze soort zijn de
ct- en st-ligatuur. Bekend is ook de Duitse Ringel-s, een combinatie van de lange en
de ronde s: ß.
Vanaf het begin van de 9de eeuw wordt het gebruik van ligaturen steeds zeldzamer.
De gotische periode kent echter een bijzonder soort ligatuur: de rondboogverbinding,
die kenmerkend is voor het gotisch. De ae- en et-ligatuur zijn door de humanisten
weer in ere hersteld (humanistisch schrift).
In de typografie worden smalle uitstekende en overhangende letters die vaak vaste
verbindingen vormen op één letterstaafje gegoten (ff, fi, fl, ffl, lange-s+t enz.), hetgeen
niet alleen een esthetischer beeld geeft, maar ook meer stevigheid tegen de druk van
de pers.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 31 B.
Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 127-28.

lijnets zie ets

lijngaatje zie prik

lijngravure zie gravure

liniëren
ETYM: Fr. ligner = af-lijnen, liniëren.
Term uit de codicologie voor het aanbrengen van de bladspiegel, voorafgaand aan
het kopiëren. De afstand van de lijnen werd door prikken aan de rand van het te
beschrijven oppervlak aangegeven. Tot de 12de eeuw gebeurde het liniëren – ook
aflijnen of afschrijven genoemd – meestal ‘blind’, d.w.z. dat de lijnen met een scherp
puntig voorwerp werden getrokken, zodat aan de ene zijde een ribbel zichtbaar werd
en aan de andere een groef. In de 12de eeuw begint men met loodstift te liniëren,
vanaf de 13de eeuw ook met inkt. Vóór de 13de eeuw schrijft men doorgaans op de
bovenste lijn, maar vanaf het begin van de 13de eeuw laat men die vrij.
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Fragment van de Bijbel voor de stichtsheer van de St. Mariakerk in Utrecht (ca. 1476). [bron: J.H.
Marrow (red.), Die goldene Zeit der Holländische Buchmalerei (1990), p. 220].

LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 6 (1962-1963), p. 214-215 J.J.M. Hermans & G.C. Huisman, De
descriptione codicum (19813), p. 30-35.

lithografie zie steendruk

littera antiqua
ETYM: Lat. oude letter.
Littera antiqua – kortweg antiqua of ook wel humanistische minuskel – is de naam
die de Italiaanse humanisten (humanisme, humanistisch schrift) in de 15de eeuw
geven aan de Karolingische minuskel uit handschriften die vóór de 12de eeuw
geschreven zijn.
Ook het door de humanisten ontworpen boekschrift krijgt de naam littera antiqua.
Deze schriftsoort die omstreeks 1400 wordt ontwikkeld door Florentijnse humanisten
is aanvankelijk een zo nauwkeurig mogelijke imitatie van de Karolingische minuskel
en wordt speciaal gebruikt voor Latijnse teksten. Al spoedig krijgt de humanistische
minuskel een geheel eigen karakter door het gebruik van een spitse pen, de kleinere
letteraanzetten en voetjes en het vermijden van afkortingen (abbreviatuur). Wel
blijven de ae- en et-ligatuur gehandhaafd. Dit volgroeide humanistische schrift wordt
rond 1460-1470 de basis voor de drukletter romein, die aanvankelijk ook uitsluitend
voor het drukken van Latijnse teksten wordt gebruikt. Teksten in de volkstaal en de
in de ogen van de humanisten door middeleeuwse kopiisten verminkte klassieke
literatuur zijn in de door de humanisten verafschuwde littera textualis geschreven
(gotisch schrift).
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Humanistische littera antiqua uit een 15de -eeuws handschrift. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50
eeuwen schrift (19883), p. 184].

LIT: B.L. Ullman, The origin and development of humanistic script (1960) B.
Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(1979; reprint 20094), p. 186-189 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift
(19882), p. 181-189 J. Glenisson, Le livre au Moyen Age (1988).

littera bastarda zie littera hybrida

littera currens zie currens

littera cursiva
ETYM: Lat. lopende letter < currere = (snel) lopen.
De littera cursiva of kortweg cursiva is een snel schrijfbaar schrifttype, met als
belangrijkste kenmerken het gebruik van een spitse pen, de f en lange-s die door de
schrijflijn heen gaan en het meeschrijven van de luchtlijnen, waardoor lussen aan de
stokletters ontstonden. De precieze ontwikkeling van de cursiva is onbekend, maar
in de 12de eeuw ontstaat er voor aantekeningen en korte notities in de marges van
boeken een kleine, snel schrijfbare schriftsoort die erg lijkt op de gewone littera
textualis van die tijd. Dit aantekeningenschrift heeft veel invloed gehad op het ontstaan
van de cursiva.
Aan het einde van de 13de eeuw is de cursiva volledig ontwikkeld en vanaf die tijd
wordt de schriftsoort behalve als gebruiksschrift (cursiva currens) ook als boekschrift
(cursiva textualis) gebruikt.
Parallel aan de verschijning van de cursiva als boekschrift loopt de verschijning
van papier als schriftdrager. Vooral bij eenvoudige boeken is de combinatie cursiva
- papier heel gewoon. In de 14de eeuw ontstaan er kalligrafische vormen met brede
pen, die vaker in perkamenten handschriften worden aangetroffen (cursiva formata).
Met uitzondering van de Nederlanden neemt de cursiva in de 15de eeuw als
boekschrift de plaats van de textualis in.
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Littera cursiva in de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke (ca. 1470). [bron: J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (cat. 1970), pl. 16].

LIT: J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-282 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p.
170-175 G.I. Lieftinck, Manuscrits datés et conservés dans les Pays Bas (1964),
dl. 1, p. VII-XXX J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982),
p. 120 E. Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen (19645),
p. 114 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (1979; reprint 20094), p. 175-185.

littera hybrida
ETYM: Lat. bastaardletter.
Littera hybrida, kortweg hybrida en littera bastarda zijn termen uit de paleografie
voor het laatmiddeleeuwse gotische minuskelschrift dat een mengvorm is van littera
textualis en littera cursiva. Eigenlijk was de hybrida alleen in de Nederlanden duidelijk
te onderscheiden van de cursiva. Net als bij de cursiva gaan de f en de lange-s door
de schrijflijn, maar de lussen aan de stokken ontbreken. De hybrida is minder gebroken
dan de textualis. De benaming is afkomstig uit de algemeen toegepaste nomenclatuur
van Lieftinck, die de letter aanvankelijk littera bastarda noemde; deze naam wordt
door sommigen nog steeds gebruikt.
Het Concilie van Constanz (1414-1418), waar de hele Europese geestelijkheid
samenkwam, geldt tegenwoordig als een belangrijk moment voor de opkomst van
de hybrida. Bij deze gebeurtenis maakten de Noord-Europeanen kennis met de
Italiaanse, lusloze, cursiefachtige schriften en met de Italiaanse textualis die veel
ronder is dan die aan de noordkant van de Alpen. Mogelijk waren deze Italiaanse
schriftsoorten het voorbeeld voor de hybrida: sneller dan de textualis, netter dan de
cursiva. Het schrifttype komt tussen 1415 en 1420 al op als boekschrift. De hybrida
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was in de Nederlanden erg belangrijk als boekletter, mogelijk door de invloed van
de Moderne Devotie op de boekproductie.

Een laatmiddeleeuwse hybrida. [bron: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum
(1979/1980), p. 48].

LIT: G.I. Lieftinck, Manuscrits datés, conservés dans les Pays Bas (1964), dl. 1,
p. VII-XXX E. Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen
(19645), p. 115-117 (s.v. bastarda) J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973;
reprint 1982), p. 112-124 (s.v. bastarda) J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse
schrifttypen, over hun onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en
Bibliotheekwezen in België 46 (1975), p. 273-282 J.P. Gumbert, ‘A proposal for
Cartesian nomenclature’ in Miniatures, scripts, collections. Essays presented to G.I.
Lieftinck (1976), p. 45-52 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und
des abendländischen Mittelalters (1979; reprint 20094), p. 175-186 (s.v. bastarda)
B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 176-177.

littera italica
ETYM: Lat. letter uit Italië.
Naast het humanistische boekschrift, de littera antiqua, ontwikkelt zich rond 1500
uit de Karolingische minuskel ook een snellere aaneengeschreven vorm van het
humanistisch schrift, die waarschijnlijk het best gekenmerkt kan worden als een
‘humanistisch’ vormgegeven gotische cursief (littera cursiva). Deze littera italica,
kortweg italica of italiek, wordt geschreven met een zeer spitse pen en de letters
hellen naar rechts. In tegenstelling tot andere cursieve schriftsoorten worden de
luchtlijnen niet meegeschreven: de verbindingen tussen de letters worden gemaakt
door de naar rechts uitstekende delen van de letters, zoals het streepje door de f en
het vlaggetje van de r. Deze humanistische cursief, zoals deze letter ook wordt
aangeduid, wordt vooral gebruikt bij handschriften op papier en in de bestuurlijke
administratie (gebruiksschrift); zij verspreidt zich in de 16de eeuw zeer snel, vooral
ten zuiden van de Alpen. In de Nederlanden verdringt zij het gotisch schrift pas in
de 18de eeuw.
Op grond van de humanistische cursief ontwierp Aldus de humanistische drukletter
italic, die door sommigen ook ‘antiqua’ genoemd wordt.

Een door Griffo ontworpen italica voor Aldus Manutius. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen
schrift (1988), p. 172].
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LIT: B.L. Ullman, The origin and development of humanistic script (1960) E.
Strubbe, Grondbegrippen van de paléografie der Middeleeuwen (19645), p. 130
J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982), p. 112-124 B.
Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(1979; reprint 20094), p. 186-189 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift
(19882), p. 181-189.

littera libraria zie libraria

littera singularis zie sigle-1

littera textualis
ETYM: Lat. samengestelde letter < textus = weefsel, ineengevoegd.
In de 12de eeuw uit de Karolingische minuskel ontstane schriftsoort, gedurende
de hele periode van het gotische schrift in gebruik als boekschrift. Belangrijke
kenmerken van de textualis, ook wel aangeduid als gotische textura of kortweg
textura, zijn de a in twee verdiepingen, stokken zonder lussen, de f en lange s op de
schrijfregel, de rondboogverbinding en een zekere mate van hoekigheid (breking).
Het meest gebruikte boekschrift vertoont echter weinig breking en had in de
middeleeuwen de contemporaine benaming littera rotunda, niet omdat het schrift er
rond uitziet, maar omdat de voetjes van de letters gebogen zijn en niet gebroken. In
deze gewone, vrij snel te schrijven textualis zijn de boeken voor dagelijks gebruik
geschreven.
Het gebroken karakter van de textualis leidde ertoe, dat letterdelen als stokken,
schachten en boogjes tot nog kleinere bouwsteentjes geanalyseerd konden worden.
Eind 14de eeuw ontwikkelde zich dan ook een kalligrafische vorm. Deze littera
textualis formata kenmerkte zich door grote letters, extreme breking van de letterdelen
en ruitvormig uitgevoerde voetjes en aanzetjes. De textualis formata was een
tijdrovend luxeschrift en werd voornamelijk gebruikt voor liturgische boeken, vandaar
de middeleeuwse benaming littera psalterialis.
Andere kenmerkende varianten van de textualis zijn de littera parisiensis (in de
zgn. Parijse bijbeltjes) en de littera bononiensis (voornamelijk juridische teksten van
de universiteit van Bologna).
Met uitzondering van de Nederlanden neemt de littera cursiva in de 15de eeuw als
boekschrift de plaats van de textualis in. De textualis wordt dan alleen nog voor
liturgische handschriften gebruikt. In de Nederlanden blijft de textualis gewoon als
boekschrift in gebruik, maar krijgt aan het begin van de 15de eeuw concurrentie van
de littera hybrida.
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Fragment van Jacob van Maerlants Alexanders geesten (ca. 1400). [bron: J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken (cat. 1970), pl. 6].

LIT: J.P. Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun
onderscheiding en hun benamingen’ in Archief- en Bibliotheekwezen in België 46
(1975), p. 273-82 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p.164-170.

littera textualis formata zie formata

logogram-2
ETYM: Gr. logos = woord; gramma = letter.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een abstract teken dat een woord verbeeldt.
Logografische schriftsystemen zijn bijv. de Egyptische hiërogliefen en het Chinees.
In het Nederlands zou men tekens als ° (= graad) en 1 (= één) logografische tekens
kunnen noemen.
LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744).

lombarde
ETYM: Fr. uit Lombardije.
Term uit de codicologie voor de meest eenvoudige vorm van de initiaal-1. De
lombarde of lettrine werd gebruikt als beginletter van een nieuw tekstgedeelte in een
handschrift, is meestal één tot drie regels hoog en met pen of penseel aangebracht
in één kleur, vaak zwart of rood. De kleuren geel, groen en bruin zijn in handschriften
uit de Nederlanden zeer zeldzaam. Een enkele keer is een lombarde van eenvoudig
penwerk voorzien.
In de middeleeuwse codex heeft de lombarde oorspronkelijk een structurerende
functie. Na verloop van tijd gaat ze, net als het paragraafteken, ook retorische
momenten in de tekst markeren door het aangeven van de directe rede op plaatsen
waar een (voor)lezer gemakkelijk in de fout zou kunnen gaan.
In eenvoudige handschriften werden de lombarden door de kopiist zelf aangebracht,
in meer luxe codices werden lombarden door een aparte rubricator (rubricatie)
ingetekend of ingeschilderd aan de hand van een representant.
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Lombarde 'S' met zwarte representant 'ſ ' in de letter (1473). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in
de Nederlanden (1962), p. *12]

LIT: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 63
W. Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in Middelnederlandse
epische teksten’ in Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85.

longseller
ETYM: Eng. iets wat gedurende lange tijd verkoopt.
Boek dat door voortdurende herdruk en nieuwe oplage na verloop van vele jaren
een enorme omzet bereikt, bijv. Multatuli's Max Havelaar (1860). Tot die
verkoopsuccessen horen vaak ook naslagwerken die keer op keer herdrukt worden,
zoals het woordenboek van Van Dale. Wordt een grote omzet in een korte tijd bereikt
dan spreekt men van een bestseller.

lopende bibliografie
Een bibliografie die in regelmatige afleveringen verschijnt (per kwartaal, halfjaar of
jaar) in tegenstelling tot een afgesloten bibliografie. Wil een lopende bibliografie
van enige omvang hanteerbaar blijven, dan dient zij tevens een cumulatieve
bibliografie te zijn. Een voorbeeld van een lopende cumulatieve bibliografie was de
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) die vanaf
1965 de productie op het terrein van de neerlandistiek bijhield in jaarlijkse
afleveringen die na enkele jaren gecumuleerd werden én die op gezette tijden ook
retrospectieve delen leverde. De BNTL wordt al geruime tijd alleen nog digitaal
bijgehouden.
Een lopende bibliografie hoeft niet noodzakelijkerwijze de actuele productie op
het desbetreffende terrein bij te houden; een lopende bibliografie over een afgesloten
periode uit het verleden behoort ook tot de mogelijkheden: zo zou bijv. een
bibliografie over 18de-eeuwse tijdschriften in afleveringen kunnen verschijnen.
Het zou aanbeveling verdienen om de term ‘actuele bibliografie’ in te voeren voor
lopende bibliografieën die de verschijnende literatuur met betrekking tot een bepaald
onderwerp registreren.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.

loskooien
Term uit de drukkerij voor het losmaken van een ingesloten (formaatmaken)
drukvorm. Tot loskooien – ook ontsluiten en losslaan genoemd – kon men overgaan
wanneer men tijdens het drukken fouten in een bepaalde vorm constateerde die
gecorrigeerd moesten worden (correctie op de pers). Aan het loskooien van een
drukvorm zit een zeker risico omdat het zetsel kan gaan schuiven waardoor nieuwe
fouten ontstaan, of omdat zelfs een gehele vorm in pastei kan vallen.
Een duidelijk geval van schuivend zetsel na loskooien voor correctie is bijv. variant
‘e’ in Smalleganges Nieuwe cronyk van Zeeland (zie: P.J. Verkruijsse, Mattheus
Smallegange (1624-1710), 1983, p. 371-372), waar ‘geweest zin’ gecorrigeerd wordt
tot ‘geweest zijn’, waarna de toegevoegde ‘j’ tijdens het verder drukken weer wegzakt
tot de nieuwe onjuiste versie ‘geweest zi n’ ontstaat.
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LIT: F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862), p. 292-293, 294.

losslaan zie loskooien

lumbecken
Procédé, genoemd naar de Duitser Emil Lumbeck die het in 1936 uitvond. Met deze
term uit de boekbinderij wordt het ‘garenloos’ binden aangeduid. De rug van een
boek wordt niet genaaid, maar schoongesneden en van lijm voorzien, waarna het
omslag eromheen geplakt wordt (paperback). Het schoonsnijden van de rug heeft
tot gevolg dat de katernen niet langer herkenbaar zijn. Dit procedé wordt vooral
toegepast bij pocketboeken. Een groot nadeel van de Lumbeck-methode is het na
verloop van tijd losraken van de bladen.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 205.

M

maculatuur
ETYM: Fr. maculature = misdruk, pakpapier < Lat. macula = vlek.
Drukkersterm voor bedrukt of beschreven perkament en papier dat niet meer van
nut was en daarom versneden werd om dienst te doen als versteviging van een
boekband. Vellen die gediend hadden als proefdruk of drukproef konden tot
maculatuur versneden worden, maar ook codices (codex) die als kopij in een
drukkerswerkplaats gebruikt zijn, werden in repen tussen de boekband verwerkt als
hartstrookjes. Uit oude boekbanden komen dientengevolge vaak fragmenten van
Middelnederlandse teksten tevoorschijn; met name de Karelepiek (Karelroman) is
in dit soort maculatuurfragmenten (membra disiecta) overgeleverd.
Een voorbeeld van een opzienbarende vondst van maculatuur is de ontdekking in
1971 van een aantal fragmenten van een papieren handschrift van de Reinaert in een
16de-eeuwse band (Vijf jaar aanwinsten 1969-1973 [...] Koninklijke Bibliotheek
Albert I [...] Brussel, 1975, p. 39-42).
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Een aantal stroken uit één bladzijde die in de 15de eeuw als maculatuur was aangewend, herenigd.
[bron: Bibliopolis]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 240 J.
Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken (19722), p. 1 E. Pellegrin, ‘Fragments et membra disiecta’ in A. Gruys
& J.P. Gumbert, Codicologica 3 (1980), p. 72-79 J.M.M. Hermans (red.), Het
middeleeuwse boek in Groningen (19812), p. 21.

made-up copy
ETYM: Eng. aangevuld exemplaar.
Term uit de analytische bibliografie voor een defect exemplaar-1 van een boek
dat door een bezitter gecompleteerd is door er bladen (blad-2) of katernen van andere
(nog defectere?) exemplaren of van andere drukken of uitgaven aan toe te voegen.
Wanneer het gehele katernen van een ander exemplaar van dezelfde druk betreft, is
moeilijk te constateren dat er iets is toegevoegd, tenzij bijv. een andere uitgave op
afwijkend papier is gebruikt of wanneer wormgaatjes, watervlekken e.d. niet
aansluiten. Als het alleen bladen betreft, is het de vraag of een bezitter zijn exemplaar
heeft willen aanvullen of dat het wellicht een cancellans (cancel) van de
drukker/uitgever is.
Completering van exemplaren met onderdelen van andere drukken is goed mogelijk
wanneer het pagina-voor-pagina-herdrukken betreft waarin dezelfde pagina's dezelfde
tekst bevatten, bijv. het exemplaar van Johan de Brunes Emblemata, aanwezig in de
Bibliotheek van het Boekenvak (UB Amsterdam). Dit exemplaar behoort tot de druk
1624, maar het laatste katern, het Yy-katern, van die druk is vervangen door het
Yy-katern van de regel-voor-regel-herdruk van 1661 waaruit ook de nieuwe
aanvullende katernen Zz-Bbb aan dit exemplaar zijn toegevoegd.
Bij pagina-voor-pagina-herdrukken zou het tot de uitgeverspraktijk kunnen behoren
om ter besparing van papier restant-vellen van een eerdere druk te verwerken in de
nieuwe druk.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 320.
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magnum opus
ETYM: Lat. magnum = groot; opus = werk.
Een 'groot werk' kwantitatief en/of kwalitatief gesproken, dat beschouwd wordt
als de belangrijkste prestatie van een kunstenaar. Zo wordt Der Ring des Nibelungen
(1853-1874) van Richard Wagner beschouwd als het werk waarin hij het maximum
van zijn kunnen heeft afgeleverd. De uitdrukking wordt gehanteerd voor zowel
primaire literatuur als secundaire literatuur, bijv. voor Het verdriet van België (1983)
van Hugo Claus, maar ook voor de veeldelige serie Het koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog (1969-1991, 14 delen in 29 banden) van L. de Jong.
Hoewel zo'n oordeel altijd een zekere subjectiviteit inhoudt, zou men over Vestdijks
acht Anton Wachter-romans kunnen spreken van diens levenswerk, zoals bij L.P.
Boon De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren (1953/1956) in aanmerking komen
voor het predikaat 'magnum opus'. Ook H. Mulisch' De ontdekking van de hemel
(1992) wordt als diens 'magnum opus' beschreven.
Soms wordt de term ironich gebruikt om een artistiek dieptepunt aan te duiden.
LIT: H. Bousset, Schrijven aan een opus (1982).

majuskelcursief zie capitalis cursiva

majuskelschrift
ETYM: Fr. majuscule = hoofdletter < Lat. maius = groter.
Term uit de paleografie voor een lettersoort waarvan alle letters dezelfde hoogte
hebben (bijv. L en E zijn even hoog) en er geen schachten van letters naar boven of
naar beneden uitsteken (bijv. P staat net als A op de schrijflijn). Onderscheiden
worden de capitalis quadrata, de capitalis rustica en de capitalis cursiva. In het
dagelijks spraakgebruik noemt men de majuskel een hoofdletter; in de typografie
(drukkunst) spreekt men van kapitaal. Naast majuskelschrift kennen we ook
minuskelschrift.

Majuskelschrift in een handschrift met Vergiliusteksten (5e eeuw). [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50
eeuwen schrift (1988), p. 113].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 106-116.

manga
ETYM: Jap. grillige kwaststreken.
Vorm van strip die typisch geassocieerd wordt met Japan, maar die als cultureel
exportproduct ook in andere landen erg populair is geworden. In het buitenland wordt
de manga gezien als een stripgenre met een bepaalde tekenstijl en thematiek, soms
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met sexueel getinte of gewelddadige elementen, en met vermaak als hoofdfunctie.
Maar in de Japanse cultuur vervullen manga een reeks andere functies behalve
entertainment (bijv. informatieve, educatieve, commerciële, enz.), en hebben ze een
dermate groot economisch, maatschappelijk en cultureel belang verworven dat
sommigen het als een medium beschrijven eerder dan een genre.
In Japan kwam manga tot bloei na WO 2 als een betaalbare vorm van populair
vermaak, maar gaandeweg ondergingen ze een proces van diversificatie qua thematiek,
beoogd doelpubliek en functie. De vertalingen en navolgingen van manga in boekvorm
in Westerse talen geven aldus slechts een onvolledig beeld van deze bijzonder
dynamische en interactieve mangacultuur, die o.m. tot uitdrukking komt in talloze
magazines maar zich meer en meer ook op het internet afspeelt, waarbij de fans zelf
actief betrokken worden als schrijvers en tekenaars in de mangaproductie.
Auteurs van manga noemt men ‘mangaka’. Met ‘anime’ bedoelt men de aan manga
verwante animatiereeksen of tekenfilms.
LIT: P. Gravett, Manga: sixty years of Japanese comics (2004) H. Coppens &
N. Noppe (red.), Visual language of manga, themanummer van Image & narrative
(2011) N. Noppe, ‘Manga als educatief medium buiten de klas’ in Beeldenstorm,
themanummer van Uit het Erasmushuis. Tijdschrift van de Alumni Letteren Leuven
(2012), p. 29-37 C. Brienza, Manga in America. Transnational book publishing
and the domestication of Japanese comics (2016).

manuscript-1 zie handschrift

manuscript-2
ETYM: Lat. manu scriptum = met de hand geschreven.
Term uit de editiewetenschap en de manuscriptologie voor een handschrift voor
eigen gebruik (klad), dit in tegenstelling tot de codex, de handgeschreven kopij en
het gedrukte boek. In de drukkerswereld worden ook typoscripten als manuscript
aangeduid. Een door de auteur zelf geschreven manuscript noemt men een autograaf;
een afschrift door de auteur een apograaf en door een ander een allograaf-2. Ook
brieven (brief) horen tot de manuscripten.
De meeste bibliotheken bezitten een handschriftencatalogus waarin ook de
manuscripten zijn opgenomen, zoals de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: Inventaris
van de handschriften (voorl. uitg., dl. 1 (1988), dl. 2 (1993)), de Koninklijke
Bibliotheek Albert I, Brussel: Catalogue des manuscrits (13 dln., 1901-1948), de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam: Catalogus der handschriften (7 dln., 1899-1923);
de Universiteitsbibliotheek Leiden: Catalogus librorum manuscriptorum
(samengesteld door Jacob Geel, 1852), de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
(UB Leiden): Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij (dl. 1, 1847), de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KB Den Haag): D.J.H. ter
Horst, Catalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage (1938),
de Universiteitsbibliotheek Gent: Inventaris van de handschriften (1977).
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995).

manuscriptologie
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ETYM: Lat. manu scriptum = met de hand geschreven; Gr. logos = kunde, leer.
Door W.Gs Hellinga geïntroduceerde term – ook handschriftenkunde genoemd –
voor die tak van de bibliologie die zich bezighoudt met handgeschreven teksten uit
de periode van de boekdrukpers (manuscript-2). Na ca. 1500 worden er praktisch
geen codices (codex, handschrift) voor publieksdoeleinden meer afgeschreven.
Manuscripten hebben een sterk persoonlijk karakter en zijn niet bedoeld voor een
lezerspubliek; ze vallen daarom niet onder de codicologie, maar hebben een eigen
hulpwetenschap tot hun beschikking.
In tegenstelling tot in de codicologie, waar de term codicografie inmiddels
geïntroduceerd is, zijn er in de manuscriptologie nog vrijwel geen
beschrijvingsmodellen (‘manuscriptografie’) ontwikkeld voor manuscripten.
LIT: W.Gs. Hellinga [e.a.], Codicologie en filologie (1961).

marge
ETYM: Fr. marge = kantlijn < Lat. margo = rand.
Witte rand (wit-1) rondom de bladspiegel of zetspiegel. Men onderscheidt een
boven- of kopmarge, waarin paginering, foliëring of een kopregel kunnen voorkomen.
In de beneden- of staartmarge wordt ook wel gepagineerd. Daarnaast kan men in de
benedenmarge een katernsignatuur, een reclame of custode aantreffen. Door het
bijsnijden van de bladen voor het binden, kunnen deze marginalia soms wegvallen.
In de binnen- en buitenmarge treft men regelmatig glossen, noten (noot),
commentaar of een synopsis aan (een noot aan de voet van een pagina, een zgn.
voetnoot, maakt echter deel uit van de bladspiegel). Vaak zijn deze marginalia
oorspronkelijk, maar even vaak zijn het gebruikssporen.
Voor een middeleeuwse codex geldt: hoe ruimer de marges, des te kostbaarder
het boek, want perkament was duur en het was economischer om het dicht te
beschrijven. Ook moderne bibliofiele werken onderscheiden zich door ruimere
marges.
LIT: C.F. Buehler, ‘The Margins in Mediaeval Books’ in The Papers of the
Bibliographical Society of America 40 (1946), p. 32-42 R.W.H.P. Scheller, Opmaak
& Mise-en-page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst (1966)
H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 338-347.

marginale drukker zie private press

meerlingband
Term uit de boekbinderij voor een boekband waarin verschillende werken (convoluut),
soms zelfs van variërend bibliografisch formaat, op een zodanige wijze zijn gebonden
dat het mogelijk is de band van verschillende zijden te openen.
De enig bekende goed geconserveerde Nederlandse meerlingband dateert van
ongeveer 1600 (UB-Amsterdam) en bevat zeven religieuze boekjes (twee in-4o en
vijf in-8o), uitgegeven te Amsterdam, Dordrecht, Leiden en Rotterdam tussen 1588
en 1596.
LIT: Theatrum orbis librorum. Boeken, handschriften, kaarten en prenten uit
Nederlands openbaar bezit, tentoongesteld [in de UB Amsterdam] t.g.v. de zeventigste
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verjaardag van de Amsterdamse antiquaar Nico Israel (1989) 43-44
Denninger, De meerlingband (1991).

J.C.

membra disiecta
ETYM: Lat. verstrooide brokstukken.
Term uit de codicologie voor her en der verspreide fragmenten van handschriften
(codex). Behalve losse bladen die na de middeleeuwen als omslag dienst deden (Aiol,
Leiden UB, hs. BPL 1049) betreft het vaak ook tot stroken versneden bladen die als
hartstrookje (Karel ende Elegast, Gent UB hs. 896-a) of als versteviging van de
boekband gebruikt werden (maculatuur). Met name de Karelepiek is in membra
disiecta overgeleverd.
De codicoloog kan aan de hand van eigennamen trachten de tekst te identificeren;
hij kan op basis van vergelijking van schrift, taal en lay-out het fragment proberen
te relateren aan andere membra disiecta en aldus het boek reconstrueren waarvan ze
oorspronkelijk deel uitmaakten.
Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is: J.A.A.M. Biemans, ‘Middelnederlandse
fragmenten in de Stadsbibliotheek van Trier’ in Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde 100 (1984), p. 129-150, 191-200, waarin wordt aangetoond dat zich
membra disiecta van de Spiegel historiael in bibliotheken te Frankfurt am Main,
Chicago, Berlijn, Rotterdam, Trier en Göttingen bevinden, die behoord hebben tot
één en dezelfde codex.
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Membra disiecta uit het oudst bekende Renaut-handschrift. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom,
Handgeschreven wereld (1995), p. 22].

LIT: W. de Vreese, ‘De verstrooiing onzer handschriften en oude boeken over den
aardbodem (1931)’ in Id., Over handschriften en handschriftenkunde (1962), p.
116-138 J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en
Amerikaanse bibliotheken (19722), p. 1-16.

mengelwerk zie adversaria

Metamorfoze
Metamorfoze is het Nederlandse Nationaal Programma voor het Behoud van het
Papieren Erfgoed, gefinancierd door het ministerie van OCW. Het betreft een
samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.
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Het programma heeft tot doel het door versneld autonoom verval bedreigde papieren
erfgoed te behouden. Dit is verval dat doorgaat, ook als aan alle voorwaarden voor
zorgvuldige bewaring wordt voldaan. Autonoom verval door verzuring komt voor
in vrijwel alle papieren documenten (papier) van na ca. 1840. Metamorfoze subsidieert
conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen (Bijzondere Collecties) worden
uitgevoerd.
LIT: Zie de website van Metamorfoze.

mezzotint zie zwartekunst-2

miniatuur
ETYM: Lat. miniatus = rood geverfd < minium = vermiljoen, menie, de kleur waarmee
geschilderd werd.
Benaming voor kleine geschilderde voorstellingen in een handschrift of incunabel.
Miniaturen werden na het afschrijven van de tekst in het handschrift aangebracht,
vaak door een specialist: de miniaturist.
Om de waarde van het boek te vergroten ging men er vanaf de 13de eeuw toe over
boeken niet alleen te verluchten (boekverluchting, decoratie), maar ook te illustreren,
een ontwikkeling die samenhangt met het zelfstandig lezen in plaats van voorgelezen
worden. Dit is de belangrijkste reden waarom de overgeleverde Middelnederlandse
literaire teksten nauwelijks illustraties bevatten; ze waren bijna allemaal bedoeld om
uit voor te lezen. Getijdenboeken daarentegen zijn vaak rijk verlucht; zij waren
bedoeld om gelezen te worden.
Decoratie zegt echter niet alleen veel over de waarde van het handschrift – hoe
kostbaarder de decoratie des te duurder de codex – maar ook over het belang van de
tekst. Binnen de decoratietechnieken zijn rangordes aan te wijzen: het belangrijkst
zijn de miniaturen, dan volgen initialen (initiaal-1), dan lombarden en tenslotte de
rubricatie. De lezer werd op die wijze op belangrijke tekstpassages gewezen: de
aanwezigheid van een miniatuur (of een grote initiaal) wijst op een belangrijk stuk
tekst.
Een miniatuur kan een deel van een tekstkolom beslaan of een paginagrote
afbeelding zijn van een tekstpassage. Als een illustratie in de beginletter is verwerkt,
spreekt men evenwel van een gehistorieerde initiaal.
Van miniaturen voorziene handschriften uit de Nederlanden van voor de 15de eeuw
zijn overigens zeldzaam. Bijzonder is het Haagse handschrift van Jacob van Maerlants
Rijmbijbel, dat 72 miniaturen bevat. Een daarvan is paginagroot, de overige hebben
de breedte van een kolom. Opmerkelijk is ook dat de miniaturist zichzelf onder de
laatste miniatuur bekend maakt als Michiel van der Borch en vermeldt dat hij het
handschrift in 1332 verlucht heeft.
Ook zonder zo'n duidelijke kunstenaarssignatuur biedt de decoratie van een
handschrift veel mogelijkheden tot de datering en localisering van middeleeuwse
handschriften: de verandering van de schriftsoorten geschiedde veel geleidelijker
dan de wisselingen van de mode in de verluchting. Miniaturen zijn vaak tot op een
decennium nauwkeurig te dateren, terwijl het schrift meestal niet nauwkeuriger dan
tot op een kwart eeuw te bepalen is. Bij bestudering van miniaturen moet ook de
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bijbehorende randversiering betrokken worden; de miniatuur en de andere decoratie
moeten als een eenheid worden beschouwd.
De interpretatie van afbeeldingen behoort tot het domein van de iconografie.

Miniatuur uit een Frans handschrift met het verhaal van Tristan en Isolde, gemaakt circa 1470. [bron:
D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld, Nederlandse literatuur en cultuur in de
Middeleeuwen (1995), p. 14].

LIT: De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede, 1445-1475
(tentoonstellingscatalogus, 1959) K. Weitzmann, Illustrations in Roll and Codex.
A Study of the Origin and Method of Text Illustration (19702) F. Unterkircher, Die
Buchmalerei. Entwicklung, Technik, Eigenart (1974) J.D. Farquhar, The manuscript
as a book (1977) Het geïllustreerde boek in het westen van de vroege Middeleeuwen
tot heden (tentoonstellingscatalogus, 1977) R.E.O. Ekkart, De Rijmbijbel van
Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum (1985) H.L.M. Defoer e.a., The Golden Age of Dutch
manuscript painting (1989) B. Cardon e.a., Vlaamse miniaturen voor Van Eyck
(ca. 1380-ca. 1420): catalogus (1993) M. Smeyers & J. Van der Stock (red.),
Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers, 1475-1550 (1997) P. de Rynck
(eindred.), Meesterlijke middeleeuwen: miniaturen van Karel de Grote tot Karel de
Stoute, 800-1475 (2002).

minuskelcursief
ETYM: Lat. minusculus = nogal klein; cursus = het lopen.
Benaming voor het cursieve, lopende minuskelschrift dat in de 3de eeuw n. Chr.
de oudere Romeinse majuskelcursief (capitalis cursiva) verdringt en daarom ook wel
de nieuwe Romeinse cursief genoemd wordt. De minuskelcursief hield in sommige
streken tot laat in de 8ste eeuw stand en transformeerde in een aantal boek- en
gebruiksschriften met regionale en ‘nationale’ varianten.
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Minuskel cursief op papyrus. [bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (1988), p. 121].

LIT: J. Mallon, L'histoire et ses méthodes (1961), p. 553 e.v. J.J. John, ‘Latin
paleography’ in J.M. Powell (red), Medieval studies. An Introduction (1976), p.
12-13.

minuskelschrift
ETYM: Lat. minusculus = nogal klein.
Term uit de paleografie voor een lettersoort die zich ‘tussen vier lijnen’ laat
schrijven, dat wil zeggen dat minuskels onderling in lengte verschillen omdat sommige
een schacht naar beneden hebben (bijv. g, p, q) en andere letters een schacht naar
boven (bijv. b, d, k). Daartussen zitten schachtloze letters (bijv. e, o, u). In het
dagelijks spraakgebruik noemt men een minuskel een kleine letter, in de typografie
(drukkunst) zit hij in de onderkast. Onze minuskel gaat via de humanisten
(humanistisch schrift, littera antiqua, romein) terug op de Karolingische minuskel.
Naast minuskelschrift kennen we ook majuskelschrift.

Minuskelschrift fragment uit ca. 970. [bron: B. Engelhart & F. de Clercq, 50 eeuwen schrift (19652),
p. 150].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882)
Gouw, Oud schrift in Nederland (19933) .

J.L. van der

minuut
ETYM: Lat. eerste beknopte schriftelijke versie < minutum = klein.
Term uit de archivistiek voor de vastgestelde versie van een geschrift, waarnaar
het netexemplaar wordt opgemaakt. Vaak gaan aan de minuut nog concepten vooraf.
Het verschil tussen beide is, dat een concept gewoonlijk niet en een minuut meestal
wel ondertekend is. In de archieven treft men met name in het notarieel archief
dikwijls nog naast de gebonden netexemplaren de losse minuten aan. De doorhalingen
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en wijzigingen in de minuten kunnen interessante gegevens bevatten die in de nette
akten uiteraard niet meer voorkomen.

mise-en-page zie opmaak

MMDC
ETYM: Medieval Manuscripts in Dutch Collections.
De database MMDC bevat beschrijvingen van alle westerse middeleeuwse
handschriften (codex) in Latijns schrift tot ca. 1550, bewaard in publieke en
semipublieke instellingen in Nederland. Het betreft de collecties van bibliotheken,
musea, archieven, kloosters en enkele privé-instellingen die voor onderzoekers
toegankelijk zijn. De beschrijvingen zijn waar mogelijk voorzien van afbeeldingen
en links naar de digitale catalogi van de instellingen zelf.
LIT: Zie de website van de MMDC.

mnemonisch schrift
ETYM: Gr. mnèmonikos = die zich alles goed herinnert.
Term uit de schriftgeschiedenis voor geheugenschrift, een tekensysteem, bijv. in
de vorm van inkepingen (kerfstok!), om bepaalde zaken kwantitatief te onthouden
of te merken.
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Mnemonische tekens uit Anatolië. [bron: I.J. Gelb, A study of writing (19521), p. 37].

LIT: I.J. Gelb, A study in writing (19742).

moet
Drukkersterm voor door de letters of – in geval van diepdruk – door de koperplaat
in het papier gedrukt reliëf. Moet ontstaat bij hoogdruk wanneer het zetsel niet goed
gedresseerd is. Meestal wordt bij de proefdruk tijdig geconstateerd dat de pers moet
maakt.

In de rechterbenedenhoek van de rectozijde van een folium is een v-vormig teken overdwars ingedrukt,
veroorzaakt door een formaatsignatuur op de versozijde (1473). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk
in de Nederlanden (1962), p. *12]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 141, 152 C.
Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, ed. F.A. Janssen
(1981), p. 111-113, 200 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862),
p. 181.

mopsje
Een mopsje is een liedboek uit de 17de en 18de eeuw in een klein bibliografisch formaat
(16o of 32o), voorzien van een fraaie band met zilveren slotjes. De naam is
waarschijnlijk ontleend aan het Groot Hoorns, Enkhuyser, Alkmaarder en
Purmerender liede-boek (herdrukt tot diep in de 18de eeuw) waarin de op zijn beurt
aan Vergilius ontleende herdersnaam Mopsus in de vernederlandste verkleinvorm
Mopsje voorkomt.
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Titelblad van een zeldzaam zeventiende-eeuws liedboekje. [bron: P.J. Buijnsters, Het verzamelen van
boeken (19922), p. 152]

LIT: P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken (19922), p. 152.

N

nationale bibliografie
Bibliografie die tot doel heeft om per land of taalgebied een compleet overzicht te
geven van de drukwerkproductie. In landen waar een wettelijk depot is ingesteld,
kan de nationale bibliografie vrij gemakkelijk bijgehouden worden op de
depotbibliotheek (D-nummer). In Nederland vindt vanaf 1974 de samenstelling plaats
op basis van vrijwillig depot door de afdeling Depot van Nederlandse Publicaties
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en is online beschikbaar. Nieuwe
aanwinsten worden wekelijks digitaal gepubliceerd in NetUit.
De nationale bibliografie wordt nog steeds aangeduid als de ‘Brinkman’ naar de
vervaardiger – C.L. Brinkman – van Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften,
verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders (1846-1872).
Zijn werk is voortgezet door R. van der Meulen (1873-1924), D. Smit (1925-1928),
G.J. van der Lek (1929-1945) en D. de Jong (1946-1973).
Minder complete voorlopers van de ‘Brinkman’ zijn de Naamregisters van Van
Abkoude en Arrenberg over de periode 1600-1787, de Alphabetische naamlijst van
J. de Jong over de jaren 1790-1832 (aangevuld door Brinkman voor de periode
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1833-1875) en de Naamlijst van Nederduitsche boeken van uitgever Saakes over
1790-1848. De periode 1801-1832 is ingevuld met de Nederlandse bibliografie van
L.G. Saalmink (1993).
Als grondslag voor de nationale retrospectieve bibliografie is in 1982 het
STCN-project begonnen, dat in de vorm van een short-title catalogue alle publicaties
vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst tot 1800 beschrijft. De periode vóór 1540
wordt al bestreken door de bibliografie van incunabelen van Campbell en die van
postincunabelen van Nijhoff & Kronenberg.
De Noord-Nederlandse bibliografie 1541-1600 is bewerkt door B. & M.E. de
Graaf en P. Valkema Blouw; voor Zuid-Nederland is er over dezelfde periode de
Belgica typographica van E. Cockx-Indestege & G. Glorieux. Een ander project, de
Bibliotheca Belgica van F. Vanderhaeghen, dat alle publicaties van vóór 1600 en de
belangrijkste van daarna uitvoerig wilde beschrijven, bleef onvoltooid. De Vlaamse
tegenhanger van de STCN is de STCV, de Short-Title Catalogus Vlaanderen, die de
publicaties uit de 17de en 18de eeuw beschrijft.
LIT: J.A. Gruys, P.C.A. Vriesema & C. de Wolf, ‘De Nederlandse nationale
bibliografie van 1540-1800: de STCN’ in Dokumentaal 12 (1983), p. 107-116
A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen & A.N. Paasman, Vermakelijk bibliografisch
ganzenbord (19835), p. 79-85 M. Feijen, ‘Brinkman's catalogus 1982-1986’ in
Pica-mededelingen 9 (1986) 3, p. 3 A.O. Kouwenhoven, Handboek bibliografie
(19953), p. 164-183 [P.J. Verkruijsse], ‘De Nederlandse en Belgische nationale
bibliografie‘ in M. Mathijsen, Naar de letter; handboek editiewetenschap (19972),
Bijlage 1, p. 433-443.

natuurzelfdruk
Natuurzelfdruk of physiantotypie is een in het midden van de 19de eeuw ontwikkelde
methode om natuurlijke voorwerpen zoals bladeren, veren of grassen zo natuurgetrouw
mogelijk af te drukken. Dat kan volgens de al eerder toegepaste directe methode van
het inkten en afdrukken van de desbetreffende voorwerpen, maar op die manier gaan
ze niet echt lang mee. De indirecte methode maakt gebruik van de galvanoplastiek
waarmee van natuurlijke objecten een koperen drukplaat gemaakt kon worden. Op
deze wijze zijn prachtig geïllustreerde natuurhistorische werken uitgegeven.

Detail van een natuurzelfdruk van grashalmen. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken
(19905), p. 50].

LIT: J. de Zoete e.a. (red.), De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de
19e eeuw (1995).
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nawerk
Term uit de drukkerswereld voor die onderdelen van een boek die zich bevinden na
de hoofdtekst, zoals bijlagen of appendices, notenapparaat, lijst van gebruikte
literatuur, indices, inhoudsopgave, nawoord, colofon, addenda, corrigenda en errata.
Anders dan bij het voorwerk komt het zelden voor dat het nawerk apart gepagineerd
of gefolieerd is. Wel komt het vaak voor in boeken uit de periode van de handpers
dat de paginering vóór het nawerk ophoudt terwijl de signering doorgaat.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 178-182.

net
Term uit de editietechniek voor een versie van een tekst die gebaseerd is op een klad.
Een netversie kan vervolgens als kopij dienen.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995).

nihil obstat
ETYM: Lat. niets staat in de weg.
Formule waarmee de censor van de katholieke kerk aangaf dat een geschrift
toestemming (approbatur) kreeg om gedrukt en uitgegeven te worden omdat de
inhoud niet strijdig was met de katholieke kerkleer en/of onschadelijk voor de
gelovigen. Doorgaans gaf de censor met deze formule aan de bisschop te kennen dat
er geen bezwaren tegen de inhoud waren, waarop de bisschop toestemming gaf
(evulgetur, imprimatur) tot uitgave.

Voorbeeld van een imprimatur en een nihil obstat op het titelblad van een door de kerkelijke overheid
goedgekeurd boek. [bron: Wikipedia].
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LIT: B.Th. Stoverinck, De Index en de boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
kerk (1920) M. Custers, Kerkelijke boekenwetgeving (1960) H.A. Enno van
Gelder, Getemperde vrijheid (1972).

nomenclatuur
ETYM: Lat. nomen-clatura = naamgeving < nomen = naam; calare = (samen)roepen.
Vaste regel volgens welke de namen in een bepaalde wetenschap worden
vastgelegd. Voor de codicologie en middeleeuwse paleografie heeft men behoefte
aan een duidelijke nomenclatuur voor de diverse schriftsoorten. Vooral bij de
bestudering van de gotische schriften (gotisch schrift) is zo'n ordening erg belangrijk.
Ook middeleeuwse schrijvers besteedden al aandacht aan de benoeming van hun
verschillende schriften. Naar aanleiding van een schrijfblad uit 1447 van de Münsterse
schrijfmeester Herman Strepel heeft Kruitwagen onderzocht welke benamingen in
de kring van de Moderne Devotie (waar een groot deel van het 15de-eeuwse
boekenbestand geproduceerd is) gebruikt werden voor de verschillende boekschriften.
Het aantal gehanteerde termen bleek echter veel te groot en te verwarrend om geschikt
te zijn voor hernieuwd gebruik. Bovendien konden de meeste namen niet strikt
gedefinieerd worden. Pogingen om een nomenclatuur voor de gotische schriftsoorten
op te stellen op grond van middeleeuwse namen, moesten daarom opgegeven worden.
De nomenclatuur van Kruitwagen (fraterschrift, fractura, bastarda, rotunda) wordt
tegenwoordig niet veel meer gebruikt.
Uit deze pogingen is echter wel de nomenclatuur van Lieftinck voortgekomen.
Lieftincks nomenclatuur is een historische: het doel is de schriftsoorten te
onderscheiden, die in de behandelde periode ook werkelijk als afzonderlijke, door
de tijdgenoten onderkende, groepen bestonden. Lieftinck heeft daartoe een
internationaal aanvaarde indeling in drie lettersoorten ontworpen naar objectief
bepaalbare kenmerken: littera textualis, littera cursiva en littera hybrida; en daarnaast
een indeling naar schrijfniveau van currens (laag), via libraria (midden) naar formata
(hoog). In Lieftincks nomenclatuur is er nog een vierde categorie voor alles wat niet
in de eerste drie groepen past: mengvormen en schriften die verschillende vormen
voor dezelfde letter(s) gebruiken. Deze groep is voor de Nederlanden maar heel klein;
voor Duitsland en Frankrijk, maar zeker voor Engeland en Italië is deze vierde
categorie veel groter.
Een indeling op louter formele criteria is voorgesteld door Gumbert. Aan de hand
van acht mogelijke, zuivere combinaties van drie letters die elk twee varianten kennen
(nl. de ‘a’ met één of twee verdiepingen, de ‘l’ met of zonder lussen en de lange ‘s’
met of zonder voetje), is een kubusmodel geconstrueerd, waarbij per letter de twee
varianten op de drie assen van de kubus uitgezet worden. Op de kubus
vertegenwoordigen de acht hoekpunten de zuivere combinaties van de drie criteria.
Schriften die in het gebruik van hun lettervormen niet consequent zijn, worden
vertegenwoordigd op een punt op het lijnstuk tussen twee punten (als ze in één
kenmerk variëren), door een punt op een vlak (als ze in twee kenmerken variëren)
en (theoretisch) door een punt in de kubus (wanneer alle drie de kenmerken variëren).
In tegenstelling tot de nomenclatuur van Lieftinck is er geen enkel verband met de
historische realiteit: een bepaald punt in het model kan zowel een Karolingische
minuskel als een 15de-eeuws handschrift voorstellen, omdat beide schriftsoorten aan
de, door Gumbert bepaalde, criteria voldoen.
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Een ander groot verschil is dat Lieftinck de schriftsoorten bekeek, ze indeelde in
groepen en die groepen namen gaf, terwijl Gumbert eerst ‘namen’ en hun inhoud
vaststelde en vervolgens keek welke schriften bij welke ‘naam’ hoorden. Zo kan de
kubus dienen als een landkaart van de paleografie: men kan bijvoorbeeld de in de
15de eeuw in de Nederlanden voorkomende schriftsoorten op de kubus aangeven en
deze vergelijken met de schriftsoorten in de 14de eeuw of met die van dezelfde periode
in een ander gebied, waardoor het al of niet voorkomen van bepaalde schriftsoorten
in bepaalde gebieden en perioden duidelijk wordt.
Bij het benoemen van schriftsoorten als onderdeel van een
handschriftenbeschrijving is de terminologie van Lieftinck meestal voldoende; voor
de moeilijke gevallen is de kubus van Gumbert heel nuttig. In 2011 heeft Albert
Derolez weer nieuwe voorstellen gedaan voor een classificatie van de Gotische
boekschriften in drie basistypes: humanistica textualis, humanistica semitextualis en
humanistica cursiva.
LIT: B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwse paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942), p. VI-IX, p. 23-116 G.I. Lieftinck, ‘Pour une
nomenclature des écritures livresques de la periode dite gothique, essay s'appliquant
specialement aux manuscrits originaires des Pays-Bas medievaux’ in Nomenclature
des écritures livresques du IXe au XVIe siecle (1954), p. 15-34 G.I. Lieftinck,
Manuscrits datés conservés dans les Pays Bas, dl. 1 (1964), p. IX-XXX J.P.
Gumbert, ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun onderscheiding en hun
benamingen’ in Archief- en bibliotheekwezen in België 46 (1975), p. 273-282 J.P.
Gumbert, ‘A proposal for Cartesian nomenclature’ in Miniatures, scripts, collections.
Essays presented to G.I. Lieftinck 4 (1976), p. 45-52 A. Derolez, ‘The nomenclature
of humanistic scripts‘ in Quaerendo 41 (2011), p. 162-171.

noot
ETYM: Lat. nota = teken.
Toelichting in de vorm van een eindnoot, voetnoot of marginalia (zie ook nota-2)
in een boek- of tijdschriftpublicatie. Noten in de vorm van woordverklaringen in
tekstedities noemt men annotaties.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 160-162.

nota-1
ETYM: Lat. nota = teken.
Gereduceerde lettervorm die onderdeel uitmaakt van een in de klassieke oudheid
ontstaan soort stenografie (zie ook tachygrafie). Vaak wordt gesproken van Tiroonse
notae, naar de vrijgelaten Romeinse slaaf Tiro, die het systeem ontwikkelde om de
redevoeringen van zijn meester Cicero op te schrijven.
Het principe van de Tiroonse notae is als volgt: de beginletter van een woord,
eventueel gevolgd door enkele andere letters, wordt in gereduceerde vorm
neergeschreven, waarbij, door middel van bepaalde tekens, verbuigingen van
zelfstandige naamwoorden, vervoegingen van werkwoorden en woordafleidingen
weergegeven worden.
Het Tiroonse notenschrift raakte in de loop der eeuwen wijd verspreid en werd
uitgebreid tot zo'n 13.000 tekens. Na de klassieke oudheid raakte het systeem in
onbruik, uitgezonderd een korte opleving in de 9de eeuw als gevolg van de ontdekking
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van een aantal handboeken. De middeleeuwen kenden een eigen stelsel van
afkortingen, de abbreviaturen (abbreviatuur), hoewel ook de nota in marginalia
voorkomt. In de 14de eeuw is het notenstelsel praktisch uitgestorven, alleen de tekens
voor con (9) en et (7) bleven. De nota et werd in alle West-Europese talen gebruikt
voor en. In de 17de eeuw wordt een aantal Tiroonse noten weer opgepikt om gebruikt
te worden in de wiskunde: ‘7’ (et) wordt ‘+’ en ‘=’ (esse) wordt het is-gelijk-teken.

Tableau van de Tiroonse notae. [bron: J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973), p. 130].

LIT: J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982), p. 129-132
F. Coulmar, The Blackwell encyclopedia of writing systems (1996), p. 505 B.
Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift. Een inleiding tot de geschiedenis van
het schrift (19882), p. 125.

nota-2
ETYM: Lat. nota = teken.
Begrip uit de codicologie en de paleografie voor de marginalia die sommige lezers
in de marge van handschriften en gedrukte boeken aanbrachten (gebruikssporen) om
passages die ze herkenden vanuit de literaire traditie en die ze belangrijk vonden of
die hen om andere redenen aanspraken, te markeren. Deze notae konden allerlei
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vormen aannemen: het al dan niet afgekorte woordje nota, lijnen in de marge, handjes,
een wijzend figuurtje, diertjes enz.
Het is mogelijk dat al bij de productie van een handschrift door de rubricator
(rubricatie) notatekens werden aangebracht bij belangrijke passages. In het Haagse
Die Rose-handschrift kan dat het geval zijn geweest; hier staan namelijk nette, in
rood en blauw uitgevoerde handjes en halffiguren, en slordige, kennelijk door
gebruikers snel aangebrachte nota's, lijnen, bloemmotiefjes e.d. door elkaar.

''Alle Deese cleen titeltje moeten met cursiv gedrukt worden'' luidt de nota (rechtsboven) voor de
zetter (1682). [bron: W.Gs Hellinga, 'Kopij en druk in de Nederlanden' (1962), p. *118]

LIT: D.E. van der Poel, ‘Moderne en middeleeuwse lezers van de “Roman van de
Roos”’ in J. Reynaert e.a., Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse
letterkunde (1994), p. 101-115.

notula zie rotunda

NUGI
ETYM: Nederlandse Uniforme Genre Indeling.
Letterwoord uit de bibliotheekwereld, eerder UGI genaamd, en sinds 2002
vervangen door de NUR. De NUGI is een decimaal systeem voor de indeling van
publicaties naar hun ‘genre’, ontworpen door het Documentatiecentrum van de
Stichting Speurwerk betreffende het Boek. In 1985 werd een voorstel gedaan voor
een codering met vier cijfers, maar dit voorstel werd kort daarop teruggedraaid ten
gunste van een driecijferige code. Vanaf 1987 moesten alle producten die via het
Centraal Boekhuis verspreid werden of bij het wettelijk depot werden aangemeld
van een NUGI-codering worden voorzien. Dit gebeurde op voorstel van de uitgever
bij de bibliografische gegevens als ISBN en CIP op de verso-zijde van het titelblad
en/of op het achterplat van het boek, opdat op grond daarvan de boekhandelaar het
boek snel kon plaatsen bij andere boeken van dezelfde rubriek. De NUGI-code heeft
dus een ander doel dan de UDC en de SISO.
De NUGI telt ruim 350 rubrieken en is onderverdeeld in een hoofdschema voor
de algemene, professionele en wetenschappelijke uitgaven, en drie subschema's voor
non-books, videoproducties en educatieve uitgaven. De 200-rubriek betreft
kinderboeken; 300 is Nederlandse literaire romans, 310 is poëzie, 320 literaire essays,
340 streek- en familieromans, enz.; de 900-rubriek bevat de kunst, waaronder bijv.
951 literatuurwetenschap, 952 Nederlandse literatuurgeschiedenis. Publicaties kunnen
meer dan één NUGI-code krijgen wanneer ze bij verschillende rubrieken aansluiten.
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LIT: Stichting Speurwerk, Handleiding NUGI (1990).

NUR
ETYM: Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling.
Het letterwoord NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling en
vervangt sinds april 2002 de NUGI (Nederlandse Uniforme Genre Indeling). Het
verwijst naar een instrument dat uniformisering beoogt in de registratie van boeken
en dit vooral met het oog op de marketingsituatie. De NUR-code, die toegekend
wordt door de uitgever, bestaat uit een rubrieksindeling (hoofd- en subrubrieken) in
een driecijferige code. Alle hoofdrubrieken, meestal ‘rubriek x algemeen’ genoemd,
eindigen op een ‘0’. Subrubrieken eindigen op een cijfer van 1 tot 9. Voldoet geen
van de bestaande subrubrieken dan valt men terug op een hoofdrubriek. De NUR-code
is verplicht voor alle Nederlandstalige publicaties of andere uitgeefproducten (bijv.
computerprogramma’s). Door de marketinggerichte opzet verschilt de NUR-code
van bibliografische classificatiesystemen zoals UDC (Universele Decimale
Classificatie, uitgewerkt voor wetenschappelijke bibliotheken) of het eenvoudigere
SISO (Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare
Bibliotheken), met rubrieken gaande van 000 (algemeen) tot en met 950-990 (landen volkenkunde). NUR wil in de eerste plaats het publicatieaanbod en de
marktevolutie ervan doorzichtig maken voor de branche (de codes worden gebruikt
voor statistisch onderzoek), en voor de individuele betrokkenen (uitgevers,
boekhandelaren) die hun uitgeefbeleid en hun aankooppolitiek daardoor beter kunnen
profileren. Onrechtstreeks komt deze service ook ten goede aan de openbare
bibliotheken, ook al is NUR slechts ten dele compatibel met de bibliografische
classificatiesystemen. Met betrekking tot de literatuur maakt NUR een onderscheid
tussen boeken voor kinderen en volwassenen en tussen fictie en literaire non-fictie.
Voor deze laatste gelden de algemene rubrieksnummers 300 tot 370. Bijv. 300:
literaire fictie, 320: literaire non-fictie; 330: spannende boeken; 360: strips.
Subrubrieken zijn dan bijv. 301: literaire roman/novelle; 306: poëzie, 323: literaire
essays.

O

objectieve bibliografie
Een bibliografie die de literatuur beschrijft die over een bepaalde persoon of een
bepaalde zaak verschenen is (secundaire literatuur), dit in tegenstelling tot een
bibliografie van primaire literatuur die subjectieve bibliografie heet.
Een voorbeeld van een objectieve persoonsbibliografie of auteursbibliografie is
de Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Bredero 1618-1969 (1986) door E.K.
Grootes, P.C. Punt & P.J. Verkruijsse.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.
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oblong
ETYM: Lat. ob-longus = langwerpig.
Term uit de bibliografie voor een formaat waarbij de breedte van een boek groter
is dan de hoogte. Dit breed formaat wordt verkregen door de vellen bij het vouwen
éénmaal of tweemaal over de lange kant te vouwen in plaats van consequent over
de korte kant, zoals gebruikelijk is. Boeken gedrukt in oblong-formaat zijn zakboeken,
meestal liedboeken. De oudste oblong-boeken zijn Een schoon liedekens-boeck
(1543) en de refreinenbundel Refreynen int sot amoureus wijs van Jan van Doesborch
(1531). Bekende 17de-eeuwse oblong-boeken zijn het Groot lied-boeck (1622) van
Bredero en Valerius' Nederlandtsche gedenck-clanck (1626).

Boek in oblongformaat. [bron: Groot lied-boek van Brederode (1966), ed. A. A. van Rijnbach]

LIT: C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, ed.
F.A. Janssen (1981) J.C. Zweijgardt, De boekdrukkerij, ed. F.A. Janssen & J.
Bouman (1986).

o.c.
ETYM: Lat. opere citato = in het aangehaalde werk; ook: l.c. = loco citato = te
aangehaalder plaatse.
De afgekorte vormen ‘o.c.’ en ‘l.c.’ van de Latijnse woorden ‘opere citato’, resp.
‘loco citato’, worden gebruikt in voet- en eindnoten (voetnoot; eindnoot) om te
verwijzen naar eerder met vollediger gegevens aangeduide literatuur. Ook de
Nederlandse afkortingen ‘a.w.’ (‘aangehaald werk’) en ‘t.a.p.’ (‘te aangehaalder
plaatse’) worden als zodanig gebruikt.
Een auteur dient ervoor te zorgen dat voor de lezer duidelijk blijft op welke auteur
en titel de verwijzing betrekking heeft. Zo noemt Knuvelder in deel 1 van zijn
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (19705) in noot 1 op p.
30 ‘E.R. Curtius, a.w., 63’; via p. 26 noot 1, p. 23 noot 2, 4 en 6, p. 22 noot 2, p. 20
noot 1, p. 19 noot 2, p. 7 noot 1 en 3 en p. 4 noot 1 komt men uiteindelijk op p. 3 in
noot 2 bij Curtius' Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter terecht. De
eerstvolgende vermelding na p. 30 is pas op p. 56 in noot 2 waar Curtius wegens de
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wat al te grote afstand als volgt geciteerd wordt: ‘E.R. Curtius, Europ. Lit., 41963,
62’.
LIT: H.J. Boef (red.), Afkortingenlijst van de Nederlandse taal (1989).

OCLC PICA
ETYM: Ohio College Library Center PICA.
In 1967 hebben besturen van academische onderwijsinstellingen in de staat Ohio
in de VS het Ohio College Library Center (OCLC) opgericht. Het doel was een
geautomatiseerd systeem te ontwikkelen waarmee de academische bibliotheken van
Ohio bronnen konden delen en kosten konden verlagen.
In 1977 voerden de OCLC-leden van Ohio wijzigingen door in de
organisatiestructuur, waardoor bibliotheken buiten Ohio lid konden worden en konden
deelnemen aan de verkiezing van de Board of Trustees. Het Ohio College Library
Center werd OCLC Inc. In 1981 kreeg de onderneming de wettelijke naam 'OCLC
Online Computer Library Center, Inc'. Sinds 2010 is dat officieel alleen nog OCLC,
Inc en bedient OCLC meer dan 72.000 academische en andere bibliotheken in de
VS en 171 landen ter wereld.
In 2000 nam OCLC Inc een meerderheidsaandeel in het Nederlandse Pica. Onder
de naam OCLC PICA begon het bedrijf met de vertegenwoordiging van
OCLC-diensten in Europa. In 2007 nam OCLC de resterende aandelen in OCLC
PICA over en fuseerde de organisatie met die van OCLC.
OCLC levert in Nederland de volgende diensten. Met het GGC (Gemeenschappelijk
Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) kunnen bibliotheken in één
gemeenschappelijke database werken aan het onderhoud van hun catalogi. Deze
samenwerking is gebaseerd op het principe dat een titelbeschrijving slechts één keer
wordt ingevoerd en daarna door alle bibliotheken gebruikt kan worden. Om de
noodzaak tot het maken van nieuwe titelbeschrijvingen tot een minimum te beperken
wordt in het GGC online toegang geboden tot WorldCat waaruit titelbeschrijvingen
met één druk op de knop naar het GGC gekopieerd kunnen worden.
De gemeenschappelijke database die met het GGC wordt opgebouwd en
onderhouden wordt aan gebruikers ter beschikking gesteld als NCC, de Nederlandse
Centrale Catalogus. De NCC bevatte in 2010 ongeveer 15 miljoen titelbeschrijvingen
waaraan de bibliotheken ruim 25 miljoen bezitgegevens hebben toegevoegd. Het
IBL-systeem (InterBibliothecair Leenverkeer) is gekoppeld aan de NCC en wordt
gebruikt voor de administratie van kopie- en leenaanvragen.
PiCarta is de eindgebruikertoegang tot de Gemeenschappelijke Infrastructuur. Het
hart van de PiCarta-database wordt gevormd door de NCC. Daaraan gekoppeld zijn
ruim 70 miljoen titelbeschrijvingen van tijdschriftartikelen uit ongeveer 13.000
voornamelijk wetenschappelijke tijdschriften. Behalve toegang tot deze database
biedt PiCarta eindgebruikers de mogelijkheid voor het indienen van kopie- en
leenaanvragen die rechtstreeks worden doorgesluisd naar het IBL-systeem.
LIT: De website van OCLC.

octavo
ETYM: Lat. in achten < Lat. octavus = achtste, voor de achtste maal < Gr. oktō =
acht.
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Term uit de bibliografie voor een formaat dat verkregen wordt door een vel driemaal
te vouwen. De bibliografische aanduiding is gewoonlijk ‘8o’. Een octavo-katern
bestaat dus uit acht bladen (blad-2) of zestien bladzijden. De kettinglijnen bij
octavo-formaat lopen horizontaal en het watermerk zit – verdeeld in vier stukken op
vier bladen – in de linker bovenhoek.
Het is mogelijk om een octavo-vel te maken met gebruik van twee katernsignaturen
(katernsignatuur), zó dat het lijkt of er twee kwarto-katernen zijn: de vier middelste
bladen van het katern worden na vouwen en snijden verwijderd. Men spreekt dan
van octavo-in-vieren (8o-in-4. Ook is de opmaak mogelijk in halve vellen met dezelfde
tekst tweemaal gezet. Ook dat is 8o-in-4, maar dan met tweemaal dezelfde signatuur.

Zetsel opgemaakt voor een octavo-druk. [bron: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972),
p. 79].

LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical and descriptive bibliography (1970),
p. 65-67, 70 P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in
Nederland, ed. F.A. Janssen (1974), p. 88-89 Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (19742), p. 84-107.

octrooi zie privilege

offset
ETYM: Eng. afgeven (van inkt).
Drukkersterm voor een begin 20ste eeuw ontwikkeld procedé voor vlakdruk,
gebaseerd op de eind 18de eeuw uitgevonden steendruk. In tegenstelling tot de
steendruk is de offset een indirecte drukmethode, een ‘overzetsysteem’, dat gebruik
maakt van dunne metalen platen in plaats van steen. Deze platen worden gebogen
om een cilinder; al roterend nemen ze op de juiste plaatsen respectievelijk water en
inkt aan. Het beïnkte deel van de plaat wordt in spiegelbeeld op een rubberdoek op
een andere cilinder overgebracht die vervolgens het beeld aanbrengt op het papier.
Voordelen van offset zijn de zeer hoge druksnelheid, mogelijk gemaakt door de
rotatiepers, en de mogelijkheid om in één drukgang meer kleuren aan te brengen.
De uitvinding van de fotografische technieken is voor de verdere ontwikkeling
van de offset van groot belang geweest, evenals het fotografisch zetten. Alles wat
op de plaat moet komen, kan gefotografeerd worden. Van het negatief kan een
positiefkopie vervaardigd worden die weer spiegelbeeldig op film wordt gekopieerd
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en vervolgens leesbaar op de plaat overgebracht. Tot de uitvinding van het fotografisch
zetten moesten boeken eerst nog in hoogdruk gezet worden waarna van een zo scherp
mogelijke afdruk een foto gemaakt werd. Ondanks kwaliteitsverlies wordt veelvuldig
van de fotografie gebruik gemaakt om goedkoop ‘herdrukken’ van oudere werken
op de markt te brengen, de zgn. reprints.
Anders dan met boekdruk, waar ongerechtigheden in het zetsel vrij eenvoudig te
corrigeren zijn, moet bij offset bij de montage van de films op een lichtbak uiterst
nauwkeurig te werk gegaan worden omdat correcties op de pers niet meer mogelijk
zijn; er moet dan een nieuwe plaat vervaardigd worden (de laatste proef waarop
correctie mogelijk is, is de ozalidproef). Dat geldt ook bijv. voor het vervaardigen
van twee uitgaven van een boek waartoe bij hoogdruk alleen het impressum op de
titelpagina aangepast hoefde te worden; bij offset is daarvoor een tweede plaat nodig.

Offsetpers (ca. 1906) met vlakke drukplaat. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (19905),
p. 205].

LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 79-84, 188-191.

olim-signatuur
ETYM: Lat. olim = eertijds, vroeger.
Term uit de bibliografie voor een oude bibliotheeksignatuur. Voor het
wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat bij het omsigneren van boeken de
oude signaturen op het schutblad niet verwijderd worden opdat verwijzingen naar
exemplaren in oudere publicaties nagetrokken kunnen worden. Oude
bibliotheeksignaturen zijn ook interessant voor de provenance van een boek.
Een voorbeeld van een gewijzigde signatuur die voor misverstanden zou kunnen
zorgen, is de vermelding op de titelpagina van de facsimile-editie van de Zeevsche
nachtegael (ed. Meertens & Verkruijsse, 1982): ‘facsimile-editie van exemplaar PB
Zeeland 3 K 1’. Niet alleen de signatuur is sinds 1982 gewijzigd in 1103 K 1, maar
ook de naam van de bibliotheek is veranderd in Zeeuwse Bibliotheek (ZB).

omnibusuitgave
ETYM: Lat. omnibus = voor allen (betaalbaar).
Een van oorsprong Engelse aanduiding (‘omnibus edition’) voor een goedkope
uitgave van alle of van een aantal werken van één of meer auteurs in één band. Het
betreft altijd herdrukken van eerder verschenen, populair werk voor een groot publiek
op goedkoop papier en in een eenvoudige band. In Engeland is op deze wijze op
grote schaal het verzameld werk van bijv. Shakespeare en Oscar Wilde verspreid.
In Nederland hebben o.a. de Arbeiderspers en Elsevier dergelijke uitgaven op de
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markt gebracht, bijv. van A.M. de Jong, Omnibus (1960, waarin Het verraad, De
rijkaard, Frank van Wezels roemruchte jaren, De schotel) en van Piet Bakker,
Omnibus (19614, waarin De Slag, Jeugd in de Pijp, Logboek van de Gratias, Deining
in Zwinderen).
LIT: L. Kuitert, Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur,
1945-1996 (1997).

onderkast
Term uit de drukkerswereld, waarmee aanvankelijk het onderste gedeelte van een
letterkast werd aangeduid waarin de kleine letters waren ondergebracht. Later is de
term gebruikt voor de letters zelf, zodat met onderkast niet-kapitalen bedoeld worden.
De kapitalen (kapitaal) waren ondergebracht in de bovenkast. De onderkast in de
typografie is vergelijkbaar met de minuskel (minuskelschrift) in de paleografie.

Een letterkast zoals die in de 17de eeuw werd gebruikt, met haast horizontaal de onderkast. [bron:
Bibliopolis]

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 33-39 Cornelis
Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors, 1854 & 1860,
ed. F.A. Janssen (1981), p. 61-80 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw
(19862), p. 234-239 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 75-77.

ontsluiten zie loskooien

oorkonde
Term uit de oorkondeleer en archivistiek voor een in plechtige vorm opgestelde
akte-1. De opbouw van een oorkonde verloopt via het zgn. protocol met de namen
van de oorkonder en die van degene voor wie het stuk bestemd is en een groetformule,
via de dispositio (de uiteenzetting van de motieven voor de juridische beslissing)
naar het zgn. eschatocol, de eindformule met de getuigen en de datering. De uiterlijke
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kenmerken (oorkondeschrift, zegel e.d.) worden bepaald door de kanselarij waar de
oorkonde vervaardigd is.

Oorkonde van Filips van Bourgondië voor het Leidse klooster Mariënpoel (afschrift uit de 16de eeuw).
[bron: A.Th. Bouwman e.a., Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden (2008), p. 84]

LIT: E.C. Dijkhof, Het oorkondewezen van enige kloosters en steden in Holland
en Zeeland, 1200-1325, 2 dln (1997)

oorkondeleer
Wetenschap die oorkonden en akten (akte-1) typeert en beschrijft naar hun vorm.
Aanvankelijk is de oorkondeleer of diplomatiek vooral onderzoek naar de echtheid
van oorkonden (verificatio), waarbij het oorkondeschrift mede bepalend kon zijn
(paleografie). Ruzie tussen jezuïeten en benedictijnen heeft geleid tot de eerste
wetenschappelijke publicaties op dit gebied, nl. van Daniël van Papenbroeck S.J.
(1675) en Jean Mabillon (1681). Het werk van Mabillon werd voortgezet door de
benedictijnen Toustain en Tassin (1750-1765), later door de Ecole des Chartes, in
1821 opgericht in Parijs. O. Oppermann en H. Pirenne hebben de diplomatiek in
respectievelijk Nederland en België geïntroduceerd.

oorkondeschrift
Term uit de paleografie voor de pre-Karolingische schriftvormen die tot de 11de
eeuw op keizerlijke en koninklijke kanselarijen gebruikt werden voor het schrijven
van oorkonden. Deze bijzonder smal gevormde letters staan bekend als Merovingische
cursief of diplomatische minuskel en ze worden verder gekenmerkt door buitensporig
verlengde stokken en schachten. De diverse varianten van het oorkondeschrift worden
in de loop van de 10de eeuw verdrongen door de Karolingische minuskel.
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Voorbeeld van oorkondeschrift. [bron: J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland (1980), p. 87].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882).

opbouwformule
Term uit de codicologie en de analytische bibliografie-1 voor de formule waarmee
de opbouw van een codex of van een exemplaar-1 van een druk of oplage wordt
weergegeven, m.a.w. hoeveel bladen er in dat bepaalde exemplaar aanwezig zijn.
De opbouw- of katernformule wordt ook wel collatieformule genoemd, maar – zeker
in de analytische bibliografie – kan men deze laatste term beter reserveren voor de
opbouw van de ideal copy. Codicologie en analytische bibliografie hanteren
verschillende formules.
Binnen de codicologie wordt meestal de zgn. katernformule van Löffler gebruikt,
waarin het aantal dubbelbladen per katern wordt aangeduid met een Romeins cijfer
en het aantal katernen met een Arabisch cijfer. Doorgaans voegt men tussen ronde
haken het subtotaal der bladen (blad-2) toe. Toegevoegde of ontbrekende bladen
worden weergegeven met een plus- of minteken, bijv. 3V (30) + I (32) geeft de
opbouwformule van de Ferguut-codex (Leiden, UB, Ltk. 191), nl. 3 quinio's die
tezamen 30 folia bevatten plus één bifolium, wat het totale aantal bladen op 32 brengt.
Zou in het bovengenoemde voorbeeld één blad uit het derde katern verwijderd zijn,
dan zou de formule luiden: 2V (20) + V-1 (29) + I (31).
De opbouwformule in de analytische bibliografie wordt voorafgegaan door de
aanduiding van het bibliografische formaat van het desbetreffende boek. Ze bestaat
uit een opgave van het aantal katernen en d.m.v. een bovengeschreven cijfer het
aantal bladen per katern. Tussen haakjes worden toegevoegde, vervangende (cancel)
of ontbrekende bladen aangegeven met resp. +, ± en -, en na een ‘$’-teken het aantal
bladen dat per katern gesigneerd is. Toegevoegde bladen in het voorwerk worden
aangeduid met ‘π’; in het hoofdwerk met ‘χ’, bijv. 8o: *8(±*2) π4 A-E8 F8(-F8) G-K8
L8(L6+χ) M-Y8 Z4 [$5 (- *1, *2, A1; + B6); Z4 $3]. Dit betekent: dit exemplaar van
de desbetreffende octavo-druk telt 192 bladen, nl. een katern van acht gesigneerde
en een katern van vier ongesigneerde bladen in het voorwerk + 22 katernen van acht
bladen (de letters J, U en W worden in het bibliografische alfabet niet gebruikt) en
een katern van vier bladen in het hoofdwerk; in het voorwerk is het tweede blad van
het asterisk-katern een cancel; in het F-katern ontbreekt het laatste blad; in het
L-katern is tussen het zesde en zevende blad een extra niet-gesigneerd blad
toegevoegd; alle katernen zijn tot en met het vijfde blad gesigneerd, behalve het
Z-katern dat slechts drie gesigneerde bladen heeft; op de eerste twee bladen van het
asterisk-katern is geen katernsignatuur geplaatst evenals op het eerste blad van het
A-katern; een extra signatuur daarentegen bevindt zich op blad 6 van het B-katern.
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LIT: betreffende codicologie: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie
en filologie’ in Spiegel der Letteren 6 (1962), p. 312-316 J.M.M. Hermans & G.C.
Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 25-28 betreffende analytische
bibliografie: W.W. Greg, ‘A formulary of collation’ in The Library, 4th series, 14
(1934), p. 365-382 F. Bowers, Principles of bibliographical description (1949),
p. 196-254 W.W. Greg, A bibliography of the English printed drama to the
Restoration, dl. 4 (1959), p. I-CLXXIV M.J. Pearce, A workbook of analytical &
descriptive bibliography (1970), p. 73-95 Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (19742), p. 328-332 P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange
(1624-1710) (1983), p. 43-44.

open access
ETYM: Eng. vrije toegang.
De term ‘open access’, vaak afgekort tot OA, benoemt het principe dat teksten in
een digitale omgeving zonder betaling voor de eindgebruiker toegankelijk zijn of
zouden moeten zijn. Het betreft wetenschappelijke teksten in het bijzonder, zoals
dissertaties, monografieën, papers, congresverslagen (acta), of artikels in
wetenschappelijke tijdschriften. De controverse omtrent OA heeft vooral betrekking
op dit laatste publicatietype. In een parallel debat wordt vaak betoogd dat ook het
materiaal dat aan het gepubliceerde onderzoek ten grondslag ligt (bijv. de ruwe data
en onderliggende analyses), publiek moet worden gemaakt ter algemene bevordering
van intellectuele transparantie en als wapen in de strijd tegen wetenschappelijke
fraude.
De zgn. open access-beweging is opgekomen samen met het internet. Men kan
haar situeren binnen de context van een aantal andere ‘open’ bewegingen (open
software, open science, open data, open education, open government, enz.). Meer
specifiek ontstond ze als een reactie op de vaak overdreven prijzen die machtige
internationale uitgevers durven te rekenen voor abonnementen op wetenschappelijke
tijdschriften of voor het consulteren (‘pay-per-view’ of downloads) van individuele
publicaties.
Een mijlpaal in de beweging was de ‘Berlin Declaration on Open Access to
Knowledge in the Sciences and Humanities’ ontstaan in 2003 uit een conferentie
georganiseerd door het Max-Planck-Gesellschaft. Wat betreft het Nederlandse
taalgebied valt een initiatief als NARCIS (vanaf 2004) te vermelden. Het is een
portaal (‘toegangspoort’) waardoor men toegang krijgt tot open access-publicaties
afkomstig uit alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en een aantal
wetenschappelijke instellingen.
Het verschijnsel gaf aanleiding tot geanimeerde debatten, waarbij de betrokken
partijen (schrijvende en lezende onderzoekers, tijdschriftredacties, bibliothecarissen,
subsidiërende instanties, uitgevers, enz.) verschillende belangen laten gelden, en
waarbij naast commerciële en economische ook uiteenlopende persoonlijke (‘publish
or perish’, rankings en citatie-indexen), legale (auteursrechtelijke aspecten),
wetenschappelijke (kwaliteitsbewaking) en ethische (toegang tot kennis voor minder
kapitaalkrachtige individu’s, instellingen of landen) argumenten aan bod komen.
In de veelheid aan bestaande modellen en praktijken kan men grosso modo de
volgende scenario’s onderscheiden:
• Groene OA: de auteur deponeert (zgn. zelf-archivering), vaak verplicht daartoe
door zijn onderzoeksinstelling, de tekst in een online archief (zgn. repository),
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waar het dan gratis geconsulteerd kan worden, hetzij meteen, hetzij na een zgn.
embargoperiode met een ‘moving paywall’ van bijv. 6 of 12 maanden.
Niet-commerciële tijdschriften laten doorgaans toe de pdf van het officieel
gepubliceerde artikel (zgn. offprint of uitgeverspdf) te deponeren, maar bij
commerciële uitgevers beperkt de toestemming tot zelf-archiveren zich meestal
tot het ongepubliceerde manuscript. Daarbij onderscheidt men enerzijds de zgn.
preprint versie (de tekst zoals initieel ingediend, voorafgaand aan evaluatie,
eventuele revisie en eindbeslissing), anderzijds het zgn. AAM of ‘author’s
accepted manuscript’ (de versie van de tekst die werd aanvaard door de redactie,
vaak na herwerking, maar voorafgaand aan finale copy-editing en lay-outen).
• Gouden OA: de officieel gepubliceerde versie van de definitieve tekst is meteen
gratis raadpleegbaar, waarbij de kosten van de publicatie gedragen worden door
de auteur of zijn onderzoeksinstelling door betaling van een zgn. APC of ‘article
processing charge’. Bij ‘for-profit’ uitgevers kunnen deze bijdragen erg hoog
oplopen, wat binnen de open access-beweging geleid heeft tot allerlei alternatieve
‘non-profit’ of ‘fair OA’ initiatieven. Zo ontstond in 2015-2016 heel wat ophef
toen de redacteuren en redactieraad (geleid door de Leidse taalkundige J.
Rooryck) en masse ontslag namen bij Lingua (Elsevier) om vervolgens Glossa
op te richten in overeenstemming met de principes van fair OA.
• Platinum OA or Diamanten OA (weliswaar vaak beschouwd als een van de
varianten van Gouden OA): alle kosten voor het uitgeven van het (online)
tijdschrift worden integraal gedragen door een bepaalde universiteit, uitgever
of andere instelling, zodat het proces helemaal gratis is voor auteurs zowel als
lezers.
Vermelden we tot slot sociale netwerken voor onderzoekers als Academia.edu of
ResearchGate.net die met een zeker opportunisme inspelen op de open
access-beweging en de hierboven vermelde modellen doorkruisen.
LIT: P. Suber, Open access (2012) M.P. Eve, Open access and the Humanities.
Contexts, controversies and the future (2014) D. Matthews, ‘Do academic social
networks share academics’ interests?’ in Times higher education (2016) Directory
of open access journals.

open variant
Term uit de editietechniek voor een variant in een manuscript-2 die als equivalent
naast een eerdere versie gegeven wordt zonder die te vervangen. De auteur heeft in
het geval van open varianten nog geen keuze bepaald; dat gebeurt eventueel pas in
een later stadium, hetzij in het manuscript waarin een van de mogelijkheden
uiteindelijk geschrapt wordt, hetzij in de kopij voor een geplande druk.
Veel open varianten kan men aantreffen in de Rijmkladboeken van P.C. Hooft,
bijv. in het gedicht ‘Dartelavondt’, waarin telkens de tweede helft van iedere strofe
een equivalent met het opschrift ‘anders’ dwars in de marge heeft gekregen.
Uiteindelijk heeft Hooft alle regels van de tweede helft van de strofen doorgehaald,
evenals ‘anders’ boven de regels in de marge, waardoor de open variant ongedaan
werd gemaakt (vgl. Hs. II C 14 UB Amsterdam, p. 397-399 en P.C. Hooft, Gedichten,
ed. Leendertz/ Stoett, dl. 1, 1899, p. 176-177; dl. 2, 1900, p. 466-467).
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995).
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opening
Term uit de bibliografie voor de twee naast elkaar liggende pagina's (bladzijde) die
men ziet wanneer men een boek op een willekeurige plaats openslaat. In een opening
bevindt zich links altijd een verso-zijde van een blad (met een even paginanummer)
en rechts altijd een recto-zijde (met een oneven paginanummer). In een codex treft
men normaliter in een opening altijd óf twee haarzijden óf twee vleeszijden van het
perkament aan (Gregory, regel van).
LIT: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 18-19.

opera omnia zie verzameld werk

opere citato zie o.c.

opkooien zie formaatmaken

oplage
Druktechnische en bibliografische term voor alle exemplaren van een druk die tot
dezelfde aanmaakeenheid behoren. In de periode van de handpers valt de oplaag
meestal samen met de druk omdat het zetsel van een drukvorm na het voltooien van
de beoogde oplage gedistribueerd werd om weer voor de volgende drukvorm gebruikt
te kunnen worden. Wanneer het zetsel blijft staan, kan men steeds opnieuw naar
behoefte nieuwe oplagen (bijdruk) maken, die al of niet herzien worden. Strikt
genomen is het met de fotografische facsimilemethode mogelijk om nu een 2de oplage
te vervaardigen van een boek waarvan het zetsel al eeuwen geleden gedistribueerd
is. Een zo verkregen oplage wordt echter gewoonlijk aangeduid als reprint of
facsimile-editie.
In de praktijk wordt oplage ook in andere, meer kwantitatieve betekenissen
gebruikt, nl. als ‘drukoplage’ (het totaal aantal exemplaren dat van één druk van een
werk is gemaakt, dus alle oplagen samen) en als ‘titeloplage’ (het aantal exemplaren
dat in de loop van de tijd in totaal van een werk is verschenen, dus alle oplagen en
drukken samen). De druktechnische term voor oplage zou ter onderscheiding van de
beide andere termen dan ‘deeloplage’ kunnen luiden.
De aanduiding van oplagen in moderne boeken gebeurt wel met duizendtallen,
bijv. ‘1ste dr., 10de-12de duizendtallen’, maar meestal met alleen de vermelding ‘2de,
enz. oplage’.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 313-316 F.A.
Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken’ in Spektator 4 (1974-1975), p.
275-283 B.P.M. Dongelmans, ‘De betekenis van oplage’ in Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994), p. 181-201.

opmaak
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Opmaak of mise-en-page (bladschikking) is een term uit de typografie voor het op
de juiste wijze samenstellen van bladzijden uit in de galei gezette regels of – bij de
modernere zettechnieken – het op juiste lengte brengen van de pagina's vanaf stroken
(al dan niet met behulp van een zgn. plakproef). Tijdens de opmaak worden de
kopregels aangebracht, de katernsignaturen (katernsignatuur), de paginering of
foliëring, voetnoten (voetnoot) of marginale noten en illustraties. Er dient op gelet
te worden dat er bijv. geen hoerenjong ontstaat en dat nog een aantal andere
opmaakregels in acht genomen wordt. Na de opmaak kan het formaatmaken, het
rangschikken van de bladzijden zetsel in de vorm, plaatsvinden. Een verwante term
is lay-out.

Opmaak van een binnen- en buitenvorm van de pagina's 1 t/m 4. [bron: Ph. Gaskell, A new introduction
to bibliography (1972), p. 81].

LIT: P.M. van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed.
F.A. Janssen (1974), p. 66-67 C. Schook, Handboekje voor letterzetters,
boekdrukkers en correctors, ed. F.A. Janssen (1981), p. 36-48 K.F. Treebus,
Tekstwijzer (19832), p. 227-233 H. van Krimpen, Boek over het maken van
boeken (19862), p. 387-392 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862),
p. 296-301.

origineel
ETYM: Lat. originalis = oorspronkelijk.
Onder een origineel verstaat men in de literatuurwetenschap een oorspronkelijk
werk (originaliteit) dat niet geschreven is in navolging (imitatio) van een voorbeeld.
In de reprografie is een origineel een document (een codex, een manuscript-2 of een
exemplaar-1 van een boek) waarvan langs fotografische weg een kopie
(facsimile-editie) vervaardigd wordt. Ook bij vertalingen maakt men vaak onderscheid
tussen origineel en vertaling.
LIT: H.U. Jessurun d'Oliveira, 'Origineel en vertaling' in Merlyn 2 (1963-1964) 1,
p. 3-21,

ossegal
Gal van de os, vroeger gebruikt als reagens om onleesbaar geworden tekst op
perkament weer leesbaar te maken. Het resultaat van zo'n behandeling is op korte
termijn zeer goed, maar na verloop van tijd worden de behandelde gedeelten diepbruin
en nog meer onleesbaar dan ooit. Men is er nog niet in geslaagd om met moderne
middelen dit ossegal te verwijderen: veel charters en oorkonden vertonen de gevolgen
van ossegalbehandeling.
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Bladzijde uit een Middelnederlands handschrift van ca. 1325 waarin gebruik gemaakt is van ossegal.
[bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 45].

LIT: Catalogus Spiegel van behoudenis; restauratie van archivalia (1973), p. 26.

overdruk
Afzonderlijke uitgave van een artikel uit een tijdschrift, gewoonlijk voorzien van
een omslag met als opdruk ‘Overdruk uit ...’ en soms ook van een extra nieuwe
paginering naast de oorspronkelijke. Het is de gewoonte de auteur van een artikel
een aantal overdrukken te bezorgen. Bij de titelbeschrijving dient aangegeven te
worden dat gebruik gemaakt is van een overdruk van een artikel door vóór de
tijdschrifttitel op te nemen: ‘Overdr. uit: ...’, bijv. W.Gs Hellinga. ‘Principes
linguistiques d'édition de textes’, overdr. uit: Lingua 3 (1952-1953), p. 295-308.
LIT: J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek (20112), p. 219.

overleveringsgeschiedenis zie tekstgenese

overloopteken
Door G.A. van Es in zijn Walewein-editie geïntroduceerde benaming voor de
middeleeuwse ‘coma’: een leesteken (interpunctie) aan het eind van een versregel,
bestaande uit een punt met daarboven een omgekeerde komma (punctus elevatus),
(al of niet) in combinatie met een punctus (punt) in de daaropvolgende versregel.
Voor degene die de tekst voordraagt, is dit leesteken een signaal, dat de
voordrachtstoon niet moet dalen, omdat de zin op de volgende versregel nog verder
gaat (enjambement), en dat er doorgelezen moet worden tot aan de punt in de volgende
versregel of tot aan het einde van de volgende versregel, waar overigens zelden een
punt staat. Bijv.:
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Jouwe Ysabele die scone
Heeft ju bi [subtylen] engiene.
Verraden. ju staet te ghesciene
Groten ramp ende swaer verlies
(Penninc & Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord,
ed. G.A. van Es (1957), dl. 1, p. 234, vs. 8010-8014).
Een betere benaming zou wellicht ‘doorleesteken’ zijn.
LIT: Penninc & Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord van
Penninc en Pieter Vostaert. Artur-epos uit het begin van de 13e eeuw, uitg., verklaard
en ingel. door G.A. van Es, 2 dln (1957), p. 431-458 J.L. van der Gouw, Oud
schrift in Nederland (19933), p. 52-55.

overslaan zie formaatmaken

ozalidproef
Drukkersterm, afkomstig van de merknaam 'ozalid', geregistreerd in 1929, voor
lichtgevoelig kopiëren. De term heeft betrekking op de laatste drukproef voordat de
definitieve drukplaten voor de offsetpers gemaakt worden. De ozalid bestaat uit een
lichtdruk- of diazotypie-kopie op papier van de gefotografeerde en op film
gemonteerde pagina's: de te drukken delen zijn wit en het wit van de pagina is zwart.
Vaak is deze laatste proef de eerste mogelijkheid voor de auteur van het desbetreffende
boek om te controleren of alle illustraties op de juiste plaats zijn opgenomen.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
(19884), p. 226.

P

pagina zie bladzijde

paginering
ETYM: Lat. pagina = bladzijde.
De nummering van de bladzijden in een (gedrukt) boek. In het middeleeuwse
handgeschreven boek (codex) was het de gewoonte de bladen (blad-2) te nummeren
(foliëring). Deze laatste methode werd in de beginperiode van de boekdrukkunst ook
nog toegepast, maar verdwijnt geleidelijk in de 16de eeuw.
Bij het pagineren worden de recto-zijden van een blad oneven genummerd en de
verso-zijden even, zodat in een opening een even pagina altijd links zit en een oneven
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pagina altijd rechts. De plaats van de paginering op de pagina vertoont grote
verschillen: de nummers kunnen in de kopregel worden opgenomen, zowel links als
rechts als in het midden, of op dezelfde posities in het staartwit.
In de periode dat de katernen van katernsignaturen (katernsignatuur) voorzien
worden, besteedt men in de zetterij duidelijk minder aandacht aan een correcte
paginering: in zeer veel boeken uit de handpersperiode wemelt het van onjuiste
paginanummers. Deze afwijkingen dienen door de analytisch bibliograaf (analytische
bibliografie-1) in een paginaformule gesignaleerd te worden, waarbij
niet-gepagineerde bladzijden uit het voorwerk tussen rechte haken worden opgenomen
en niet geplaatste cijfers uit de paginareeks cursief worden gezet. De formule: [8]
1-4 5-60, betekent dat er 8 ongenummerde pagina's voorafgaan aan de paginareeks
van 60 bladzijden waarvan de eerste vier cijfers niet geplaatst zijn. Vanaf de 18de
eeuw wordt het de gewoonte het voorwerk te nummeren met Romeinse cijfers.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 52, 332 K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 166-167 H. van Krimpen, Boek over het maken
van boeken (19862), p. 361-362.

paleografie
ETYM: Gr. palaios = oud; grafein = schrijven.
De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van oud schrift en oude
lettervormen. Aan de hand van door oefening verworven kennis is de paleograaf in
staat oud schrift te ontcijferen (transcriptie), de opeenvolgende stadia te herkennen
en vervolgens dat schrift te dateren en localiseren. Binnen de neerlandistiek is de
paleografie van belang voor de tekstgenese en als zodanig een onderdeel van de
codicologie en de manuscriptologie.
De paleografie ontstond in de 17de eeuw als nevenproduct van de diplomatiek of
oorkondeleer door de publicatie van Jean Mabillon, De re diplomatica (1681). B. de
Montfaucon bouwde deze wetenschap verder uit in zijn Palaeographica graeca
(1708). Vanaf 1821 vindt de paleografie tal van vooraanstaande beoefenaars aan de
Parijse École des Chartes. Ludwig Traube bracht begin 20ste eeuw de paleografie in
een breder cultuur- en kunsthistorisch kader. Daardoor is binnen de codicologie het
accent steeds meer komen te liggen op de studie van randversieringen en op grond
daarvan te onderscheiden schrijfscholen en minder op het schrift. Niettemin is op
dat laatste terrein het werk van Léon Gilissen, L'expertise des écritures médiévales
(1973), van groot belang.
Voor de periode na de middeleeuwen valt de aandacht meer op de kalligrafie van
de 16de- tot 18de-eeuwse schrijfmeesters dan op het gewone gebruiksschrift. Alleen
het handschrift van Constantijn Huygens is diepgaand bestudeerd door H.M.
Hermkens: Handleiding bij het lezen van Huygens' schrift (gewijzigde uitgave (1984)
als bijlage bij de uitgave van Constantijn Huygens' Trijntje Cornelis).
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) van Willem de Vreese is voor
de middeleeuwse paleografie een onvoltooid maar een niet te overschatten apparaat.
De zogenaamde paleografische atlassen kan men zien als een poging het Nederlandse
schrift in zijn ontwikkeling te tonen.
LIT: W. Lampen, De beteekenis der palaeographie als wetenschap (1932) J.L.
van der Gouw, ‘Enige problemen van de Nederlandse palaeografie’ in Nederlands
Archievenblad 62 (1957-1958), p. 17-28 G.I. Lieftinck, Paleografie en
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handschriftenkunde (1963) A. Gruijs, Codicologie of boek-archeologie? Een vals
dilemma (1971) J.P. Gumbert, Schrift, codex en tekst. Een rondgang door
paleografie en codicologie (1974) J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland
(19933) B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (1988) J.A.A.M. Biemans,
‘Willem de Vreese en de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta’ in Literatuur 6
(1989), p. 93-101 G. Warnar & A.Th. Bouwman, 'The Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta as an electronic database: achievements and expectations' in Sources
for the history of Medieval books and libraries, ed. R. Schlusemann, J.M.M. Hermans
& M.Hoogvliet (1999), p. 339-352.

paleotypie
ETYM: Gr. palaios = oud; tupos = vorm, figuur in reliëf.
Specialisme binnen de analytische bibliografie-1 dat zich bezighoudt met de
bestudering van de drukletter uit de periode vanaf de prototypografie, incunabel en
postincunabel tot in de 18de eeuw. De inventarisatie en classificatie van het oude
letter- en siermateriaal kan het mogelijk maken drukwerk uit die periode aan een
bepaalde drukkerswerkplaats toe te schrijven. Voor de 15de en 16de eeuw is dit werk
verricht door respectievelijk W.Gs en L. Hellinga en H.D.L. Vervliet; voor de latere
periode werkt P. Dijstelberge aan databestanden op dit terrein.
LIT: B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942) W.Gs & L. Hellinga, The fifteenth-century
printing types of the Low Countries (1966) H.D.L. Vervliet, Sixteenth century
printing types of the Low Countries (1968) Ch. Enschedé, Typefoundries in the
Netherlands (19782) H. Borst, C. van der Kogel, P. Koopman e.a., ‘Wonen in het
Woord – Leven in de letter; analytische bibliografie en literatuurgeschiedenis’ in
Literatuur 5 (1988), p. 332-341 P. Dijstelberge, De beer is los! Ursicula: een
database van typografisch materiaal uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw
als instrument voor het identificeren van drukken (2007).

palimpsest-1
ETYM: Gr. palin-psestos = opnieuw uitgekrabd; Lat. codex rescriptus.
Perkamentbladen of – zelden – papyrusbladen waarvan de oorspronkelijke tekst
uit zuinigheidsoverwegingen werd weggewassen, afgeschuurd of uitgekrabd (rasuur),
om daarna weer beschreven te worden. Vooral tussen de 7de en de 9de eeuw, toen de
schrijfmaterialen bijzonder kostbaar waren, was dit een frequent gebruik. Vaak ging
het hierbij om toentertijd waardeloos geachte teksten, bijv. oude liturgische teksten
na een hervorming, of rechtsteksten die verouderd waren. Men herhaalde bij deze
behandeling een deel van het proces dat bij de productie van perkament gehanteerd
werd. Men maakte het perkament wat vochtig, schuurde het met puimsteen en wreef
het in met kalk. Hierna was het perkament weer geschikt om te beschrijven.
In de middeleeuwen werd een palimpsest ‘charta rasa’ of ‘charta deletica’ genoemd.
Dergelijke palimpsestbladen werden gedurende de hele middeleeuwen gebruikt en
men heeft er belangrijke, verder geheel verloren gegane teksten, o.a. van Seneca en
Cicero, op teruggevonden, omdat met behulp van infrarood en ultraviolet licht de
verwijderde tekst vaak nog leesbaar te maken is.
De term wordt ook metaforisch gebruikt: palimpsest-2.
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Voorbeeld van een nog deels leesbare tekst (palimpsest) waar een latere tekst overheen is geschreven.
[bron: B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(20094), p. 418]

LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 299-317 E.A.
Lowe, ‘Codices Rescripti’ in Mélanges Eug. Tissérant, dl. 5 (1964), p. 67-113
J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 18-20.

paperback
ETYM: Eng. met papieren rug.
Gebrocheerd (brocheren) of genaaid boek waarbij het omslag tegen de rug geplakt
is (lumbecken), dat door die productiewijze en door zijn grote oplage goedkoop is,
dat gewoonlijk deel uitmaakt van een serie en dat niet kleiner mag zijn dan ongeveer
20 x 12,5 cm. Is het formaat kleiner dan spreekt men van een pocketboek. Het
terminologisch onderscheid is typisch Nederlands, maar wordt ook hier niet altijd
strikt aangehouden: zo zijn de Literaire Reuzenpockets van de Bezige Bij eigenlijk
paperbacks.
Bekende paperbackreeksen zijn verder de Grote ABC van de Arbeiderspers, de
serie Meulenhoff Editie, de Grote Manteau Paperbacks, de Born Paperbacks en Nijgh
& Van Ditmar's Paperbacks.
LIT: P. Schreuders, Paperback, USA: een grafische geschiedenis 1939-1959 (1981)
H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 204-205 S.
Hubregtse, ‘Nederlandse pockets verzamelen’ in De Boekenwereld 3 (1986-1987),
p. 79-90.

papier
ETYM: Gr. papuros = de papyrusplant.
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Door kunstmatige vervilting uit plantaardige vezels vervaardigde substantie. De
uitvinding van het papier maken moet gesitueerd worden in de 1ste eeuw in China
en heeft zich in de 8ste eeuw via de Arabieren verbreid tot in Spanje in de 12de eeuw.
Er kwamen vervolgens papiermolens in Italië (vanaf 1270), Frankrijk (1348),
Duitsland (1390) en de Nederlanden (Hoei 1405; Dordrecht pas in 1586). Door de
uitvinding van de boekdrukkunst nam de vraag naar papier sterk toe. De Nederlandse
papierindustrie concentreerde zich uiteindelijk in de Zaanstreek en op de Veluwe.
Papier werd gemaakt van in stukken gesneden lompen, die met toevoeging van
water fijngestampt worden. De zo ontstane pulp komt in een grote kuip terecht waaruit
de papiermaker met een schepvorm schept. Op de van metaaldraadgaas vervaardigde
bodem van de vorm (deze draden leveren de kettinglijnen in het papier), waarin ook
het watermerk wordt gevlochten, blijven de vezels achter terwijl het water wegloopt.
Door op de juiste manier de vorm te schudden ontstaat een hecht vel. Het vel wordt
op een stuk vilt gelegd en zo wordt om en om met vellen vilt en papier een stapel
gemaakt van ongeveer 120 vel die onder de papierpers van water ontdaan wordt.
Daarna worden de vellen te drogen gehangen en na het drogen in een lijmbad
gedompeld en gesatineerd (gladgeklopt).
Midden 19de eeuw vond Friedrich Keller een oplossing voor het zo langzamerhand
nijpende grondstoffentekort: het bleek mogelijk papier te maken uit lompen en
houtslijpsel. In 1866 ontdekte Benjamin Tilghman dat het gebruik van lompen niet
meer nodig was: hout kon worden omgezet in cellulose door het te koken in een
zwavelkalkoplossing. De laatste tijd blijkt dat het 19de-eeuwse houthoudende papier
sterk aan verval onderhevig is waardoor gehele collecties verloren dreigen te gaan.
Naast hout werden stro en espartogras belangrijke papiergrondstoffen. Het
vervaardigen van papier in talrijke soorten, gewichten en formaten is na 1801 geheel
gemechaniseerd via langzeefpapiermachines die tot 1000 meter papier per minuut
produceren, opgerold op grote rollen. Voor de drukker is de looprichting van de
papierbaan van grote betekenis; die moet evenwijdig zijn aan de rug van het boek
i.v.m. uitzetten en krimpen bij vochtig worden.
In de analytische bibliografie-1 is de papierbeschrijving het meest problematische
onderdeel, omdat watermerken vaak slecht te herkennen en de afmetingen van een
vel slechts bij benadering te reconstrueren zijn. Belangrijke papiercollecties zijn de
Labarre-collectie in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de collectie-Voorn
in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. In Nederland zijn nog papiermolens in
bedrijf in het Openluchtmuseum te Arnhem en in molen De Schoolmeester te
Zaandijk.

Papierschep bij de productie van papier.[bron: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972),
p. 58].
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LIT: A.S Blum, Les origines du papier, de l'imprimerie et de la gravure (1935)
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 57-77, 214-230 C.F.J.
Schriks, Neem nou papier...; een kleine historie over de uitvinding van het
papier (19853) A.C. Schuytvlot, Papier in de U.B.A. (1984) H. van Krimpen,
Boek over het maken van boeken (1986), p. 44-63 # Papier, themanummer van
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (2014) Chr. de Hamel, Making
medieval manuscripts (2018) O. Da Rold, Paper in medieval England. From pulp
to fictions (2020) J. Calhoun, The nature of the page. Poetry, papermaking, and
the ecology of texts in Renaissance England (2020).

papyrus
ETYM: Gr. papuros = de papyrusplant < Egyptisch pa per aa = dat van de koning,
d.w.z. koninklijk monopolie (van de papyrusfabricage).
Naam voor de rietachtige plant die veelvuldig voorkwam in het oude Egypte,
evenals voor het schrijfmateriaal dat men er sedert ca. 3000 v. Chr. uit vervaardigde
door de verrafelde stengels ervan te vervlechten en dan nat op elkaar te persen tot
een soort blad. Deze technologie verspreidde zich naar Griekenland (vanaf de 7de
eeuw v. Chr.) en Rome (vanaf de 3de eeuw v. Chr.), en later over heel Zuid-Europa
en Noord-Afrika. Het papier zoals wij dat vandaag kennen, ontleende er zijn naam
aan (naamsoverdracht op grond van gelijkaardige functie: schrijfmateriaal), maar is
in feite afkomstig uit China, waar het ca. 20 eeuwen geleden werd uitgevonden en
van waaruit het zich westwaarts verspreidde. In Europa werd het pas in de 14de eeuw
een courant alternatief voor het dure perkament.

Papyrusplanten afgebeeld op een vel papyrus. [bron: A.G.H. Bachrach e.a. (red.), Moderne
Encyclopedie van de Wereldliteratuur dl 7 (19832), p. 146].

LIT: R.B. Parkinson & S.G.J. Quirke, Papyrus (1995).

paragraaf
ETYM: Gr. para-grafein = ernaast schrijven.
Oorspronkelijk een naast een tekst in de marge gezette aanduiding, zoals wij nu
het teken § gebruiken. De paragraaf diende in de oudheid als interpunctieteken en
ging later ook in literaire teksten fungeren als aanduiding voor een nieuw onderdeel
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zoals een strofe, gedicht, nieuwe spreker op het toneel enz. Het paragraafteken wordt
nu in combinatie met doorlopende nummering vooral gebruikt in wetteksten,
handboeken of wetenschappelijke werken. Literaire prozateksten, essays enz. maken
gebruik van de paragraaf als tekstonderdeel, grafisch aangeduid door een regel wit,
door het inspringen van de eerste regel e.d., maar doorgaans zonder expliciet teken
in de marge. De paragraaf is aldus een van de hiërarchische niveaus waarop een
prozatekst gesegmenteerd kan zijn: volume, deel, hoofdstuk, paragraaf, alinea, zin
enz. Een alinea is normaal een deelstructuur van een paragraaf, in het bijzonder van
een genummerde paragraaf.
LIT: J.R. Bennet e.a., ‘The Paragraph. An annotated bibliography’ in Style (1977),
p. 107-118 J. Renkema, Schrijfwijzer (20054).

paragraafteken
ETYM: Gr. para-grafein = ernaast schrijven.
Term uit de paleografie en codicologie. In middeleeuwse handschriften treft men
regelmatig paragraaftekens aan, meestal in de gedaante van een hoofdletter C met
een verticale streep er doorheen (¶). Hun oorspronkelijke functie is die van
ondersteuning van de voordracht geweest, met name door het markeren van de directe
rede op plaatsen waar een voorlezer gemakkelijk in de fout zou kunnen gaan. Toen
men er meer en meer toe overging zelf te lezen, kreeg het paragraafteken een
structurerende functie, vergelijkbaar met die van de lombarde. Waar het
paragraafteken strikt structurerend gebruikt wordt, komt ook wel het
semi-paragraafteken voor. In eenvoudige handschriften zette de kopiist de rode
paragraaftekens doorgaans zelf. In meer luxueuze codices was het de rubricator
(rubricatie) die de rode of afwisselend rood-blauwe paragraaftekens zette aan de
hand van door de kopiist geplaatste representanten. Tegenwoordig gebruikt men het
paragraafteken (§; paragraaf) in combinatie met een doorlopende nummering vooral
in handboeken en in juridische en wetenschappelijke teksten.

Een rood paragraafteken (midden-onder) op een bladzijde uit Maerlants Spiegel Historiael (13de
eeuw). [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 30]

LIT: W. Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in
Middelnederlandse epische teksten’ in Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85.

paralipomena-2
ETYM: Gr. paraleipomenos = weggelaten < para-leipein = weglaten, vergeten.
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In de editiewetenschap gebruikt men deze term voor eenheden die in een zekere,
hetzij tekstuele, hetzij productionele relatie staan tot de teksten die tot de
ontwikkelingsgeschiedenis van een werk behoren, maar die geen stadium vormen
binnen de tekstontwikkeling vanwege het ontbreken van ‘productionele’ dan wel
tekstuele verwantschap. Gewoonlijk betreft het werkaantekeningen (klad) van een
auteur. Bekend zijn bijv. de paralipomena van Goethe bij zijn Faust, een tekst die
in fasen is ontstaan tussen 1772 en 1832.

De voorlopige opzet van Karel van de Woestijnes Het licht der kimmen (1911). [bron: M. Mathijsen,
Naar de letter (1995), p. 45]

LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 282-283
E. van Houtte, D. van Hulle & L. van Dijk (red.), Paralipomena: tekstgenetische
studies (2001).

partie
ETYM: Fr. deel.
Middelnederlandse benaming voor een deel, afdeling of hoofdstuk van een boek.
De aanduiding ‘partie’ wordt doorgaans gevolgd door een opeenvolgende nummering.
Zo schreef Jacob van Maerlant drie partieën (eerste partie, derde partie, vierde partie)
van zijn magnum opus Spiegel historiael, waaraan Filip Utenbroeke de tweede
berijmde partie toevoegde en later Lodewijk van Velthem de resterende boeken van
de vierde partie en de volledige vijfde partie.
In zijn boek Maerlants wereld (1996) nam F. van Oostrom de term over voor de
hoofdstukindeling van zijn biografie.
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partituureditie
ETYM: Middeleeuws Lat. partitura = verdeling, indeling < Lat. partiri = verdelen.
Term uit de editietechniek (teksteditie) voor een editievorm waarin de verschillende
redacties (redactie-2) uit de geschreven en gedrukte bronnen per regel onder elkaar
– hetzij chronologisch, hetzij contrachronologisch – afgedrukt worden om aldus een
goed inzicht in de varianten mogelijk te maken. Een partituureditie is daarom ook
vrijwel altijd een diplomatische editie. Wanneer in één manuscript-2 veel wijzigingen
en doorhalingen voorkomen, kan voor de weergave van de tekstgenese binnen een
regel ook voor een partituurweergave gekozen worden.
In plaats van de term partituureditie wordt ook wel synoptische editie gebruikt,
maar het is beter die te reserveren voor edities waarin de verschillende redacties naast
elkaar in kolommen gegeven worden.
Een voorbeeld van een partituureditie van een prozatekst is die door A. Kets-Vree
van Willem Elsschots Een ontgoocheling.
LIT: P. Gerbenzon, ‘Teksteditie anders’ in Nieuwe Taalgids 56 (1963), p. 328-333
E. Höpker-Herberg, ‘Überlegungen zum synoptischen Verfahren der
Variantenverzeichnung’ in Texte und Varianten (1971), p. 219-232 (m.n. 219, nt. 1)
A. Kets-Vree, Woord voor woord; theorie en praktijk van de historisch-kritische
uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem
Elsschot (1983), p. 40-42.

passim
ETYM: Lat. verspreid.
Latijns woord dat gebruikt wordt in literatuurverwijzingen en noten (noot) of in
een index-1 in die gevallen waarin het desbetreffende woord op zoveel plaatsen in
een publicatie voorkomt dat het zinloos zou zijn om alle afzonderlijke pagina's te
noteren.

pastei
ETYM: Ned. pastei = deeg met vlees < Fr. päté (vgl. It. pasta = brij).
Term uit de drukkerswereld voor zetsel dat in wanorde is geraakt. In pastei gevallen
zetsel betekent een flinke schadepost omdat het lettermateriaal eigenlijk alleen nog
geschikt is voor de smeltpot. Het kan niet opnieuw gedistribueerd worden over de
letterkasten, want dat gebeurt immers op basis van het lezen van het zetsel en niet
door ieder letterstaafje afzonderlijk te identificeren.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 241 F.A.
Janssen, Zetten en drukken in de 18e eeuw (19862), p. 292-293, 324 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 37.

pennenproef zie probatio pennae

penwerk
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Term uit de codicologie voor een vorm van boekverluchting die bestaat uit met een
pen getrokken lijnen in, om of aan een initiaal-1 of lombarde, soms abstract, soms
figuratief. In de (Noordelijke) Nederlanden kende deze vorm van randversiering zijn
grootste bloeiperiode gedurende de 15de eeuw.
Penwerk wordt uitgevoerd met een harde pen, die overal een dunne lijn van gelijke
breedte voortbrengt (dit in tegenstelling tot de geschreven tekst die door het gebruik
van een brede pen afhankelijk van de schrijfrichting lijnen van verschillende dikte
laat zien). De uitvoering ervan vindt vooral plaats in rode en blauwe inkt (soms in
zwart), soms worden andere kleuren gebruikt ter verfraaiing of ter opvulling van de
achtergrond (vaak met groen). De kleur van het penwerk contrasteert altijd met die
van de initiaal: blauwe initialen krijgen rood penwerk, rode krijgen blauw penwerk.
Bij een in twee kleuren uitgevoerde initiaal (een zgn. ‘duplexletter’) sluit blauw
penwerk aan op de rode gedeelten en rood penwerk op de blauwe gedeelten.
De omvang van het penwerk hangt af van de grootte van de initiaal, zijn plaats in
de hiërarchie en het decoratieprogramma van het handschrift; een kleine lombarde
in het midden van een tekst krijgt hooguit een klein sierrandje en aan het begin van
een regel vaak niet meer dan enkele eenvoudige lijnen. Bij grotere initialen is het
penwerk gewoonlijk gecompliceerder van opbouw.

Penwerk in het Missale Trajectense (1495), in de marges boven de initiaal. [bron: Bibliopolis]

LIT: J.M.M. Hermans (red.), Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden
1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988 (1988), p.
13-122 S. Scott-Fleming, Pen flourishing in thirteenth-century manuscripts (1989)
J.P. Gumbert, The Dutch and their books in the manuscript age (1990) A.S.
Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in
Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw (1992).

periodebibliografie
Een objectieve bibliografie van publicaties die betrekking hebben op een bepaalde
periode (periode-1). Voorbeelden zijn de International medieval bibliography en de
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Een bibliografie
die de werken uit een bepaalde periode beschrijft, bijvoorbeeld de incunabelperiode,
is een retrospectieve subjectieve bibliografie (retrospectieve bibliografie, subjectieve
bibliografie).
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.
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periodus-2
ETYM: Lat. volzin.
Middeleeuws interpunctieteken in de vorm van een puntkomma (;) dat gebruikt
werd om een lange rust aan te geven. De periodus dateert uit de Romeinse tijd en
maakte deel uit van een interpunctiesysteem waarbinnen de volzin (periodus-1) werd
afgesloten met een puntkomma (periodus-2), de bijzin (colon) met een punt (punctus)
en de deelzin (comma) met een virgula (/). Na de middeleeuwen is de periodus van
naam en functie veranderd in de huidige puntkomma.
LIT: J. Greidanus, Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie in 't biezonder
in de Nederlanden (1926).

perkament
ETYM: Gr. pergamenè = van Pergamon, een plaats in het huidige Turkije waar voor
het eerst perkament zou zijn geproduceerd.
Verzamelnaam voor tot schrijfmateriaal verwerkte huid van kalveren (vellum) of
van schapen of geiten (pergamenum). In het Middelnederlandse taalgebied worden
de benamingen perkament, vellum of velijn en francijn door elkaar gebruikt.
Perkament ontstaat door de dierenhuid een aantal dagen te logen in kalk; er worden
geen looistoffen gebruikt. Daarna spant men de huid op een raam en krabt men de
haren en onregelmatigheden zoveel mogelijk weg. In deze opgespannen toestand
laat men de huid vervolgens drogen. Voordat het aldus ontstane perkament beschreven
kan worden, schraapt men het oppervlak nog eens af en maakt men het glad met
puimsteen en krijt (pomsen).
Deze behandeling maakt niet dat perkament een volmaakt schrijfmateriaal is:
gebreken in de huid blijven altijd zichtbaar. Omdat perkament een vrij kostbaar
materiaal was, zorgde men er niet altijd voor dat scheurtjes, gaatjes (ontstaan door
littekens van steken) en de dikkere stukken aan de rand van de huid buiten het te
beschrijven blad bleven. Scheurtjes werden vaak dichtgenaaid: als de draad er niet
meer is, zijn de gaatjes waardoor deze geregen was er nog wel. Om gaatjes schreef
men meestal heen. Ook plakte men scheuren en gaatjes wel dicht met een strookje.
Het uiterlijk van perkament verschilt naar periode en streek en is bovendien
afhankelijk van de wijze waarop het geprepareerd is. In de 13de eeuw werd het
bereidingsprocedé verbeterd, waardoor het lukte om het perkament veel dunner en
witter te maken.
De kwaliteit van het perkament bepaalde voor een belangrijk deel de kwaliteit van
het te maken boek. Een goed blad moest aan de volgende eisen voldoen: het moest
soepel, licht van kleur en vrij van scheuren, gaatjes en andere onregelmatigheden
zijn.
De toestand van perkament kan door de inwerking van licht, temperatuur en
vochtigheid verslechteren: het perkament kan vlekken krijgen, verkleuren en krimpen.
Bij tot perkament bewerkte huid blijven de haarzijde en de vleeszijde altijd
zichtbaar. Het verschil tussen haar- en vleeszijde is een middel om inzicht te verkrijgen
in de wijze waarop een codex is opgezet. In de 19de eeuw heeft Gregory (Gregory,
regel van) ontdekt dat in een opening vrijwel altijd twee haarzijden of twee vleeszijden
naast elkaar liggen. Dit is altijd zo als het katern is ontstaan door een vel perkament
een aantal malen te vouwen en vervolgens de bladen los te snijden.

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

Vanaf ca. 1400 wordt perkament als schrijfmateriaal verdrongen door papier. Het
wordt dan alleen nog gebruikt voor luxueuze boeken en voor boeken die heel veel
worden gebruikt.

Enkele stadia in het vervaardigen van een handschrift op perkament. [bron: P.F.J. Obbema e.a., Boeken
in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken en uitgeven (1979), p. 11]

LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 113-39 R.
Reed, The nature and making of parchment (1975) J.M.M. Hermans & G.C.
Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 17 P. Rück, Pergament. Geschichte,
Struktur, Restaurierung, Herstellung (1991).

perseveratie zie analogie-2

personage-album
Strip-album (of reeks strip-albums) genoemd naar en gefocust op een enkel personage
(soms een nevenpersonage) van een bestaande strip. Zo kregen in 2017 de
tweelingzusjes Annemieke en Rozemieke uit de stripreeks Jommeke een eigen album.
Ook Fanny Kiekeboe – de blonde dochter van Marcel en Charlotte Kiekeboe in de
Kiekeboes – kreeg een eigen reeks (Fanny K.), waarin ze enkele jaren ouder is. Een
eerder voorbeeld van dgl. spin-offs is Schanulleke, een stripserie waarin de pop
Schanulleke uit Suske en Wiske nu de hoofdrol speelt.

persoonsbibliografie
Een bibliografie waarin alle publicaties van (subjectieve bibliografie) en/of over
(objectieve bibliografie) een bepaald persoon worden beschreven. Is de persoon een
auteur, dan spreekt men ook wel van auteursbibliografie. Een voorbeeld van een
subjectieve persoonsbibliografie is G.Az. Brederoo. Eene bibliographie (1884) van
J.H.W. Unger en van een objectieve persoonsbibliografie Objectieve
persoonsbibliografie van G.A. Bredero 1618-1969 (1986) door E.K. Grootes, P.C.
Punt & P.J. Verkruijsse.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 59.

persvariant zie correctie op de pers

persvrijheid

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

Vrijheid van drukpers. Het grondrecht om zonder voorafgaande toestemming
(preventieve censuur) of censurerende maatregelen achteraf (repressieve censuur)
het geschreven of gedrukte woord in de openbaarheid te brengen. Dit grondrecht
werd in België in 1831 en in Nederland in 1848 wettelijk vastgelegd. Voordien
werden verschillende maatregelen gebruikt om de persvrijheid te beperken. De
overheid kon bijv. bepalen dat uitgaven aan een bepaald privilege onderworpen
dienden te zijn, het zgn. toelatingsoctrooi. De kerkelijke of wereldlijke overheden
onderwierpen uitgaven aan een approbatur, een goedkeuring vooraf, vóór tot drukken
kon worden overgegaan (evulgetur, imprimatur, nihil obstat). Bovendien kon censuur
achteraf blijken uit het op de index plaatsen van boeken die men niet verspreid wenste
te zien (index librorum prohibitorum). In de 19de eeuw werkte het dagbladzegel nog
als een vorm van persbreideling (in België afgeschaft in 1848, in Nederland in 1869).
In oorlogstijden is steeds opnieuw sprake geweest van beperking van de persvrijheden,
bijv. tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter d.m.v. de Kultuurkamer
en de papierdistributie (zie in dit verband ook K-nummer). In feite heeft de
persvrijheid niet alleen betrekking op het geschreven of gedrukte woord, maar ook
op andere media (radio, tv, film etc.). Zo hebben enkele spotprenten op de Islam aan
het eind van de 20ste eeuw voor commotie gezorgd die ertoe leidde dat men soms tot
zelfcensuur overging vanwege bedreigingen.
LIT: H.A. Enno van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de republiek. Geschiedenis
der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798. I: van 1572 tot 1619
(1947) M.C. Burkens, Beperkingen van grondrechten (1971) H.A. Enno van
Gelder, Getemperde vrijheid (1972) J. Hemels, Persvrijheid?: antwoord aan uilen
en valken (1975) M. Wolf, Vrijheid onder druk: een beeld van de persvrijheid in
Nederland (1989) J. Weckhout, Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden:
de vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (1998) F. van Vree, De politiek
van de openbaarheid: journalistiek en publieke sfeer (2000).

petroglief
ETYM: Gr. petra = rots(blok); glufein = inkerven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een primitieve tekening (pictogram), gekerfd
in een rots. Een tekening op een rots heet petrogram.

Tekening van een petroglief uit Noordwest-Brazilië. [bron: I.J. Gelb, A Study of Writing (19744), p.
27]

LIT: W.Gs Hellinga, Pétroglyphes caraïbes: problème sémiologique (1954)
Gelb, A study of writing (1974).
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I.J.

petrogram
ETYM: Gr. petra = rots; grafein = schrijven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een primitieve tekening (pictogram) op een
rots. Een inkerving in een rots heet petroglief.

Indiaanse rotstekening in Michigan. [bron: I.J. Gelb, A study of writing (19521), p. 30].

LIT: I.J. Gelb, A study in writing (19744).

physiantotypie zie natuurzelfdruk

Pica
ETYM: Project geIntegreerde Catalogus Automatisering.
Pica is in 1969 opgericht in Leiden, als organisatie van samenwerkende
bibliotheken, met als doel om de catalogiseeractiviteiten te automatiseren van de
deelnemende Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken. Pica concentreerde zich
aanvankelijk op twee hoofdactiviteiten: automatiseren van bibliotheken en
ontwikkelen van online informatiediensten voor eindgebruikers in Nederland.
Het Online Retrieval System (ORS) bood toegang tot een groot aantal databases,
zoals Online Contents met ontsluiting van artikelen uit duizenden tijdschriften; de
Nederlandse Centrale Catalogus (NCC; catalogus-1); AdamNet met de regionale
catalogus van een aantal Amsterdamse bibliotheken; GLIN met titels van grijze
literatuur; de BNTL; de STCN; de CEN als centrale catalogus van brieven (brief);
de short-title-catalogus van incunabelen van de British Library (ISTC); de bibliografie
over de West-Europese geschiedenis HinT (Historie in Titels).
Vanaf de jaren 1990 werd de geïntegreerde Pica-infrastructuur ook in Duitsland
en Frankrijk geleverd. In 2000 nam OCLC Inc (Ohio College Library Center) een
meerderheidsaandeel in OCLC PICA, zoals het toen ging heten, en begon het bedrijf
met de vertegenwoordiging van OCLC-diensten in Europa. In 2007 nam OCLC de
resterende aandelen in OCLC PICA over en fuseerde de organisatie met die van
OCLC.
LIT: De website van OCLC.

pictografisch schrift
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Een schriftvorm waarin herkenbare afbeeldingen gebruikt worden als tekens om een
boodschap over te brengen. Men spreekt ook wel van ideografisch schrift in dat
verband. Veel oudere schriftsoorten maakten gebruik van dit type standaardtekens,
zoals o.m. het Egyptisch, Hittitisch, Indiaans en Sumerisch. Het ligt ten grondslag
aan het huidige Chinees.

Indiaans pictografisch schrift. [I.J. Gelb, A study of writing (19521), p. 45].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744)
schrift (19883).

B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen

pictogram
ETYM: Lat. pictum = geschilderd; Gr. gramma = letterteken; vandaar: beeldschrift.
Term uit de schriftgeschiedenis voor een primitieve tekening die dienst doet als
taalteken. Pictografie of beeldschrift wordt beschouwd als het voorstadium voor het
schrift dat gebruik maakt van logogram-2 en syllabogram, vaak in de vorm van een
petroglief of petrogram. Men spreekt in dit verband wel van ideografisch schrift.
In de moderne tijd hebben pictogrammen hun herintrede gedaan in situaties waarin
internationaal verkeer om voor ieder direct herkenbare tekens vraagt: verkeersborden,
bewegwijzering op vliegvelden, in stations en gebouwen.
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Een reeks moderne pictogrammen. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 14]

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (1974) P. Ruisch & E.Theys, Pictogrammen
& iconen (1998) A. Robinson, Alfabet, hiëroglief en pictogram (vert., 2004) R.
Modley (red.), 100 pictorial symbols: cd-rom & book (2007) Van Dale
aanwijswoordenboek (2009).

piqûre zie prik

plakkaat
ETYM: Oud-Fr. plackart < plaque = opgedrukt zegel.
Archiefterm voor een voor algemene bekendmaking bestemde verordening,
uitgevaardigd onder een opgedrukt zegel, eertijds een plakkert of plakkaat genoemd.
Vanaf de 16de tot de 19de eeuw werd de term gereserveerd voor
overheidsverordeningen. Verzamelingen van plakkaten zijn per gewest bijeengebracht
in de zogenaamde plakkaatboeken. Bekend is het Plakkaat van Verlatinghe van 26
juli 1581 door de Staten-Generaal als antwoord op de apologie van Willem van
Oranje waarbij Filips II van de heerschappij over zijn Nederlandse gewesten vervallen
werd verklaard.

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

Een plakkaat tegen de verspreiding van verboden boeken (1544). [bron: Bibliopolis]

LIT: M.E.H.N. Mout, De tirannie verdreven: achtergrond en betekenis van het
Plakkaat van Verlatinge (1979) H.W.J. Volmuller, Nijhoffs geschiedenislexicon
Nederland en België (1981), p. 461.

plano
ETYM: Lat. planus = vlak.
Term uit de bibliografie voor een ongevouwen, meestal aan één zijde bedrukt, vel.
Dit formaat, soms bibliografisch aangeduid als ‘1o’, werd vaak gebruikt voor het
pamflet. Op een plano-vel met de lange zijden verticaal lopen de kettinglijnen
horizontaal; het watermerk zit in het midden op één kwart van de onder- of bovenkant.

Broadsheet van een planovel met kettinglijnen en watermerk. [bron: M.J. Pearce, A workbook of
analytical & descriptive bibliography (1970), p. 69].

LIT: M.J. Pearce, A workbook of analytical and descriptive bibliography (1970), p.
61-62, 69 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 81, 106.

plat
ETYM: Middelned. plat = vlak < Fr. plat.
Van hout of karton gemaakte plaat die met leer, perkament of een andere stof
overtrokken de voor- of achterkant van een boekband vormt en daarmee scharnierend
is verbonden. Tot in de 14de eeuw zijn de voor- en achterplatten – ook wel borden
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genoemd – in het algemeen even groot als het boekblok, daarna worden ze ruimer
gesneden en steken ze wat uit over het boekblok.

Het met goud en zilver versierde voorplat van Cicero's Orationum, vol. primum uit de collectie van
Bruggeling Marcus Laurinus (1545). [bron: Bibliopolis]

LIT: H. Helwig, Einführung in die Einbandkunde (1970)
G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 74-75
Gumbert & J.A. Szirmai, Kneep en binding (19973).

J.J.M. Hermans &
W.K. Gnirrep, J.P.

pocketboek
ETYM: Eng. boek in zakformaat.
Term ontleend aan de Amerikaanse reeks ‘Pocket Books’ voor boeken die in
paperbackvorm worden uitgegeven in een klein formaat (ca. 18x11 cm), waardoor
ze als het ware in de jaszak kunnen worden meegenomen. De belangrijkste doelstelling
voor het uitgeven van pockets is de andere en grotere publieksgroep die ermee bereikt
kan worden. Door goedkopere productiemethoden te gebruiken (lumbecken,
brocheren, plastificeren, goedkopere druktechnieken, houthoudend papier e.d.) kan
het pocketboek goedkoop zijn, een effect dat nog versterkt wordt door de grotere
oplagen die ervan gemaakt worden (vaak minimaal 10.000 exemplaren in het
Nederlandse taalgebied). Een ander en groter publiek kwam zo in contact met literair
werk dat vaak al eerder in gebonden vorm een ander deel van het publiek bereikt
had. Opvallend is dat pocketboeken doorgaans in reeksen worden gepresenteerd.
Als voorlopers van de Nederlandse pocketboeken kunnen de deeltjes in de reeks
Klassiek Letterkundig Panthéon beschouwd worden, waarvan het eerste in 1853
verscheen. Ook kan gewezen worden op de reeks van de Maatschappij tot verspreiding
van Goede en Goedkoope Lectuur (de latere Wereldbibliotheek) onder leiding van
L. Simons, waarin vanaf 1905 oorspronkelijk werk, maar vooral vertalingen van
werken uit de wereldliteratuur werden uitgegeven in goedkope kleine uitgaven. Deze
uitgaven dienden een cultureel en sociaal doel, nl. de lagere klassen in contact te
brengen met de ‘grote’ literatuur. In de jaren ’30 verschenen talrijke nieuwe series,
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zoals de Engelstalige Albatross (vanaf 1932) en de Penguinbooks (vanaf 1935), en
in Nederland de Salamanderreeks (vanaf 1934), de Schijnwerpers (vanaf 1936) en
de ABC-romans (vanaf 1938). Na de Tweede Wereldoorlog nam de productie van
het pocketboek een hoge en commerciële vlucht. Vooral de Prisma- en Aulapockets
(Het Spectrum), de Zwarte Beertjes (Bruna), de Ooievaarreeks (Bert Bakker/Daamen)
en de Vlaamse Pockets (Heideland) zijn literair belangrijk, maar vrijwel elke uitgeverij
geeft zijn eigen pocketreeks uit. Als vergelijkbaar verschijnsel kan het goedkope
bulkboek gezien worden dat er de oorspronkelijke doelstelling mee gemeen heeft.
De enige Nederlandse inventarisatie van een volledige pocketreeks is C.J.
Aarts’ Het Salamanderboek 1934-1984 (1984). Van 1959 tot 1968 verscheen de
Pocketgids, maar daaraan werkte Het Spectrum met zijn Prisma-pockets niet mee.
LIT: Zojuist verschenen; historische tocht door de wereld van het boek in woord
en beeld (1955) W.E. Williams, The Penguin story (1956) P. Schreuders,
Paperbacks, U.S.A. (1981) Th.L. Bonn, Under cover (1982) S. Hubregtse,
‘Nederlandse pockets verzamelen’ in De Boekenwereld 3 (1986-1987) 3, p. 79-90
P. de Bakker, De ooievaarpockets van Bert Bakker, 1954-1972 (1993) L. Kuitert,
Het uiterlijk behang: reeksen in de Nederlandse literatuur, 1945-1996, dl 2: De
spijkerbroek temidden van driedelig grijs: pocketboeken (1997) T. Anbeek & P.
Hefting, De omslagen van de Salamanderpockets 1958-1996 (2009).

poëziealbum
Het poëziealbum is een latere voortzetting van het album amicorum voor minder
intellectuele kringen. In de 19de en 20ste eeuw worden poëziealbums vooral door
jongedames in gebruik genomen om er versjes, tekeningen en de zogenaamde
poëzieplaatjes in te verzamelen van ouders, familieleden en vriendinnen.

Pagina uit het poëziealbum van Anna Höhle (1911)

LIT: K. Thomassen (eindred.), Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier
gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden (1990) P.E. de
Blaeij, ‘Een stukje volkscultuur op schrift uit het begin van de negentiende eeuw:
een Zeeuws-Vlaams poëziealbum uit de jaren 1824 tot 1834’ in Jaarboek
Oudheidkundige Kring Vier Ambachten (1992-1993), p. 104-119 M. van den Berg,
‘"Vergeet mij niet": bladerend in poëziealbums’ in [Het kind in de
volkscultuur], speciaal nummer van Volkskunde 96 (1995), p. 339-369 M. van den
Berg, ‘Een boekje vol vriendschap: het poëziealbum in Vlaanderen’ in Ethnologia
Flandrica 21 (2005), p. 11-32.

poëzietherapie
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Behandelwijze voor psychische of psychosomatische klachten waarbij patiënten
wordt geadviseerd om poëzie te gaan schrijven als onderdeel van de therapie. Dit
therapeutisch schrijven kan de in behandeling zijnde patiënt bewust maken van
verdrongen herinneringen, gevoelens of wensen.
Deze specifieke therapie is vergelijkbaar en soms onderdeel van de ruimere
behandeling die bibliotherapie genoemd wordt.
LIT: J.J. Leedy, Poetry as healer. Mending the troubled mind (1985) H. Petzhold
& I. Orth (red.), Poesie und Therapie: über die Heilkraft der Sprache. Poesietherapie,
Bibliotherapie, lierarische Werkstatten (1985).

polyglot
ETYM: Fr. < Gr. veel talen.
In de boekgeschiedenis (bibliologie) is ‘polyglot’ de naam voor een boek met
dezelfde tekst in verscheidene taalversies naast elkaar gedrukt. De term wordt vooral
gebruikt om te verwijzen naar meertalige bijbeledities, de zgn. polyglotbijbels.
De eerste echte polyglotbijbel was de zgn. Biblia Complutensis (1502-1517),
genoemd naar de Spaanse universiteit van Alcalá (Universitas Complutensis), waar
hij tot stand kwam onder impuls van kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros. De
eerste vier volumes ervan bevatten het Oude Testament in het Hebreeuws (linkse
kolom) en het Grieks (rechtse kolom) met de Latijnse Vulgaat telkens symbolisch
tussen de beide in; daaronder staat dan de Targoum in het Chaldeeuws met Latijnse
vertaling hiervan. Volume vijf bevat het Nieuwe Testament in het Grieks en het
Latijn (Vulgaat) naast elkaar, en volume zes biedt verschillende woordenboeken en
een Hebreeuwse grammatica.
De opvolger van de Biblia Complutensis ontstond dichter bij ons: de polyglot van
Antwerpen, ook bekend als de Biblia Regia (of Koningsbijbel, naar Koning Filips
II, die het project ondersteunde), uitgegeven onder leiding van de Spaanse geleerde
Arias Montanus, en gedrukt in acht imposante delen door Christoffel Plantin
(1568-1572). Ook hier vindt men parallelle teksten in de vier zgn. heilige talen,
Hebreeuws, Chaldeeuws, Grieks en Latijn, in verschillende configuraties en met het
Oud-Syrisch erbovenop. Latere polyglotbijbels voegden daar nog parallelversies in
andere talen aan toe, waaronder het Arabisch en het Perzisch.

Antwerpse Polyglotbijbel [Bron: Wikipedia, door Museum Plantin-Moretus, CC BY 4.0, via Wikimedia
Commons].
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Dergelijke polyglotbijbels vereisten doorgedreven expertise in de bijbelse en
oosterse filologie en de vertaalkunde. Met hun bijzonder complexe lay-out en het
gebruik van verschillende alfabetten waren het ook meesterwerken van boekdrukkunst.
LIT: S. O’Connell, From most ancient sources: The nature and text-critical use
of the Greek Old Testament text of the Complutensian polyglot Bible (2006) R.J.
Wilkinson, The kabbalistic scholars of the Antwerp polyglot Bible (2007) E. van
Staalduine-Sulman, Justifying Christian Aramaism. Editions and Latin translations
of the Targums from the Complutensian to the London polyglot Bible (1517-1657)
(2017).

pomsen
Pomsen of ponsen is een fase in het productieproces van perkament. Na het logen
om de huiden te ontvlezen en ontvetten, het scheren en drogen werden de huiden
gepomsd, d.w.z. met puimsteen en krijt glad gemaakt om ze (goed) beschrijfbaar te
maken. Deze verklaring van het woord pomsen is een andere dan die Verdam geeft
(Middelnederlandsch woordenboek, dl. VI, kol. 551) waar – volgens Hellinga en
Vermeeren ten onrechte – als betekenis gegeven wordt: ‘met puimsteen van vlekken
reinigen, schoonmaken’.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie V’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961), p. 305 J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione
codicum (19813), p. 16.

ponsen zie pomsen

pop-up
ETYM: Eng. omhoog komen.
Pop-up-boeken zijn boeken waarbij de voorstelling vanzelf omhoog komt wanneer
een blad wordt omgeslagen. Pop-ups – gewoonlijk kinderboeken (kinderliteratuur)
– worden in enkelvoudige of samengestelde vorm gemaakt sinds het eind van de
19de eeuw. Boeken met beweegbare onderdelen worden al sinds de 13de eeuw gemaakt.
Verschillende technieken zijn gebruikt om een extra dimensie of een beweging tot
stand te brengen: uitklapprenten, roterende schijven (volvelle), beweegplatenboeken
van het menselijk lichaam. In de 18de eeuw werden voor het eerst omlegboeken
gemaakt, waarbij de pagina’s horizontaal of diagonaal doorsneden zijn of met flapjes
die in- en uitklappen, waardoor de lezer steeds nieuwe afbeeldingen samenstelt,
meestal met humoristisch effect. In de 19de eeuw werden diverse andere technieken
ontwikkeld: draaischijfprentenboeken, waarbij door het draaien aan een schijf de
afbeelding verandert; kijkdoosboeken, waarin prenten als theaterdecors achter elkaar
zijn geplaatst; trek- en schuifprentenboeken, waarbij de kijker zelf aan een lipje kan
trekken en een onderdeel van de afbeelding kan laten verschuiven. Halverwege de
19de eeuw werden boeken geïntroduceerd, waarbij je met een touwtje een afbeelding
overeind kon zetten.
In 2011 kwamen de Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam in het bezit van
een fraaie collectie beweegbare boeken van prof. Wagenaar.
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Pop-upboek. [bron: P. Haining, Movable books (1979), p. 138].

LIT: P. Haining, Movable books: an Illustrated history (1979) B. Whitton,
Paper toys of the world (1986) L. de Vries, A treasury of illustrated children's
books: early nineteenth-century classics from the Osborne Collection (1989) A.R.
Montanaro, Pop-up and movable books: a bibliography (1993) A. Borms,
‘Beweegbare prentenboeken’ in De Boekenwereld 12 (1996), p. 211-221 J.H.
Landwehr, ‘Ontluikende beweegbare boeken voor jong en oud; prentenboeken in
beweging’ in De Boekenwereld 26 (2009), p. 87-94, 26 (2010), p. 280-283, 27 (2010),
p. 96-102 J.Ch. Trebbi, The art of pop-up: the magical world of three-dimensional
books (2012).

port(e)folio
ETYM: Samentrekking van portefeuille en folio (porte-manteauwoord).
Met de term port(e)folio wordt een afzonderlijk katern of deel van een tijdschrift
aangeduid dat aan een specifiek onderwerp is gewijd. Zo kende het literaire tijdschrift
Tirade in de jaargangen van 1964 tot en met 1967 een portefolio waarin op afwijkend
papier reproducties van beeldende kunst werden opgenomen, een onderdeel dat
geredigeerd werd door Nicolaas Wijnberg. Ook in Ons erfdeel werd een portfolio
gepubliceerd dat aan beeldende kunst gewijd is.

postincunabel
ETYM: Lat. post = na; incunabula = wiegedrukken.
Typisch Nederlandse benaming voor een boek gedrukt in de periode van 1 januari
1500 tot en met 31 december 1540. In hun uiterlijke vorm volgen de postincunabelen
in meerdere of mindere mate nog de conventies van de handgeschreven boeken
(codex) en strikt genomen zouden zij ook tot de incunabelen gerekend kunnen worden,
waarvoor echter het jaar 1500 als uiterste grens geldt.
Geleidelijk aan zijn er tekenen dat het gedrukte boek zich losmaakt van de regels
die gelden voor handgeschreven teksten: abbreviaturen (abbreviatuur) verdwijnen;
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men gaat de foliëring drukken; langzamerhand dringt het gebruik van een apart
titelblad door; niet alleen voor illustraties, maar ook voor initialen (initiaal-1) gaat
men houtsnedes gebruiken en er komt eenheid in de lettervormen: de drukkers worden
minder individualistisch en gaan elkaars materiaal gebruiken en er beginnen zich
lokale en nationale karaktertrekken af te tekenen.
De belangrijkste wijziging in de drukkunst van de 16de eeuw is echter de opkomst
van de humanistische drukletter: de romein. In de Nederlanden gebeurt dat heel
geleidelijk en is de van de littera textualis afgeleide gotische drukletter nog lange
tijd gebruikt voor publicaties voor een breed publiek: officiële stukken, populaire
literatuur en de Bijbel.
Een bibliografie van de Nederlandse postincunabelen is van W. Nijhoff & M.E.
Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 (1923-1971).
LIT: L. Debaene, De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de
Nederlandse prozaromans gedrukt tussen 1475 en 1540 (19772) M.E. Kronenberg,
‘Bijdrage tot de geschiedenis van het woord post-incunabel’ in Het Boek 30
(1941-1951), p. 351-356 H. de la Fontaine Verwey, ‘De geboorte van het moderne
boek’ in Id., Uit de wereld van het boek I. Humanisten, dwepers en rebellen in de
16e eeuw (19762), p. 11-39 P.F.J. Obbema e.a., Boeken in Nederland. Vijfhonderd
jaar schrijven, drukken en uitgeven (1979) H.D.L. Vervliet, Post-incunabula en
hun uitgevers in de Lage Landen. Een bloemlezing gebaseerd op Wouter Nijhoff's
L'Art typographique (1979) L. Febvre & H.J. Martin, The coming of the book. The
impact of printing 1450-1800 (19842) J.A. Gruys, ‘Post-incunabula: a Dutch
contribution to bibliographical vocabulary’ in Accross the narrow seas. Studies in
the history and bibliography of Britain and the Low Countries. Presented to Anna
E.C. Simoni (1991), p. 17-22.

poupée, à la zie à la poupée

pricking zie prik

prijsband
Een prijsband is een bijzondere boekband uit de 17de en 18de eeuw die als geschenk
diende voor goede leerlingen van de Latijnse school. In de 18de eeuw namen ook
andere scholen dit gebruik over, evenals kerken die prijsbanden uitreikten voor
godsdienstlessen. Het betreft veelal perkamenten banden met in gouddruk het wapen
van de stad waar de school gevestigd was. Vaak is het gedrukte diploma in het boek
geplakt of gebonden.
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Detail uit een prijsband met het wapen en symbool (de Griekse letter Y) van de stad Delft (1723).
[bron: Bibliopolis]

LIT: J. Storm van Leeuwen, ‘Rondom een Middelburgse prijsband van 1828‘ in
De Boekenwereld 1 (1984-1985) 5, p. 2-5 Chr. Coppens, De prijs is het bewijs
(1991) J. Storm van Leeuwen e.a., Goud en velijn; Middelburgse boekbanden van
de 17de tot de 19de eeuw (1992) J. Spoelder, Prijsboeken op de Latijnse school
(2000).

prik
Gaatje in de rand van een perkamenten blad van een codex, dat diende als richtpunt
bij het liniëren. Voordat een kopiist kon beginnen met schrijven, moest hij ervoor
zorgen dat de liniëring en de bladspiegel overal gelijk waren. Om aan te geven waar
de verschillende lijnen getrokken moesten worden, werden met een priem gaatjes
geprikt op de eindpunten van de lijnen: in de zijmarges voor de regellijnen, in de
boven- en ondermarges voor kantlijnen en kolommen. Dit gebeurde op verschillende
manieren: per blad-2, per dubbelblad of per uitgevouwen ongesneden vel. Het
aanbrengen van prikken in een aantal op elkaar gelegde vellen was de snelste
werkwijze. De plaats van de prikken kan ons vertellen hoe een katern tot stand is
gekomen. Andere gebruikte termen zijn lijngaatje, piqûre en pricking.

Prickings door de kopiist aangebracht voor de liniëring. [bron: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman,
De descriptione codicum (1979/1980), p. 31].
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LIT: J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 30.

prima manus
ETYM: Lat. eerste hand.
Term uit de editietechniek, ook wel aangeduid met de Duitse term ‘erster Hand’,
voor de eerste door een auteur neergeschreven versie van een tekst in een
manuscript-2, waarin later allerlei varianten aangebracht kunnen worden. Het is aan
de tekstediteur te beslissen of hij in een historisch-kritische editie als basistekst kiest
voor de uitgave prima manus en de latere stadia van de tekstgenese in het
variantenapparaat onderbrengt, of dat hij een uitgave ultima manus geeft en alle
ontstaansvarianten naar het apparaat verwijst.
Een voorbeeld van een editie prima manus is die door P. Leendertz Wzn. (2 dln.,
1871-1875) van de Gedichten van P.C. Hooft; de editie van F.A. Stoett (2 dln.,
1899-1900) daarentegen gaat uit van de ultima manus.
LIT: S. Scheibe, ‘Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe’
in G. Martens & H. Zeller (red.), Texte und Varianten (1971), p. 1-44, m.n. 33-35.

primaire literatuur
ETYM: Lat. primarius = eerste, voornaamste < primus = eerste.
Verzamelnaam voor die categorie bronnen die men tot het scheppend werk, tot de
literaire kunst rekent. Publicaties over het literaire werk als object van onderzoek
(monografieën, tijdschriftartikelen e.d.) noemt men secundaire literatuur.
Soms is het onderscheid tussen primaire en secundaire literatuur arbitrair. Dat kan
bijv. het geval zijn met essays of memoires die door hun vormgeving of afkomst
(van een bepaald auteur) – afhankelijk van het gebruik dat men ervan maakte – óf
tot de primaire óf tot de secundaire literatuur gerekend worden. Men denke bijv. aan
de essays van Ter Braak of de dagboeken van Hans Warren. In de Mededelingen van
de Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven,
een kaartsysteem van subjectieve persoonsbibliografieën (subjectieve bibliografie),
worden dergelijke geschriften dan ook als primaire literatuur beschouwd.
In de exacte wetenschappen en vervolgens ook in de documentaire wetenschap
hanteert men een andere indeling omdat men daar niet te maken heeft met primaire
literatuur in de zin van literaire kunst (het onderzoeksobject wordt aangeduid als
bron). Daar verstaat men onder primaire literatuur díe publicatie(s) waarin een
onderzoeker voor het eerst zijn onderzoeksresultaten meedeelt.
De literatuurwetenschapper zal bijv. Vondels Gysbreght primaire literatuur noemen;
voor de documentalist is dit de bron. W.A.P. Smits verhandeling over de Gysbreght
in zijn monografie Van Pascha tot Noah noemt de literatuurwetenschapper secundaire
literatuur; de documentalist vindt dit primaire literatuur. De Bibliographie van Vondels
werken door J.H.W. Unger hoort voor de literatuurwetenschapper tot het apparaat;
de documentalist noemt dit werk secundaire literatuur. De documentalist onderscheidt
ook nog tertiaire literatuur, waartoe hij het algemene gedeelte van het apparaat van
de neerlandicus rekent.
LIT: P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981), p. 165 A.O.
Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953).
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private press
ETYM: Eng. particuliere drukkerij.
Meestal beschikt de private press over één enkele drukpers, waarvan de eigenaar
zich ten doel stelt typografisch bijzonder drukwerk te vervaardigen, vooral drukwerk
dat aan hoge esthetische normen voldoet. De private press-eigenaar drukt gewoonlijk
niet in opdracht of met een commercieel doel, al verkoopt hij zijn uitgaven wel, bijv.
aan bibliofielen (bibliofilie) om uit de kosten te geraken of om nieuw materiaal aan
te kunnen schaffen. Als een vroege private press kan de Brugse Officina Goltziana
van Marcus Laurinus en Hendrik Goltzius (16de eeuw) gelden, maar deze onderscheidt
zich van de meer typerende private presses van de 19de eeuw door het feit dat het
hier ging om uitgaven die weliswaar aan hoge esthetische eisen voldoen, maar niet
gericht waren tegen het machinaal drukken. De laat-19de-eeuwse private press richt
zich vooral tegen de als onesthetisch ervaren industriële boekdruk die het vroegere
handwerk verdrong. Bovendien speelt daarbij het sociale experiment soms een rol,
in die zin dat er van een vroege vorm van ‘kleinschaligheid’ gesproken kan worden,
die gesteld werd tegenover de massaliteit en normloosheid van de industrialisatie.
Dit type private press vindt zijn oorsprong in Engeland aan het eind van de 19de eeuw.
De vroegste was de Kelmscott Press (1891-1898) van William Morris. Daarna volgden
de Vale Press (1894) van Ch. Ricketts en de Doves Press (1900) van T.J.
Cobden-Sanderson en E. Walker. In Duitsland was er de Cranach Presse (1913) van
H. Kessler en in Italië de Officina Bodoni (1923) van G. Mandersteig. In Nederland
werd het Engelse voorbeeld van Morris e.a. al spoedig gevolgd door de Zilverdistel
(1910), later de Kunerapers (1922) van J.F. van Royen, die een belangrijk aandeel
had in de ‘renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst’. Na de Tweede
Wereldoorlog ontstond opnieuw een herleving van het ambachtelijk drukken.
Voorbeelden daarvan zijn de Tuinwijkpers (1955) van S. Hartz en C. van Dijk, en
de bibliofiele uitgaven van Jaap Meijer, Ger Kleis en Gerard Post van der Molen.
De meeste van deze drukkers zijn aangesloten bij de Stichting Drukwerk in de Marge
die periodiek een Bulletin uitgeeft en een aantal bibliografieën van ‘marginale’
drukken heeft verzorgd (4 dln.: 1977; 1979; 1982; 1996). Regelmatig worden
tentoonstellingen ingericht van private pressuitgaven waarvan onder de titel Mooi
marginaal catalogi verschijnen.

Ineke Kuik van de Jops Pers in haar drukkerij. [bron: Drukkers in de marge. Uitgegeven ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge (1985), p. 94].
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LIT: G.H. Pannekoek Jr., De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert
1910 (1925) W. Ransom, Private presses and their books (1929; reprint 1963)
M.R. Rademacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der
Nederlandse boekdrukkunst (1951) H. de la Fontaine Verwey, ‘De eerste “private
press” in de Nederlanden. Marcus Laurinus en de “Officina Goltziana”’, in Uit de
wereld van het boek, dl. 1 (1975), p. 69-83 J.F. Anderson, Private Press work
(1977) C. Roderick, The private press (19832) F.A. Janssen, Boeken maken in
het klein (1984) M. Ros & Th. Gaasbeek, Klein uitgeven: 2000 bijzondere boeken
uit de marge van het boekenbedrijf, 1989-1990 (1988) R. Rijkse (red.), Pastei &
hoerenjong: 30 drukkers in de marge (1995) C. Roderick, Fine printing and private
presses: selected papers (2001) M.W. Hutner & J. Kelly, A century for the century:
fine printed books from 1900 to 1999 (2004) P. van Capelleveen & Cl. de Wolf
(red.), Het ideale boek: honderd jaar private press in Nederland, 1910-2010 (2010).

privilege
ETYM: Lat. privilegium = bijzondere verordening, voorrecht < privus = eigen(aardig);
lex = wet.
Een privilege, privilegie of octrooi is een in de periode vanaf de tweede helft van
de 16de eeuw tot 1795 door de burgerlijke overheid (de Staten Generaal vanaf 1584;
de Staten van de gewesten wellicht al vroeger) verleende bescherming tegen
nadrukken (roofdruk), een soort voorloper van het auteursrecht. Meestal werd tegen
betaling een octrooi verleend voor één bepaald werk voor een periode van 15 jaar
aan een drukker-uitgever, maar ook wel aan een auteur. Een uitzondering is bijv. het
octrooi dat de Staten van Holland op 24 juli 1679 verlenen aan de vertaler Mattheus
Smallegange voor een aantal te publiceren vertalingen van Malvezzi, Tacitus, Charron,
Quevedo, Gracian, Diogenes Laertius, Lucianus, Plutarchus en Plato voor een periode
van 15 jaar, te rekenen vanaf het verschijnen van iedere vertaling (zie P.J. Verkruijsse,
Mattheus Smallegange, 1983, p. 520). Het privilege voor de Statenbijbel leidde tot
enorme problemen en jarenlange gerechtelijke procedures tussen enerzijds vooral
Amsterdamse drukkers en anderzijds de geprivilegieerde weduwe Van Wouw en
Paulus Aertsz van Ravesteyn en de Staten Generaal.
Een privilege bevatte ook een boetebeding: verbeurdverklaring van de nadruk en
een geldbedrag, gesplitst in een deel voor de aanbrenger, voor de plaatselijke armen
en voor de Officier van Justitie of iets dergelijks. De privilegevermelding werd op
de (gegraveerde) titelpagina afgedrukt (bijv. ‘Met Privilegie voor 15. jaren’ of ‘Met
speciael Octroy vande Heeren Staten voor 15 Iaren’) en de tekst van het octrooi op
de verso-zijde van het titelblad. Omdat de octrooiverlening soms wat lang uitbleef,
kan men boeken aantreffen waarvan een gedeelte van de oplage geen en een ander
deel wel de privilegevermelding heeft, die dan als persvariant (correctie op de pers),
cancel of op een tussengeschoten blad is aangebracht. Een voorbeeld daarvan is de
in 1661 bij Jacobus van Meurs verschenen Afbeelding van 't Oude Romen met een
titelgravure in twee staten (staat) en een toegevoegd blad met het privilege van 16
juli (zie P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange, 1983, p. 103-125).
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Privilege van 1577 verleend aan Francois van Ravelengien. [bron: F. de Nave (red.), Liber amicorum
Leon Voet (1985), p. 74].

LIT: J.T. Bodel Nyenhuis, De wetgeving op drukpers en boekhandel in de
Nederlanden tot in het begin der XIXde eeuw (1892) A.C. Kruseman,
Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de 17de en 18de
eeuw (1893) H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in het Nederlandsche en
internationale recht (1909) H. de la Fontaine Verwey, ‘De Nederlandse drukkers
en de Bijbel’ in Id., Uit de wereld van het boek, dl. 2 (1976), p. 77-102 I.H. van
Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, dl. 5/1 (1978), p. 26-28, 193-236
Th.H.J. Clemens, De godsdienstigheid in de Nederlanden in de spiegel van de
katholieke kerkboeken 1680-1840 (1988), p. 24-26 Chr.F.J. Schriks, Het kopijrecht
16de tot 19de eeuw (2004).

privilegie zie privilege

probatio pennae
ETYM: Lat. afkorting voor: probatio pennae si bona sit = een proef van de pen om te
zien of ze goed is.
Term uit de codicologie en paleografie voor een aantal woorden dat door een
kopiist geschreven is om de kwaliteit van de ganzenveren pen te testen. Een
ganzenveer was niet zomaar geschikt om mee te schrijven, maar moest eerst
bijgesneden worden. Door intensief gebruik verminderde de kwaliteit van de punt
van de pen en moest deze opnieuw worden aangescherpt en getest. Deze pennenproef
gebeurde vaak op een schutblad van het handschrift, maar soms ook in de marge van
een tekst.
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In de Nederlandse taal- en literatuurstudie geniet de term enige bekendheid omdat
het eerste in onze taal geschreven literaire zinnetje (laatste kwart 11de eeuw) het
resultaat zou zijn van een dergelijk probeersel. Het werd pas in 1932 in een te Oxford
berustend handschrift ontdekt.
Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we
nu
(Alle vogels zijn begonnen hun nesten te bouwen, behalve ik en jij. Waarop
wachten we nu?)
Hoewel er in recente studies betoogd is dat het zinnetje eigenlijk Oudengels (meer
bepaald Kents) zou zijn, lijkt er zich een voorlopige (?) consensus te hebben gevormd
dat het om een mengeling gaat van Vlaams (Oudnederlands) en Kents (Oudengels).
Vermoedelijk wilde een West-Vlaamse monnik een nieuwe pen proberen op het toen
nog grotendeels onbeschreven schutblad van een Oudengels handschrift. Boven het
zinnetje schreef hij ook de Latijnse vertaling ervan. Op basis van de heldere
uitgangen alleen al kan men besluiten dat het hier om een Oudnederlandse tekst gaat.
Het zinnetje zou oorspronkelijk als volgt hebben geklonken (geluidsfragment door
Ed van der Vlist).

Het legendarische "Hebban olla vogala..." (laatste kwart 11de eeuw). [bron: D. Hogenelst & F. van
Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 8]

Bij uitbreiding kan de term verwijzen naar andere (literaire) probeersels.
LIT: W.J. Caron, ‘Het taalspel van de probatio pennae’ in Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 79 (1963), p. 253-70 (dbnl 2002) G. Kettenis
& J. Meijer, ‘Veel trammelant om een klein zinnetje’ in De letter doet de geest leven
(1980), p. 9-25 Th. Nix, ‘Het toetsen van pen en inkt’ in Hermeneus (1981), p.
353-357 F.P. van Oostrom, ‘Omstreeks 1100: Twee monniken voeren in het
Oudnederlands de pen over de liefde’ in M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (red.),
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993), p. 1-6 F. van Oostrom, Stemmen
op schrift (2006) L. de Grauwe, ‘Zijn olla vogala Vlaams, of zit de Nederlandse
filologie met een koekoeksei in (haar) nest(en)’ in Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde 120 (2004), p. 44-56 E. Kwakkel, ‘Hebban olla vogala in historisch
perspectief’ in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 121 (2005), p. 1-24
X. Dekeyser, ‘“Hebban olla vogala nestas hagunnan”. Een Vroegnederlands
kroonjuweel of een mythe?’ in D. Sandra, e.a. (red.), Tussen taal, spelling en
onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems (2007), p. 117-126 F.
Willaert, Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen (2021), p. 15-23.

Proctor-Haebler-nummering
Oorspronkelijk door de bibliograaf R. Proctor ontworpen nummering van lettertypen
in de volgorde waarin ze in drukken van een bepaalde drukker uit de incunabelperiode
voorkwamen mét vermelding van de corpsmaat van 20 regels druks in millimeters.
Konrad Haebler heeft deze Proctornummering gewijzigd: hij gaat niet uit van een
drukker, maar van de vorm van de gotische kapitaal ‘M’, waarvan hij 258 typen
onderscheidde. Via de Proctor-Haebler-nummering kan men trachten niet van een
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drukkersadres voorziene uitgaven te localiseren. Bij bibliografische beschrijvingen
van incunabelen betekent bijv. de aanduiding ‘M75: 120’: de als 75 genummerde
gotische kapitaal ‘M’; 20 regels van het desbetreffende lettertype meten 120
millimeter.
LIT: K. Haebler, Typenrepertorium der Wiegendrucke, 5 dln (1905-1924).

proefdruk
Een proefdruk wordt gemaakt van een pas ingesloten vorm of van een zetsel in de
galei op een proefpers om de ergste fouten, meestal drukfouten (zoals gebroken
letter), op het spoor te komen. Voor correctie van de zetfouten werd daarna een
drukproef getrokken. Een proefdruk is te herkennen aan het voorkomen van één of
meer van de volgende kenmerken: de weerdruk ontbreekt of schoondruk en weerdruk
maken slecht register (register maken); het zetsel is nog niet goed gedresseerd; er
komen veel druk- en zetfouten in voor; er komen vlekken op voor of afdrukken in
spiegelbeeld of blinddruk omdat het frisket niet gebruikt wordt; er is slecht geïnkt;
er is gebruik gemaakt van maculatuur.
Een proefdruk van een prent is vaak een zogenaamde afdruk-voor-de-letter, d.w.z.
voordat de teksten (titel, namen van de kunstenaars, onderschrift e.d.) op de plaat
zijn aangebracht.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 141-144.

prolegomena
ETYM: Gr. wat vooraf gezegd is < pro-legein = van tevoren zeggen.
Een woord vooraf of inleidende aantekeningen die bijv. in de 17de-eeuwse
respublica litteraria (Republiek der Letteren) vergelijkbaar waren met het voorwerk
of het voorwoord. Zo betitelt Hugo Grotius de uitvoerige inleiding op zijn Phoenissae
(1630) als ‘Prolegomena’. Soms kunnen deze inleidende aantekeningen de omvang
krijgen van een monografie, zoals Immanuel Kants Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik (1783). S. Vestdijk gebruikte de term voor een hoofdstuk van
zijn essaybundel De Poolse ruiter (1946): ‘Prolegomena eener aesthetiek’.
LIT: E.K.Grootes, ‘Het Berecht voor Jephta en de Prolegomena van Grotius’
Phoenissae-vertaling’ in S.F. Witstein & E.K. Grootes (red.), Visies op Vondel na
300 jaar (1979), p. 236-246.

prospectieve bibliografie
ETYM: pro-spicere = vooruit-, vooraf-zien
Term uit de bibliografie voor de bibliografische gegevens die verspreid worden
voordat de publicatie waarop ze betrekking hebben verschenen is. Dat kunnen folders
zijn van uitgever en boekhandelaar, de meer officiële beschrijvingen van de indertijd
door de Koninklijke Bibliotheek uitgegeven prospectieve catalogus CIP, maar ook
bijv. overzichten van lopend wetenschappelijk onderzoek en proefschriften in
voorbereiding, zoals die regelmatig gepubliceerd werden in het tijdschrift
Dokumentaal, later in Neder-L. Achteraf blijkt vaak dat de aldus verstrekte informatie
niet juist is, omdat bepaalde publicaties toch niet verschijnen (ghost) of onder een
andere titel.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 41.
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protocol
ETYM: Fr. protocole = formulierboek.
Term uit de archivistiek voor een boek waarin minuten (minuut) van akten (akte-1)
zijn ingeschreven. Zo spreekt men van notarisprotocollen waarin de minuutakten
van bijvoorbeeld testamenten zijn opgetekend.

prototypografie
ETYM: Gr. prōtos = eerste, vroegste.
Tot de Nederlandse prototypografie rekent men een aantal ongedateerde en niet
gelocaliseerde drukken waarvan men aanneemt dat dat de oudste drukken uit de
Nederlanden zijn die met losse letter zijn gedrukt. Ze dateren wellicht uit de jaren
1466-1479. De Middelnederlandse Spieghel der menscheliker behoudenesse is met
twee drukken in de overwegend Latijntalige prototypografie vertegenwoordigd. Ook
een aantal schoolboekjes is in deze periode gedrukt. Het staat inmiddels vast dat de
incunabelen uit de periode van de prototypografie niet vervaardigd zijn door Laurens
Janszoon Coster in Haarlem. De Costeriana – zoals de producten van de
prototypografie tot voor kort werden genoemd – zijn ontsproten aan de fantasie van
Hadrianus Junius die in de tweede helft van de 16de eeuw het verhaal over de
uitvinding van de boekdrukkunst door Coster in Haarlem de wereld in gestuurd heeft.
De vroegst gedateerde drukken in de Nederlanden komen uit de werkplaatsen van
Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt in Utrecht (1473), Dirk Martens en Johan
van Westfalen in Aalst (1473), William Caxton in Brugge (1473), Colard Mansion
eveneens in Brugge (1473?) en Johan Veldener in Leuven (1474).
LIT: De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden (1973),
p. 67-78 L. Hellinga-Querido & C. de Wolf, Laurens Janszoon Coster was zijn
naam (1988) J. Robbe, 'De literaire aspecten van de Costerlegende: mythologie
in de vorm van een klassieke pleitrede' in Internationale Neerlandistiek 48 (2010) 3
(okt.), p. 17-29.

provenance
ETYM: Fr. herkomst.
Term uit de bibliografie voor een overzicht van de vroegere verblijfplaatsen van
een handschrift of een exemplaar-1 van een boek aan de hand van eigendomsmerken
en herkomstgegevens. Soms wordt de term ook gebruikt ter aanduiding van de plaats
waar het handschrift geschreven is; het is echter beter om de term alleen te gebruiken
voor de oudste gedocumenteerde bewaarplaats. Als de plaats van ontstaan bekend
is, is deze identiek aan de provenance; als dit niet bekend is, is de provenance mogelijk
gelijk aan de plaats van ontstaan, waarbij de mate van waarschijnlijkheid echter
afneemt naarmate de verstreken tijd tussen de ontstaansdatum en de oudste
eigendomskenmerken groter wordt.
Wanneer vorige bezitters bekend zijn doordat ze hun naam in handschrift of boek
geplaatst hebben, hun familiewapen op de band hebben laten aanbrengen, hun ex
libris erin geplakt hebben of andere gebruikssporen erin hebben achtergelaten (bijv.
een olim-signatuur van bibliotheken), kunnen deze gegevens gebruikt worden voor
de receptiegeschiedenis van de desbetreffende tekst.
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Een voorbeeld van de ‘reconstructie’ van een lezerspubliek aan de hand van
provenancegegevens wordt gegeven door R.J. Resoort in ‘Over de betekenis van
gebruikssporen in prozaromans en volksboeken’ in Spektator 6 (1976-1977), p.
311-327.

Pagina uit het getijdenboek van de hertogin Catherina van Kleef met in de vier hoeken de wapens
van haar overgrootouders. [bron: M. Hogenbirk & l, Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017), p. 249].

LIT: F.B. Adams jr., The uses of provenance (1969) J.M.M. Hermans & G.C.
Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 79-80 J.A.A.M. Biemans, ‘Torso
van een handelaar of een verzamelaar?’ in Van pen tot laser (1996), p. 10-29 A.S.
Korteweg, 'Dit boeck hoert toe...' in M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen
(2017), p. 335-357].

punctuatie
ETYM: Middeleeuws Lat. punctuatio = interpunctie.
Begrip uit de paleografie voor alle tekens die in een handschrift kunnen worden
aangetroffen met het doel de intentie van de tekst beter weer te geven. Punctuatie
doet zich op verschillende niveaus voor: 1) de tekens die de auteur of kopiist aanbracht
om zijn tekst te verduidelijken (interpunctie, paragraafteken), 2) de tekens van een
corrector om de tekst in overeenstemming te brengen met de (veronderstelde)
bedoeling van de auteur of de kopiist (deletietekens, omissietekens, insertietekens,
enz.) en 3) tekens die de reactie van de lezer uitdrukken op de tekst die hij las
(gebruikssporen, attentietekens, aanwijzingen van instemming of afkeuring).
LIT: J.J. John, ‘Latin paleography’ in J.M. Powell, Medieval studies. An
introduction (1976), p. 39-41 K. Houston, Shady characters: The secret life of
punctuation, symbols, and other typographical marks (2013).

punctus
ETYM: Lat. punctum = punt.
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Interpunctieteken in de vorm van een punt (.) dat gebruikt wordt om een rust aan
te geven. De punctus dateert uit de Romeinse tijd en maakt deel uit van het
interpunctiesysteem waarbinnen de volzin (periodus-1) werd afgesloten met een
puntkomma (;) (periodus-2), de bijzin (colon) met een punctus en de deelzin (comma)
met een slash (/) (virgula, Duitse komma).
In middeleeuwse teksten trachtte men dubbelzinnigheden of aarzelingen in de
voordracht te voorkomen door teksten op te delen in kleinere eenheden. Tot elke
prijs moest voorkomen worden dat bijvoorbeeld in teksten met een godsdienstige of
liturgische inhoud verwarring over de betekenis zou kunnen ontstaan.
Met het gebruik van de punctus konden op bepaalde plaatsen in de tekst rustpauzes
gemarkeerd worden. Een laaggeplaatste punctus geeft een korte pauze na een
incomplete woordgroep aan. Op middelhoogte geplaatste punctus markeert een pauze
van een gemiddelde duur en een hooggeplaatste punctus geeft een langere rust aan
(bijv. aan het slot van de periodus-1). Binnen het gebruik van de punctus wordt in
Middelnederlandse handschriften onderscheid gemaakt tussen de punctus versus, de
punctus elevatus, de punctus circumflexus en de punctus interrogativus.

Gebruik van de punctus in het handschrift van het Leven van Lutgard in de 8ste en 9de regel. [bron:
M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017), p. 149].

LIT: J. Greidanus, Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie in 't biezonder
in de Nederlanden (1926) J. Wessel, ''Ende al dat si v leeren nv/ Onthoudet wel
dat radic v'. Interpunctie in het Kopenhaagse Leven van Lutgard' in M. Hogenbirk
& L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017), p. 141-158.

punctus circumflexus
ETYM: Lat. puntus = punt; circum = rond; flectere = buigen: vandaar samentrekkend.
De middeleeuwse punctus circumflexus kan worden vergeleken met het gebruik
van de punctus in Middelnederlandse volkstalige vershandschriften: het markeren
van een korte rust in combinatie met het dalen van de stem bij voordracht. Dit type
leesteken wordt vaak aangegeven als een punt en een dakje (.^).
LIT: J. Wessel, ''Ende al dat si v leeren nv/Onthoudet wel dat radic v'. Interpunctie
in het Kopenhaagse Leven van Lutgard' in M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.),
Schriftgeheimen (2017), p. 141-158.

punctus elevatus
ETYM: Lat. punctum = punt; elevatus = verheven.
Middeleeuws intonatieteken (een hoge punt) dat met name in liturgische
handschriften te vinden is, maar dat ook af en toe in wereldlijke teksten en
handschriften als interpunctieteken gebruikt werd, bijv. in de Lanceloet-compilatie
en in het Leidse Lorreinen-fragment (UB Leiden, hs. 1022).
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De elevatus heeft vaak als functie de voordrager te waarschuwen dat er geen finale
stembuiging gebruikt moet worden aan het eind van een inleidende zin. De punctus
elevatus wordt meestal aangegeven met één punt gevolgd door een omgekeerd dakje
(.v).
LIT: J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten
Jahrhundert (1974) W.P. Gerritsen, ‘Corrections and indications for oral delivery
in the Middle Dutch Lancelot manuscript’ in Neerlandica manuscripta. Essays
presented tot G.I. Lieftinck 3 (1976), p. 39-59 J.B. van der Have, Roman der
Lorreinen: de fragmenten en het geheel (1990), p. 79.

punctus interrogativus
ETYM: Lat. punctus = punt; interrogativus = vragenderwijs.
De punctus interrogativus staat in Middelnederlandse handschriften voor een sterke
pauze die aan het eind van een vers een opklimmende vragende toon kent bij
voordracht. De weergave van dit type punt bestaat doorgaans uit een punt en twee
omgekeerde dakjes (.vv ).
LIT: J. Wessel, ''Ende al dat si v leeren nv/Onthoudet wel dat radic v'. Interpunctie
in het Kopenhaagse Leven van Lutgard' in M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.),
Schriftgeheimen (2017), p. 141-158.

punctus versus
ETYM: Lat. punctus = punt; versus = tegenover.
De punctus versus figureert in Middelnederlandse teksten ten behoeve van een
lange rust aan het einde van een lange zin of periode. Die rust gaat gepaard met een
daling van de stem bij voordracht waarvoor dit type punctus de aanwijzing is. De
punctus versus wordt doorgaans aangegeven als puntkomma (;).
LIT: J. Wessel, ''Ende al dat si v leeren nv/Onthoudet wel dat radic v'. Interpunctie
in het Kopenhaagse Leven van Lutgard' in M. Hogenbirk & L. Kuitert (red.),
Schriftgeheimen (2017), p. 141-158.

punt-1 zie punctus

punt-2
Typografisch maatsysteem voor de aanduiding van de grootte van letters. Wanneer
de punt wordt afgeleid uit de vroeger gebruikelijke augustijn, dan meet één punt 1/12
van ruim 4,5 mm, dat is 0,3759398 mm. Er zijn echter verschillende typografische
punten in gebruik. De 18de-eeuwse uit Frankrijk afkomstige Didot-punt (0,3759259
mm) werd in de 19de eeuw door de Duitser Berthold aangepast tot de hierboven
genoemde norm. In Engeland en Amerika was het pica-systeem in gebruik, gebaseerd
op ongeveer 6 pica's per inch. In de 19de eeuw werd de pica-punt bepaald op
0,3514056 mm. Tegenwoordig komt men ook wel een pica van 0,35146 mm tegen.
Ondanks de door de Europese Gemeenschap verplicht gestelde metricatie worden
beide puntensystemen in de praktijk naast elkaar gebruikt en wint de gewoonte om
typografische maten in millimeters uit te drukken nauwelijks terrein. In de analytische
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bibliografie-1 daarentegen is het wel usance om in de letterformules de vanuit oud
drukwerk te reconstrueren afmetingen van letters in millimeters aan te geven.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 72-75 H. van Krimpen, Boek over
het maken van boeken (19862), p. 22-28.

Q

quasi-facsimile-transcriptie
ETYM: Lat. quasi = ongeveer + facsimile = namaak + transcribere = overschrijven;
een afschrift dat ongeveer op het origineel lijkt.
Methode in de bibliografie van het beschrijven van titelpagina's uit de periode dat
de fotografie nog in de kinderschoenen stond en de bibliografen nog overdreven veel
waarde hechtten aan een zo nauwkeurig mogelijke nabootsing van de tekst en van
het typografisch materiaal van de titelpagina. Met behulp van allerlei soorten
onderstrepingen werden verschillende lettertypen aangegeven; regeleindes werden
met een verticale lijn aangeduid enz. Hoewel het maken van facsimile's tegenwoordig
bijzonder eenvoudig is, blijkt de quasi-facsimile-methode hardnekkig. Voor het
identificeren van drukken is ze echter vrijwel waardeloos; daartoe is het noteren van
katernsignatuurposities veel efficiënter gebleken. In een bibliografische beschrijving
kan men dan ook beter óf een echt facsimile afdrukken óf een sterk vereenvoudigde
transcriptie, beide aangevuld met een aantal andere elementen, waaronder
signatuurposities.
LIT: F. Bowers, Principles of bibliographical description (1949), p. 135-184
D.F. Foxon, Thoughts on the history and future of bibliographical description (1970)
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 322-328 P.S. Dunkin,
Bibliography. Tiger or fat cat? (1975), p. 18-22 P.J. Verkruijsse, Mattheus
Smallegange (1624-1710) (1983), p. 41-43.

quatern zie quaternio

quaternio
ETYM: Lat. quaterni = telkens vier.
Term uit de codicologie voor een katern van 4 dubbelbladen; dit is gelijk aan 8
bladen (blad-2) of 16 bladzijden.
De benaming quaternio of quatern werd in de middeleeuwen voor meer begrippen
gebruikt: voor het bovengenoemde katern van 4 dubbelbladen, maar ook voor katern
in het algemeen; in dat geval is een katern met bijv. 3 dubbelbladen (ternio) tevens
een quaternio. Tenslotte werd de term ook gebruikt voor een klein, later ook wel
voor een groot, ongebonden boek.
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Katernen van 4 of 5 dubbelbladen (quinio) komen het meeste voor in middeleeuwse
handschriften. Het is overigens niet noodzakelijk dat alle katernen in een handschrift
of boek een gelijk aantal bladen hebben.

Twee manieren om het papier te vouwen voor een quaternio. [bron: L. Gilissen, Prolégomènes à la
codicologie (1977), p. 30]. (Onderaan fig. 8 en 9).

LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961), p. 300-307 L.E.J. Gilissen, Prolégomènes à la codicologie
(1977), p. 14-125.

quinio
ETYM: Lat. quini = telkens vijf < quinque = vijf.
Term uit de codicologie, ook quintern genoemd, voor een katern van 5
dubbelbladen; dit is gelijk aan 10 bladen (blad-2) of 20 bladzijden. Katernen van 4
(quaternio) of 5 dubbelbladen komen het meeste voor in middeleeuwse handschriften.
Papieren katernen bestaan vaak uit quinionen; papier is vaak dunner dan perkament
en kan daardoor zonder schade meer dan acht bladen in een katern hebben. Het is
overigens niet noodzakelijk dat alle katernen in een handschrift of boek een gelijk
aantal bladen hebben.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961), p. 300-307 L.E.J. Gilissen, Prolégomènes à la codicologie
(1977), p. 14-125.

quintern zie quinio

R

randversiering
Begrip uit de codicologie voor met pen en inkt of penseel en dekverf aangebrachte
versieringen (boekverluchting) in de marges van middeleeuwse handschriften en
incunabelen. Beide soorten zijn ontstaan in de 13de eeuw in Frankrijk.
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Randversiering is nooit een losstaand verschijnsel, maar treedt in principe slechts
op in combinatie met een initiaal-1 of miniatuur. Bij bestudering moeten rand en
initiaal dan ook als een eenheid worden beschouwd.
De geschilderde verluchting, die gemaakt werd met kostbaardere materialen, vormt
ten opzichte van de met pen aangebrachte (penwerk) het hogere niveau. Ze is bestemd
voor openingsbladen en belangrijke onderdelen, terwijl kleinere teksteenheden een
penwerkdecoratie krijgen. Er zijn echter ook kostbare handschriften waarin de hele
decoratie geschilderd is, zoals er ook zijn met alleen penwerkversiering. In alle
gevallen echter wordt de hiërarchie binnen de tekst aangegeven door het verschil in
grootte van de initialen en de omvang van de daarbij horende margedecoratie.
Penwerk heeft een uitzonderlijke bloei gekend in de noordelijke Nederlanden en
was tot in de 16de eeuw een goedkoop middel om geleding en versiering in de tekst
aan te brengen.
Zowel het penwerk als de geschilderde randversiering verschilt sterk per periode
en per plaats van ontstaan, zodat het een goed hulpmiddel is bij het dateren en
lokaliseren van handschriften. Bij incunabelen echter valt de plaats waar het boek
gedrukt werd vaak niet te rijmen met de stijl van de versiering.

Randversiering in het eerste door Gerard Leeu gedrukte boek (1477). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij
en druk in de Nederlanden (1962), p. *15]

LIT: J.M.M. Hermans (red.), Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden
1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988 (1988), p.
13-122 S. Scott-Fleming, Pen flourishing in thirteenth-century manuscripts (1989)
J.P. Gumbert, The Dutch and their books in the manuscript age (1990) A.S.
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Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in
Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw (1992).

rapsodie
ETYM: Gr. rapsōidia = door een rapsode voorgedragen episch gedicht < raptein =
aaneenrijgen; ōidè = gezang, gedicht.
Een selectie van epische gedichten, zoals gebracht door een rapsode. Vanaf de
16de eeuw verbreedde de betekenis: een collectie of mengelmoes van sterk
uiteenlopende teksten die toch een geheel vormen en vaak teksten betreffen met een
hoog emotioneel of expressief gehalte. Ook in de muziek geraakte de term
ingeburgerd, met een min of meer vergelijkbare betekenis; denk aan de ‘Hongaarse
Rapsodieën’ van F. Liszt of – in de popmuziek – de ‘Bohemian Rhapsody’ van
Queen. Martinus Nijhoff noemde zijn gedicht Pierrot aan de lantaarn (1919) een
'clowneske rapsodie'.

rariorum
ETYM: Lat. rarus = zeldzaam.
Term uit het veilingwezen voor een zeldzaam voorwerp. In (de veelal Engelstalige)
auctie- en antiquariaatscatalogi (auctiecatalogus, antiquariaatscatalogus) worden
boeken al snel als rariora (‘rare’) aangemerkt als ze niet in de geraadpleegde, maar
vaak verouderde bibliografische standaardwerken voorkomen, of als ze daarin reeds
als zelden voorkomend beschreven worden. Een dergelijke verkoopbevorderende
aanduiding blijkt vaak onterecht als de recent beschikbare bibliotheekcatalogi
geraadpleegd worden. Overigens hoeft de relatief frequente aanwezigheid van ‘rariora’
in openbaar bezit niet in tegenspraak te zijn met de zeldzaamheid van het aanbod
van hetzelfde werk op veilingen.
LIT: Ed. Schilders, Vergeten boeken: literaire curiosa en rariora, boekenvrienden
en bibliomanen (1986) P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken. Een handleiding
(19922), p. 10-12 A cabinet of curiosities: usual items in the Bodleian Library
(catalogus; 1998).

rasterdiepdruk
Illustratietechniek behorend tot de machinale diepdruk. De rasterdiepdruk is een
variant op de heliogravure waarbij het lichtgevoelige pigmentpapier door een
kruisraster belicht wordt. Door de belichting ontstaat op het papier een netwerk van
in water oplosbare lijnen. Wanneer het belichte pigmentpapier nog een tweede keer
wordt belicht door een fotografisch positief van de afbeelding worden de
lichtgevoelige gelatinepunten binnen het rasternetwerk meer of minder belicht. Na
de dubbele belichting wordt het pigmentpapier op een koperen plaat bevestigd, het
papier met warm water losgeweekt en de oplosbare gelatine weggewassen.

Rasterdiepdruk op vijf keer de ware grootte. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (1990),
p. 158].
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LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905).

rasuur
ETYM: Fr. rasure = uitgekrabde plaats (in handschrift) < Lat. rasura = afschraapsel
< radere = krabben, scheren.
Correctiewijze om op perkament een schrijffout te herstellen: de foute letters
werden met een schrijfmes weggekrabd (uitraderen) en de correctie kon in de aldus
ontstane ruimte ‘op rasuur’ aangebracht worden, als de tekst tenminste niet groter
was dan de verwijderde fout. In tegenstelling tot een palimpsest-1, waarbij de inkt
meestal van een heel blad werd afgewassen, is bij een rasuur de oorspronkelijke tekst
meestal vernietigd. Door verschillende redacties (redactie-2) van dezelfde tekst te
vergelijken, kan echter een oudere lezing achterhaald worden op de plaats waar de
correctie of wijziging op rasuur is aangebracht. Een beroemd voorbeeld hiervan is
de eerste versregel van Van den vos Reynaerde (ed. Lulofs, 19852) in het Comburgse
handschrift: ‘Willem die vele bouke maecte‘. ‘Vele bouke’ staat (dicht
opeengeschreven) op rasuur. Net als in andere overgeleverde Reynaert-redacties
stond hier oorspronkelijk ‘Madocke’, maar dit was rond 1400 al een onbegrepen of
onbekende titel geworden.

Van de vijfde regel van onder vanaf 'canco' op rasuur. [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de
Nederlanden (1962), afb. 9].
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LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19584), p. 113-139 B.
Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(19862; reprint 20094), p. 23-24 J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione
codicum (19813), p. 57.

RDA
ETYM: Afkorting van Resource Description and Access.
Resource Description and Access, het nieuwe, in 2011 of 2012 in te voeren
wereldwijde systeem van titelbeschrijving, aangepast aan de eisen van de nieuwe
media. RDA zal de Regels voor de titelbeschrijving in Nederland vervangen waarvan
lange tijd (1924-1975) gebruik gemaakt is in de wetenschappelijke bibliotheken.
LIT: S.W. Hoexum, ‘Titelbeschrijving’ in Bibliotheek en documentatie. Handboek
ten dienste van de opleidingen (19843), p. 195-212 A.O. Kouwenhoven (red.),
Handboek bibliografie (19953), p. 82-86 RDA-toolkit (2011).

recensio
ETYM: Lat. re-censio = schatting (door de censor) < recensere = inspecteren, tellen.
Term uit de tekstkritiek voor de eerste fase die voorafgaat aan de (re)constructie
van het archetype-1: 1) het opbouwen van de keten van onderlinge verwantschappen,
2) het genereren van een stemma uit deze keten, 3) het (re)construeren van de tekst
van het archetype. De recensio gaat vooraf aan de emendatio.
LIT: B.J.P. Salemans, ‘Text genealogical remarks on Lachmann, Bédier, Greg and
Dearing’ in Leuvense Bijdragen 79 (1990), p. 427-468 B.J.P. Salemans, Building
stemmas with the computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian, way: the case of
fourteen text versions of Lanseloet van Denemerken (2000).

reclamant zie custode

reclame zie custode

recto-zijde
ETYM: Lat. [folio] recto = terwijl de bladzijde juist is.
Bibliografische term voor de voorzijde van een blad-2 of vel; de keerzijde heet
verso-zijde. Bij boeken uit de handschriften- en handpersperiode verwijst men in
plaats van naar pagina's naar de recto- en verso-zijde van een door middel van de
katernsignatuur aangeduid blad. Als pagina 1 en 2 zich op het eerste blad van het
A-katern bevinden, worden die aangeduid als respectievelijk fol. A 1 recto en A 1
verso, gewoonlijk afgekort tot A1r, A1v. In sommige bibliografische literatuur worden
recto en verso ook aangeduid met een superieur geschreven a en b.
In een opening van een boek bevindt zich links altijd een verso-pagina met een
even paginanummer en rechts altijd een recto-pagina met een oneven paginanummer.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 329-330.
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redactie-1
ETYM: Fr. rédaction = het opstellen van een stuk, de inkleding < Lat. re-digere,
re-agere = terug-brengen, vastleggen.
Een of meer personen die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling en inhoud
van een bundel, naslagwerk, een krant, een tijdschrift e.d. De redacteur of de leden
van de redactie kiezen uit het voorhanden zijnde materiaal dat wat het meest in
overeenstemming is met hun doelstelling of ze nodigen bepaalde auteurs uit om
bijdragen te leveren voor de uitgave(n) waarvan zij de redactie voeren. In feite bepaalt
de redactie dus het beleid van een uitgave voor zover het de inhoud betreft. Dat beleid
wordt vaak verwoord in een redactionele bijdrage die, wanneer het bijv. periodieken
betreft, het karakter heeft van een (literair) programma. Een goed voorbeeld daarvan
vormt het ‘Ter inleiding’ van het tijdschrift Forum (jrg. 1, 1932, nr. 1) van de
redacteuren Ter Braak, Du Perron en Roelants.
Soms is er sprake van een redactieraad naast of boven de redactie die al dan niet
bindende adviezen kan geven over het te voeren beleid, over afzonderlijke bijdragen,
over de samenstelling van de redactie etc. Voorts kent men rubrieksredacteuren en
gastredacteuren, die uiteraard een beperkte bevoegdheid hebben. Voor omvangrijke
ondernemingen zoals encyclopedieën e.d. bestaat vaak een bureauredactie die meestal
betaald wordt door en in opdracht werkt van een uitgever en dan ook bij die uitgever
is ondergebracht.
Veel uitgeverijen hebben redacteuren in dienst die adviezen geven aan (vooral
beginnende) auteurs. Die adviezen kunnen betrekking hebben op stilistische,
taaltechnische maar ook inhoudelijke kwesties. Ze bewerken de kopij om die klaar
te maken voor publicatie. Daarbij spelen de huisregels van de uitgeverij een rol om
de uniformiteit en het specifieke van het fonds-1 te bewaken (editing).
LIT: J. Morrish, Magazine editing: how to develop and manage a successful
publication (20032) L. Vroegindeweij, Handboek redactie: het organiseren van
publicaties (2005; reprint 2010) M. Hunter, Editing early modern texts: an
introduction to principles and practice (2007) L. Kuitert, Over redactie (2008)
W. Daniëls, Teksten redigeren (2011).

redactie-2
ETYM: Fr. rédaction = inkleding, vandaar variant < Lat. re-digere, re-agere =
terug-brengen, bijeenbrengen, het zo maken.
Term uit de editietechniek voor een variante lezing van een tekst die een andere
tekstinterpretatie toelaat. In de opeenvolgende stadia van de tekstgenese kunnen
verschillende redacties ontstaan, hetzij door het aanbrengen van varianten in een
codex of manuscript-2, hetzij in de verschillende fasen van het productieproces van
een boek (kopij, drukproef, uitgave, herdruk). Niet alle varianten leiden
noodzakelijkerwijs tot een nieuwe redactie, bijv. het wijzigen van de ‘ae’- in de
‘aa’-spelling in een tekst.
Bij middeleeuwse teksten noemt men een tekst een bewerking of een versie als
hij ten opzichte van de voorbeeldtekst matig afwijkt; als de afwijkingen ingrijpend
zijn, spreekt men van een omwerking of remaniement.
Als een tekst in meer dan één redactie of versie bewaard is gebleven, kan de
onderlinge verwantschap (recensio, filiatie) worden onderzocht en kan aan de hand
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van een stemma de tekst worden ge(re)construeerd die het dichtst bij het archetype-1
of het origineel staat.
Een voorbeeld van een gedicht waarvan door het aanbrengen van enkele open
varianten en het toevoegen van een slotstrofe in het manuscript twee redacties
ontstaan, is P.C. Hoofts ‘Chanson a Madame’ (UB Amsterdam, hs. II C 14, p.
249-250; zie P.C. Hooft, Uit Hoofts lyriek, ed. Zaalberg, 19815, p. 22-24). Vs. 29-31
en vs. 33 hebben de volgende varianten:
29
Ver wt de straten eng, en woelige canalen,
Ver wt de straten drang, op berch, in woeste dalen
30
Als snachts slaeprige wint de zee sacht overweijt,
Als snachts slaeprige wint het bosch sacht overweijt,
31
Ick op de stille vloedt mijn clachten sal verhalen,
Aen Echo ick alleen mijn clachten sal verhalen,
33
Een visscher die t verstaet, dewijl hij leijt sijn lagen,
Een jager die t verstaet, dewijl hij leijt sijn lagen,
Samen met de toevoeging van de ‘Diego’-slotstrofe verplaatsen de varianten het
gedicht vanuit de autobiografische Venetië-entourage naar de Pyreneeën.
LIT: A. Dees, ‘Over stambomen van handschriften’ in Forum der Letteren 18
(1977), p. 63-78 M. Dekker & M. Mulder, ‘Een voorbeeld van
stamboomreconstructie: Karel ende Elegast’ in Spektator 18 (1988-1989), p. 96-118
A.M. Duinhoven, ‘Stamboomreconstructie: rekenkunde of tekststudie?’ in Spektator
18 (1988-1989), p. 119-123 B. Salemans, ‘Varianten als bouwstenen van stemma's:
een pleidooi voor eenvoud en openheid bij het opstellen van tekststambomen’ in Wat
duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen (1989), p. 319-343.

redactiereeks
Een in principe oneindige reeks werken van verschillende auteurs die onder redactie
van een commissie en onder een reekstitel bij een bepaalde uitgever worden
uitgegeven. In veel gevallen betreft het secundaire literatuur of tekstedities, in
tegenstelling tot werken in een uitgeversreeks, waarin veelal primaire literatuur
zonder redactiebegeleiding wordt uitgegeven. In de neerlandistiek komt in de reekstitel
vaak het woord ‘bibliotheek-2’ voor, bijv. de Bibliotheek voor Middelnederlandsche
Letterkunde bij uitgeverij Wolters in 1869 opgezet onder leiding van H.E. Moltzer,
later ook met o.a. Jan te Winkel, W.J.A. Jonckbloet, J. Verdam en M. de Vries in de
redactie. Enkele andere redactiereeksen op het gebied van de neerlandistiek zijn:
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, uitgegeven in opdracht van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden (uitgeverij Tjeenk Willink);
Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden (Tjeenk Willink); Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies (Tjeenk
Willink); Klassiek Letterkundig Pantheon (KLP; Roelants en Thieme); Synthese
(Wetenschappelijke Uitgeverij); Facsimile-edities der Lage Landen (FELL; Sub
Rosa); Nijhoffs Nederlandse Klassieken (Nijhoff).
LIT: Regels voor de titelbeschrijving (196811), p. 31 M.B. Geers-Meulenbroek
& H. Labots, ‘Klassiek letterkundig pantheon: een check-list’ in Dokumentaal 9
(1980), p. 111-124 L. Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire
series in Nederland, 1850-1900 (1993).
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regest
ETYM: Lat. regestum = boek met samenvattingen van belangrijke documenten <
re-gerere = terugbrengen, registreren.
Term uit de archivistiek en editietechniek voor de beknopte weergave van de
inhoud van een akte-1 of brief. Een regestenlijst geeft in chronologische volgorde
regesten, waarin minimaal opgenomen zijn de datum, de naam van degene van wie
de akte is uitgegaan, de naam van de handelende partij en een korte beschrijving van
de rechtshandeling. In brievenedities, met name die van omvangrijke correspondenties,
treft men vaak van de minder interessante brieven een regest aan met datum, namen
van afzender en geadresseerde en korte samenvatting van de inhoud.
Oorkonden in regestvorm zijn uitgegeven door G. Brom, Regesten van oorkonden
betreffende het Sticht Utrecht (2 dln., 1908). Een brieveneditie waarin sommige
brieven in regestvorm weergegeven zijn, is die van G.J. Hooykaas, De briefwisseling
van J.R. Thorbecke.
LIT: M. Mathijsen-Verkooijen, De brieven van De Schoolmeester;
documentair-kritische uitgave. Dl. 3: Verantwoording (1987), p. 31-32 G.J.
Hooykaas, ‘Epistolaria’ in Spektator 18 (1988-1989), p. 365-367 M. Mathijsen,
‘Het blozen van brievenediteurs; een reactie op G.J. Hooykaas’ “epistolaria“‘ in
Spektator 18 (1988-1989), p. 375-379.

register maken
Drukkersterm voor het op de juiste wijze tegenover en op elkaar staan van de
drukregels op recto-zijde en verso-zijde van een blad-2. Om de schoondruk en
weerdruk goed register te laten maken, dient het formaatmaken van binnenvorm en
buitenvorm nauwkeurig te hebben plaatsgevonden. Vervolgens is het nodig dat het
vel voor de weerdruk precies op dezelfde plek op de pers wordt vastgeprikt.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 152 Ph. Gaskell,
A new introduction to bibliography (19742), p. 128-129 P.M. van Cleef, Handboek
ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland (ed. F.A. Janssen, 1974), p. 140-141
C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en correctors (ed. F.A.
Janssen, 1981), p. 114-115 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw
(19862), p. 351-352.

register-1
ETYM: Lat. registrum = lijst, cataloog < re-gerere = terug-dragen, regelen, beheren.
Alfabetisch of systematisch gerangschikte inhoudsopgave van een werk (bijv.
naam- of zaakregister); synoniem van index-1. Met betrekking tot literaire werken
zijn dergelijke naslagmiddelen veeleer uitzonderlijk. Toch maakten vroegere vertalers
en uitgevers er gebruik van om de (haastige) lezer wegwijs te maken in wat het werk
hem te bieden had. Zo vindt men niet zelden bij oudere uitgaven achterin een lijst
van bondig geformuleerde inhoudsopgaven (cf. argument) van de onderdelen van
het werk (boeken, hoofdstukken, e.d.) of een reeks van pregnante uittreksels of
treffende uitspraken die uit het werk werden gelicht. De bedoeling is duidelijk het
werk daarmee zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de lezer. Zie ook
concordantie-1.
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LIT: M.A. van Rees, ‘Register’ in Spektator 3(1973-1974) 6, p. 433-446 J.F.
Vanderheyden, Verkenningen in vroegere vertalingen (Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde) (1985), p. 147-200 F. Willaert, ‘Registraliteit
en intertextualiteit in Hadewychs Eerste Strofische Gedicht’ in L. Herman e.a. (red.),
Veertien listen voor de literatuur (1993), p. 165-190 (DBNL 2003).

registratuurplan
Term uit de archivistiek voor een ordeningsplan voor de indeling van een te vormen
archief en de rangschikking van de bestanddelen daarvan. In Nederland is het in het
begin van de 20ste eeuw door de Zaandamse gemeentesecretaris J.A. Zaalberg
ontworpen registratuurplan overgenomen door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Het op basis van de UDC vervaardigde systeem rangschikt de dossiers
zaaksgewijs, niet onderwerpsgewijs, dus niet alle stukken over cultuur bij elkaar,
maar bijv. alleen over de poëzieprijs van de desbetreffende gemeente.
LIT: W.J. Formsma & F.C.J. Ketelaar, Gids voor de Nederlandse archieven (19813),
p. 61-63.

reisexemplaar zie dummy

rekest
ETYM: Oud-Fr. requeste = verzoekschrift.
Term uit de archivistiek voor een verzoekschrift – ook aangeduid als request of
requisitie – aan een met gezag bekleed persoon of instelling. Rekesten werden
gewoonlijk via een notaris in de juiste vorm gegoten. Zo kan men in de notariële
archieven tal van verzoekschriften van boekverkopers aantreffen die privilege
aanvragen voor door hen uit te geven boeken.
Bijv.: Op 13 juli 1661 vraagt de Amsterdamse graveur Jacobus van Meurs via de
notaris octrooi aan voor zijn uitgave Afbeelding van 't oude Romen en Afbeeldinge
van 't nieu Romen aan de Staten van Holland:
Geeft met aller behoorlijcker eerbiedinge te kennen, Iacobus van Meurs
plaetsnijder binnen Amsterdam, U Edele Grootmogende ootmoedige
Suppliant, hoe dat hij heeft bij den anderen compleet gesoght ende
verkregen, oock doen drucken de beschrijvinge ende verhandelinge van
out ende nieut Romen [...]
(Amsterdam Stadsarchief, Not. Arch. 2832, p. 484)
Samen met Frederik van Eeden, Gerard van Hulzen e.a. schrijft Louis Couperus in
1920 een rekest aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen waarin
een verbetering van de sociale positie en de honorering van letterkundigen wordt
bepleit.

reliëfgravure
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Illustratietechniek behorend tot de machinale diepdruk. Eind 18de, begin 19de eeuw
werd de linieermachine uitgevonden die reliëfs door middel van fijne lijntjes kon
weergeven: de reliëfgravure of anaglyptografie. Door variatie in de onderlinge afstand
van de lijnen ontstaan toonverschillen. De later ontwikkelde reliëfgraveermachine
was in staat om via een tastpen een oppervlak af te tasten terwijl een graveernaald
dat aan de andere kant vertaalde naar de koperplaat.

Bladzijde uit William Blake’s Jerusalem (1810). [bron: F. van der Linden, De grafische technieken
(19905), p. 54].

LIT: F. van der Linden, Grafische technieken (1979), p. 53-56 J. de Zoete e.a.
(red.), De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw (1995).

repertorium
ETYM: Lat. reperire = terugvinden.
Term uit de bibliografie voor een bibliografisch naslagwerk voor een bepaald
wetenschapsgebied of met betrekking tot een bepaald onderwerp, bijv. B. Besamusca,
Repertorium van de Middelnederlandse Karelepiek (1983), Id., Repertorium van de
Middelnederlandse Arturepiek (1985), en uit de archivistiek voor een index met
analyses van de teksten waarnaar wordt verwezen. Toch wordt in de archiefwereld
de term repertorium ook wel in de eerste betekenis gebruikt, bijv. voor W.J. Formsma
& B. van 't Hoff, Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven (19652)
en E.A. van Beresteyn, Genealogisch repertorium (nieuwe uitg. 1972).
Van belang voor de neerlandistiek zijn o.a. het Repertorium van het
rederijkersdrama (1968) van W.M.H. Hummelen, het Repertorium van het ernstige
drama in de Nederlanden 1600-1650 (1983) van H. Meeus, het Repertorium
doctoraalscripties 1981-1985: neerlandistiek en kunstgeschiedenis (1988), het
Repertorium van het oude boekenbezit in België (1989) en het Repertorium van de
Middelnederlandse artes-literatuur van R. Jansen-Sieben (1989).
LIT: Th.S.H. Bos, 'Kind van vele ouders: ruim een eeuw 'Repertorium van (boeken
en) tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland' in K. Kooymans
(red.), Bron en publikatie (1985), p. 167-202 R. Jansen-Sieben & P.J.A. Franssen,
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'Ria Jansen-Sieben: een repertorium moet dynamisch zijn' in Literatuur 7 (1990) 1,
p. 36-40.

representant
ETYM: Fr. représentant = vertegenwoordiger < Lat. re-praesentare = voor ogen stellen,
doen verschijnen.
Begrip uit de codicologie – ook lettre d’attente genoemd – voor een klein
loodslettertje in de marge van een tekst, waarmee de kopiist aangaf dat er op de
opengelaten plaats door de rubricator nog paragraaftekens of andere
tekststructurerende elementen moesten worden aangebracht. In luxueuze
middeleeuwse handschriften behoorde het niet tot de taak van de kopiist de gekleurde
initialen (initiaal-1), lombarden en paragraaftekens neer te zetten, maar werd dat
door de rubricator gedaan. Om deze in staat te stellen de juiste letter in te vullen,
zette de kopiist bij wijze van representant een klein lettertje in de marge vóór de
plaats (of op de plaats zelf) waar de uiteindelijke letter moest komen. Ook rubrieken
(rubricatie) werden op deze manier aangegeven.
Vaak gebruikte men voor representanten een ander schrift (bijv. littera cursiva)
en veel afkortingen (abbreviatuur). Een paragraafteken werd gerepresenteerd door
twee puntjes of twee schuine evenwijdige streepjes.
Representanten waren bedoeld om later te worden verwijderd, hetzij door middel
van rasuur, hetzij door wegsnijden bij het binden. Als een representant in de vouw
van een blad wordt aangetroffen, is het een aanwijzing dat de codex op ongevouwen
bladen is geschreven. Juist deze kleine aantekeningen die weggehaald hadden moeten
worden, kunnen ons veel leren over de manier van werken in een scriptorium.
De gewoonte om initialen en lombarden te representeren werd overgenomen door
de eerste boekdrukkers (incunabel).

Lombarde 'S' met zwarte representant 'ſ ' in de letter. (1473). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk
in de Nederlanden (1962), p. *12]

LIT: W. Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in
Middelnederlandse epische teksten’ in Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85 J.M.M.
Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 39 D. Hogenelst
& F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 32-34.

reprint
ETYM: Eng. herdruk.
Term uit de editietechniek (teksteditie) voor het door een uitgever fotografisch
reproduceren van een eerder verschenen druk, gewoonlijk zonder (nieuwe) inleiding
of verantwoording door een editeur. Reprint moet dus duidelijk onderscheiden worden
van herdruk, waarvoor nieuw zetsel vervaardigd moet worden; een reprint is in
principe een nieuwe oplage.
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Deze vorm van de facsimile-editie is snel en goedkoop en wordt toegepast op
zowel primaire literatuur als secundaire literatuur. De grote hoeveelheid reprints,
met name in de decennia 1960 en 1970, van vooral complete tijdschriften,
naslagwerken en zeldzame primaire teksten valt toe te schrijven aan het oprichten
van tal van nieuwe bibliotheken en de indertijd toenemende studentenaantallen.
Reeds in het midden van de 19de eeuw bestond een geheel ander anasta(l)tisch
procedé waarbij de gedrukte tekst van zijn oorspronkelijke drager via een chemisch
proces overgebracht werd op een metalen plaat, hetgeen meestal beschadiging van
het origineel tot gevolg had.
Ten behoeve van de neerlandistiek zijn tal van reprints op de markt gebracht, zoals
alle embleembundels van Jan Luyken in 1977, de Kleine gedichten voor kinderen
van Van Alphen (1973) of de 2de druk van het zevendelige handboek De
ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (1922-1927) van J. te Winkel in
1973. De serie met de dus in principe onjuiste naam Utrechtse Herdrukken van HES
Publishers bracht reprints van o.a. R. Jacobsens studie over Karel van Mander, van
W. Drops Verbeelding en historie en van A.G. van Hamels Zeventiende-eeuwsche
opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
LIT: E. Cockx-Indestege & C. Lemaire, Handschriften en oude drukken in facsimile
van 1600 tot 1984 (catalogus KB Brussel 1984), p. 17-18.

reproductietechnieken
ETYM: Fr. reproduction = opnieuw voortbrengen.
Druktechnische term voor het kopiëren van een bestaande afbeelding (prent,
schilderij enz.) door middel van technische hulpmiddelen. Het reproduceren kan
zowel via hoogdruk, als via diepdruk en vlakdruk. Tot de hoogdrukprocédés horen
de houtsnede en het cliché-2, tot de diepdrukprocédés horen o.a. gravure en ets en
tot de vlakdrukprocédés de steendruk en de offset.
LIT: F. van der Linden, Grafische technieken (1979) H. van Krimpen, Boek over
het maken van boeken (19862), p. 111-130.

request zie rekest

requisitie zie rekest

retroacta
ETYM: Lat. retro = uit het verleden; acta = handelingen.
Term uit de archivistiek voor een bijlage die oorspronkelijk – al dan niet binnen
hetzelfde archief – in een ander verband, gewoonlijk als zelfstandig bewijsstuk, is
opgemaakt. Het meest bekend zijn de retroacta van de burgerlijke stand, bestaande
uit de kerkelijke doop- en trouwboeken van vóór 1811 die voor een goed functioneren
van deze nieuwe dienst gevorderd werden en op de gemeentehuizen werden geplaatst.
LIT: W.J. Formsma & F.C.J. Ketelaar, Gids voor de Nederlandse archieven (19813),
p. 75.
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retrospectieve bibliografie
ETYM: Fr. rétrospectif = terugblikkend op het verleden.
Een subjectieve bibliografie of objectieve bibliografie die publicaties uit een
afgesloten periode registreert, bijv. incunabelen, postincunabelen, narratief-fictioneel
proza uit de 18de eeuw, of alle secundaire literatuur uit het verleden met betrekking
tot een auteur. Een retrospectieve bibliografie is dus duidelijk iets anders dan een
afgesloten bibliografie, die niet bedoeld is om na verschijnen vervolgd te worden.
Een retrospectieve bibliografie kan dan ook heel wel een lopende bibliografie zijn.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.

revisie
ETYM: Fr. révision = herziening.
Term uit de drukkerswereld voor een tweede of latere drukproef. De eerste proef
werd gewoonlijk in niet-opgemaakte vorm, dus op stroken, ter drukkerij gecorrigeerd.
De auteur werd vervolgens voor het eerst met een drukproef in eerste revisie
geconfronteerd. Wanneer daarin maar weinig zetfouten aangewezen konden worden,
kon de auteur op deze tweede proef of eerste revisie zijn fiat voor drukken geven.
Als er veel correcties nodig waren, dienden meer revisies te volgen. Veel zetterijen
werkten voor de opeenvolgende proeven met verschillende kleuren papier zodat
onmiddellijk duidelijk was welke fase een bepaalde proef vertegenwoordigde: eerste
proef op witte stroken, revisie op groene stroken, tweede revisie op geel, en
opgemaakte proef op grijs enz.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 392-395.

romancyclus
C. Reeks zelfstandig te lezen romans van één auteur die duidelijk een inhoudelijke
samenhang vertonen en die door de auteur dan ook als samenhangend worden
gepresenteerd, bijv. door er een speciale cyclustitel aan te geven. Meestal wordt die
inhoudelijke samenhang bewerkstelligd doordat dezelfde personages, of de
belangrijkste daarvan, in alle afzonderlijke delen optreden. Dat is bijvoorbeeld het
geval in de middeleeuwse romancyclus over koning Arthur of in de Lancelot-cyclus.
Overigens werden de eerste delen van zulke romancycli niet zelden als op zichzelf
staande romans geconcipieerd en pas later in een omvattend raam geplaatst, zoals
bijv. het geval is met H. de Balzacs La comédie humaine (1829-1854), die ook wel
een roman fleuve genoemd wordt. De roman fleuve vertoont echter doorgaans een
hechtere eenheid dan de romancyclus, die eerder een bundeling is van afzonderlijke,
maar samenhang vertonende romans. Maar de grenzen tussen de romancyclus en de
roman fleuve zijn niet altijd precies aan te geven omdat in beide typen dezelfde
personages een rol kunnen spelen, er een vrij lange tijdsspanne in wordt beschreven
en er een breed beeld van de historisch-maatschappelijke situatie in kan worden
geschetst.
Beroemd werd de romancyclus van Emile Zola: Les Rougons-Macquart (20 dln,
1871-1893). Nederlandse voorbeelden zijn Louis Couperus’ Boeken der kleine zielen
(4 dln, 1901-1903), S. Vestdijks Anton Wachterromans (8 dln, 1934-1960), A.F.Th.
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van der Heijdens De tandeloze tijd (7 dln, 1983-2016) en J.J.Voskuils Het bureau
(7 dln, 1996-2000).
Bij drie- of vierdelige cycli spreekt men respectievelijk van een trilogie of
tetralogie.
LIT: C. Tazelaar, A.M. de Jong's Merijntje Gijzen-cyclus (1929) M. Hogenbirk,
'Is hij het? Lodewijk van Velthem en de compilator' in B. Besamusca, R. Sleiderink
& G. Warnar (red.), De boeken van Velthem: auteur, oeuvre en overlevering (2009),
p. 47-72.

romein
ETYM: Gewoon lettertype, zo genoemd naar het voorbeeld van de kapitalen uit de
Romeinse keizertijd.
Benaming uit de drukkerswereld voor alle staande drukletters, die oorspronkelijk
gebaseerd waren op de schrijfletter humanistische minuskel of littera antiqua. De
benaming staat in oppositie tot de cursief, de schuine letter, die afgeleid is van de
geschreven cancelleresca's. Omdat het gedrukte boek een groter verspreidingsgebied
had dan de codex en het ontwerpen van een letterpolis een langdurige artistieke
prestatie is, was standaardisering en stilering van de drukletter geboden. Dit is vooral
het werk geweest van de in de 15de eeuw in Venetië werkzame Nicolaus Jenson en
Francesco Griffo (de laatste in de drukkerij van Aldus).
In de 16de eeuw ontstonden nationale varianten van de Italiaanse
renaissance-antiqua: in Frankrijk van de beroemde ontwerpers Claude Garamond en
Robert Granjon, in Nederland door Christoffel van Dyck, in Engeland van William
Caxton. Eind 17de eeuw werd voor de Franse koninklijke drukkerij een nieuwe romein
ontworpen die als ‘romain du roi’ veel invloed op latere ontwerpers als Philippe
Grandjean gehad heeft. 18de-eeuwse lettergraveurs legden zich toe op verbetering
van het letterbeeld en in relatie daarmee van de druktechniek; bekend zijn John
Baskerville, Firmin Didot, Giambattista Bodoni en Justus Erich Walbaum.
Deze letters worden moderne of classicistische antiqua's genoemd, modern face
of didone (Didot-Bodoni) in tegenstelling tot de renaissance-antiqua, old face, garalde
(Garamond-Aldus) of zelfs mediaeval. In de 19de eeuw werd er druk geëxperimenteerd
met vette letters (égyptienne) en schreeflozen. Bekende ontwerpers uit de 20ste eeuw
zijn Jan van Krimpen en S.H. de Roos, Eric Gill en Stanley Morison, Herman Zapf
en Max Miedinger.

De aanhef van het derde bedrijf van Vondels Maeghden, gedrukt in romein (1639). [bron: Bibliopolis]
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LIT: D.B. Updike, Printing types, their history, form and use (19802) F. van der
Linden, Over letters & schrift en de beginselen van het schrijven (1983), p. 152-161
B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 190-220.

rondboogverbinding
Term uit de paleografie voor een speciaal soort verbinding tussen twee letters
(ligatuur) die geldt als een formeel kenmerk van de littera textualis. Daar waar de
ronde letterdelen van twee elkaar opvolgende letters elkaar raken, is een speciale
oplossing gevonden om de schrijfsnelheid te vergroten. Het afsluitende ronde
letterdeel van de eerste letter (b, ronde d, h, o, p, v) is gecombineerd uitgevoerd met
het beginnende ronde letterdeel van de tweede letter (c, d, e, g, o). Voorlopers van
de rondboogverbinding zijn pp en bb, die al in de 12de eeuw werden gebruikt. Deze
combinaties zijn eigenlijk geen echte rondboogverbindingen omdat een recht en een
rond letterdeel met elkaar verbonden zijn.

Voorbeelden van rondboogverbindingen. [[bron: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (1988),
p. 161].

LIT: B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (19862; reprint 20094), p. 166-167 B. Engelhart & J.W. Klein, 50
eeuwen schrift (19882), p. 161-162.

roofdruk
Term uit de drukkerswereld voor een onrechtmatige nadruk van een boek. Een
roofdruk betekent financieel nadeel voor de oorspronkelijke uitgever en levert vaak
een corrupte, want niet geautoriseerde, tekst. Hoewel er heel lang geen officieel
geregeld auteursrecht was, bestonden er toch impliciet en ook wel expliciet afspraken
tussen uitgevers onderling (compagnie) en van uitgevers met overheden (privilege)
over een soort kopijrecht. In de loop van de 17de eeuw ontstond in Nederland de
gewoonte om in een krantenadvertentie melding te maken van een voorgenomen
druk, welke claim gold als een bescherming tegen roofdrukken.
Desondanks werd er zeer veel nagedrukt, soms inclusief de in het voorwerk
opgenomen waarschuwing van de oorspronkelijke drukker tegen gesignaleerde
roofdrukken. Soms is heel moeilijk uit te maken welke druk de originele en welke
de roofdruk is, bijv. in het geval van Den spiegel der Spaensche tijrannije gheschiet
in West-Indien van Bartolomeus de las Casas, in 1620 uitgegeven door zowel C.L.
vander Plasse als door E.J. Cloppenburgh.
Zelfs na invoering van het internationale auteursrecht blijven er roofdrukken
verschijnen, bijv. van werk van Gerard Reve of zelfs van onder zijn naam gedrukt
werk van anderen: Een vieze oude kale man (1982) bevat drie artikelen van Reve die
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zonder zijn toestemming uit Hollands Diep van 1975-1977 zijn nagedrukt, en een
dichtbundel Zinkend schip (1984) bevat verzen die helemaal niet van hem zijn.
Via foto-offset kunnen ook gemakkelijk roofdrukken tot stand komen, met name
in landen in Oost-Azië die het niet zo nauw namen en nemen met internationale
verdragen.
LIT: I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, dl. 5 (1978), p. 28-34 P.G.
Hoftijzer, De zeis in andermans koren. Over nadruk in Nederland tijdens de Republiek
(1993) C.F.J. Schriks, Het kopijrecht: 16de tot 19de eeuw (2004) B. Dongelmans,
‘Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen: de Berner Conventie als spiegel van en
splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912‘ in Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 11 (2004), p. 163-180.

rotatiedruk
ETYM: Lat. rotare = draaien.
Drukprocedé waarbij de drukvorm als een kwart- of halve cylinder op een
zogenaamde rotatiepers is gemonteerd. In tegenstelling tot de stopcylinderpers draait
de rotatiepers voortdurend in dezelfde richting door, waardoor veel energie wordt
bespaard en waardoor kilometers lange rollen papier bedrukt kunnen worden.
Rotatiedruk wordt vooral toegepast voor het drukken van kranten, maar ook
pocketboeken worden wel op die manier gedrukt.

Schematische weergave van rotatiedruk [bron: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 75].

LIT: M.G. Fischer (red.), Hoogdrukrotatiedrukken (19702) H. van Krimpen,
Boek over het maken van boeken (19862), p. 70 B. Winkler e.a. (red.),
Rollenrotatiedruk in Nederland 1950-2004 (2004).

rotunda
ETYM: Lat. rotundus = rond < rota = wiel.
Van oorsprong laatmiddeleeuwse, door B. Kruitwagen opnieuw geïntroduceerde,
benaming voor de middelste van de drie schriftsoorten (fraterschrift) die door de
Moderne Devoten (Moderne Devotie) gebruikt werden voor het schrijven van boeken.
De rotunda – ook notula genoemd – is een variatie op de gotische littera textualis en
werd toegepast als standaard boekletter (boekschrift). De beide andere schriftsoorten
heten bastarda en fractura.
Pogingen om een nomenclatuur op te stellen die gebaseerd is op de middeleeuwse
benamingen moesten worden gestaakt: het aantal gebruikte termen was veel te groot
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en te verwarrend en strikte definities konden nauwelijks gegeven worden.
Tegenwoordig gebruikt men de door G.I. Lieftinck ontwikkelde nomenclatuur, die
overigens ontstaan is uit pogingen om op basis van Kruitwagens studie de
nomenclatuur van de Broeders van het gemene leven te reconstrueren.

De rotunda. [bron: B. Engelhart & F. De Clercq, 50 eeuwen schrift (19652), p. 156]

LIT: B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwsche paleografica, paleotypica, liturgica,
kalendalia, grammaticalia (1942), p. VI-IX, 25-78.

royalty
ETYM: Eng. < Oudfr. roialté = koningsambt, koninklijk recht.
Auteurshonorarium. Term uit de uitgeverswereld voor het contractueel vastgelegde
percentage van de verkoopprijs van een boek (doorgaans zonder de kosten van de
band) dat aan de auteur wordt uitbetaald als honorarium en dat jaarlijks wordt
uitgekeerd aan de hand van het aantal verkochte exemplaren van dat boek. Dat
percentage varieert gewoonlijk van 7,5% tot maximaal 20%, afhankelijk van het
succes van een auteur en de door de uitgever begrootte oplage. Doorgaans vermeldt
een uitgeverscontract een oplopende percentagereeks, bijv. 7,5% tot 10.000 verkochte
exemplaren van het boek en daarboven 10% of meer.
Vaak wordt bij het inleveren van de kopij of het afsluiten van het contract een niet
terugvorderbaar voorschot op deze royalties aan de auteur verstrekt, opdat die bij
tegenvallende verkopen toch een redelijk basisbedrag voor zijn inspanningen krijgt.
Royalties worden ook wel auteursrechten genoemd, maar dat laatste begrip is veel
ruimer en heeft onder meer betrekking op het geestelijk eigendom van een tekst.
LIT: K. van Damme, Het auteursrecht in de boekensector: een praktisch handboek
voor leek en jurist (2009) D.J. Hesemans, Auteursrecht, 2 dln (20102).

rubricatie
ETYM: Lat. rubrum = rode inkt < ruber = rood.
Term uit de codicologie voor de meest eenvoudige manier van versiering van
handschriften door het gebruik van rode inkt, rubrum of minium (vandaar ook
miniatuur) genaamd. Voor uitvoering in rood kwamen in aanmerking:
kapittelopschriften, lombarden, paragraaftekens; vaak ook werd de eerste letter van
een versregel doorgehaald (‘opgehoogd’). Als er sprake is van versiering op niveau,
dan spreekt men van boekverluchting of historiëring (initiaal-1). Het was niet
ongebruikelijk dat degene die rubriceerde (de rubricator) een ander was dan de kopiist,
zoals ook blijkt uit het colofon van een handschrift met werken van Jan van
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Ruusbroec: de kopiist besluit met ‘Biddet trouwelic voer den scryver om God’,
waaraan door de rubricator in rood is toegevoegd: ‘Ende voer den genen diet geroet
heeft’. Wanneer het afschrijven en rubriceren gescheiden plaatsvond, zette de kopiist
op plaatsen waar er gerubriceerd moest worden, een representant of schreef hij de
in het rood uit te voeren tekst zo ver in de binnen- of buitenmarge, dat hij na het
inbinden en afsnijden niet meer zichtbaar zou zijn.

De rubricatie dient hier tot het opvullen van de witte ruimte, waardoor een gesloten bladspiegel
ontstaat (1473). [bron: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. *12]

LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie XI’ in Spiegel
der Letteren 7 (1963-1964), p. 204-207 J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De
descriptione codicum (19813), p. 38-39 A.S. Korteweg (red.), Kriezels, aubergines
en takkebossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende
eeuw (1992) D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p.
32-34.

rubriek-2 zie rubricatie

rugtitel
Term uit de bibliografie voor de titel, zoals die – vaak in ingekorte vorm – op de rug
van een boek wordt afgedrukt. De bestanddelen van een rugtitel zijn gewoonlijk de
auteursnaam, de (ingekorte) titel en de uitgeversnaam. Vooral bij wat minder dikke
boeken, waar men moet woekeren met de ruimte, wordt de titel in verkorte vorm
gegeven, soms gelijkluidend aan de franse titel. De rugtitel bijv. van Betje Wolff en
Aagje Deken: De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart wordt meestal Sara
Burgerhart. Multatuli's Max Havelaar is vrijwel alleen bekend bij deze rug- en franse
titel en niet bij de volledige titel Max Havelaar of De koffieveilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Er zijn ook boeken waarbij de rugtitel afwijkt
van zowel franse titel als van de volledige titel, bijv. Jacob Smits biografie van
Huygens heeft als volledige titel De grootmeester van woord- en snarenspel. Het
leven van Constantijn Huygens 1596-1687, als franse titel De grootmeester van
woord- en snarenspel Constantijn Huygens en als rugtitel Het leven van Constantijn
Huygens.
Wanneer de rugtitel niet in horizontale regels aangebracht kan worden omdat het
boek daarvoor niet dik genoeg is, wordt bij verticale betiteling van boven naar beneden
gedrukt opdat de rugtitel leesbaar blijft als het boek op tafel ligt. In Duitsland wordt
vrij consequent van beneden naar boven gewerkt en ook in Frankrijk volgt men nog
wel die methode.
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In de periode dat de boekband nog niet door de drukker-uitgever geleverd werd,
kan de door diverse binders of eigenaars met de hand aangebrachte rugtitel van
exemplaar tot exemplaar verschillen. Voorts moet men erop bedacht zijn dat bij een
convoluut een rugtitel niet de gehele inhoud dekt. In plaats van een rugtitel treft men
ook wel een met de hand geschreven titel aan op de snede van een boek wanneer dat
met de rug naar achter in de kast geplaatst werd, zoals vaak gebeurde tot in de 16de
eeuw.

Rugtitels voor de uitgaven van De Zilverdistel. [bron: P. van Capelleveen & Cl. Wolf (red.), Het
ideale boek (2010), p. 63].

LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 186.

rugwit
Term uit de typografie voor de binnenmarge, het gedeelte van de pagina (bladzijde)
dat zich op een rechter pagina in een opening links van de zetspiegel en op een linker
pagina in een opening rechts van de zetspiegel bevindt. De andere marges heten
kopwit, snijwit en staartwit.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 149-150.

runen(liederen)
ETYM: Oudnoors rûn = geheim, toverteken.
Runen zijn Oudgermaanse lettertekens, vaak geassocieerd met mysterie en magie.
Het runenalfabet, futhark genoemd naar de eerste zes letters (th is één letter), bestond
in Scandinavië uit 24 tekens, in Engeland uit 29. Aan de basis van het tekensysteem
zou vermoedelijk het Griekse of het Romeinse alfabet liggen dat, naar men vermoedt,
door de Germanen aangepast werd om het in hout of op duurzame materialen te
kunnen kerven.
Drie strofische gedichten, een Oudengels (8ste eeuw), een Noors (13de eeuw) en
een IJslands (15de eeuw), die de namen van de runen verklaren, worden runenliederen
genoemd. Ze zijn op de eerste plaats mnemotechnisch, maar tonen wel aan hoe de
runentekens werden aangeleerd en geduid.
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Runen in de 'Codex runicus Armanag' (13de eeuw). [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 28]

LIT: A. Bammesberger (red.), Old Englisch runes and their continental background
(1991) M. Philippa & A. Quack, Runen: een helder alphabet uit duistere tijden
(1994) W. Krause, Les runes (1995) T. Looijenga & A. Quack (red.), Frisian
runes and neighbouring traditions (1996) C. Giliberto, Le iscrizioni runiche sullo
sfondo della cultura frisone altomedievale (2000) T. Spurkland & B. van der Hoek,
Norwegian runes and runic inscriptions (2005) K. Düwel (red.), (Wilhelm Grimms)
Ueber deutsche Runen (1821-1828; reprint 2009) J. Nowé, De Vikingen achterna.
Wat de runen ons vertellen (2009) J. Nowé, 'Runen raden' in Filter 19 (2012) 3,
p. 35-42.

running title zie kopregel

S

s.a.
ETYM: Lat. afkorting van: sine anno = zonder jaar.
Aanduiding in titelbeschrijvingen van boeken waarvan het verschijningsjaar
onbekend is of in ieder geval niet in het boek voorkomt. Is het jaar uit andere bron
wel bekend, dan wordt dat gewoonlijk na de afkorting tussen rechte haken toegevoegd.

samizdat/tamizdat
ETYM: Russ. zelf-uitgave/daar-uitgave.
Samizdat is het niet-officieel literair circuit in de voormalige Sovjetunie dat bestond
naast het officiële, door de staat gecontroleerde, literaire circuit (gosizdat =
staatsuitgave). Eigenhandig in kleine oplagen gestencilde teksten werden in beperkte
kring rondgedeeld, wat door de officiële instanties tot op zekere hoogte werd
getolereerd. Wanneer dergelijke ondergrondse literatuur in het Westen gepubliceerd
werd, om daarna clandestien in de Sovjetunie binnengebracht te worden, spreekt
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men van tamizdat (Russ. daar-uitgave). Zo werd het in Rusland lange tijd verboden
Dr. Zjivago van B. Pasternak in het Russisch gepubliceerd in Milaan (1957) en
vandaar de toenmalige Sovjet-Unie binnengesmokkeld. De Russische term 'samizdat'
wordt ook algemeen gebruikt voor allerlei vormen van oppositionele literatuur in
landen met sterke censuur.
LIT: Samizdat: documenten van de Oosteuropese linkse oppositie (1971) F.J.M.
Feldbrugge, Samizdat and political dissent in the Soviet Union (1975) D. Brown,
Soviet Russian Literature since Stalin (1978) E. Waegemans, Russische letterkunde
(1986), hoofdstuk 11 L. Richter & H. Olschowsky (red.), Im Dissenz zur Macht:
Samizdat und Exilliteratur der Länder Ostmittel- und Südosteuropas (1995) A.
Haun e.a., Samizdat (2001) J.W. Roberts, How the internet is changing the practice
of politics in the Middle East: political protest, new social movements, and electronic
samizdat (2009).

saut du même au même
ETYM: Fr. sprong van hetzelfde naar hetzelfde; Du. Augensprung = sprong van het
oog.
Term uit de tekstkritiek voor een continueringsfout die erin bestaat dat de kopiist,
na het afschrijven van een aantal zinnen, bij het hervatten van het lezen van zijn
voorbeeldtekst op een andere plaats in de legger terugkeert, omdat deze ogenschijnlijk
dezelfde is. Twee dezelfde woorden dicht bij elkaar in de voorbeeldtekst kunnen dan
een verspringing veroorzaken, waardoor een deel van de tekst verloren gaat of juist
verdubbeld wordt. Wanneer de kopiist per ongeluk in de verkeerde kolom zoekt,
kunnen zo flinke stukken tekst wegvallen. Als de kopiist zijn fout niet opmerkt, is
de ontbrekende passage voorgoed verloren; een volgende kopiist heeft immers een
tweede, complete tekst nodig om de oorspronkelijke lezing te kunnen herstellen. In
geval van een verdubbeld tekstgedeelte is herstel van de oorspronkelijke lezing
natuurlijk een stuk eenvoudiger.

Bij het zetten van Couperus' zin: ‘Wijd hun niet meer je nog menschelijk erbarmen: ik ben ijverzuchtig,
o mijn menschelijke broeder’, vervolgde de zetter de zin na ‘menschelijke’ in plaats van ‘menschelijk’
(1918). [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 192]

LIT: A. Dain, Les manuscrits (19753), p. 48-49 A.M. Duinhoven, Bijdragen tot
de reconstructie van de Karel ende Elegast I (1975), p. 152.

scholia
ETYM: Gr. interpretatie, commentaar < scholion = kleine studie over een woord of
passage < scholè = dispuut, discussie, bespreking.
Commentaren in de marge van een tekst. Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst
werden de werken van klassieke meesters door ‘scriptores’ met de hand
overgeschreven. Was het de taak van de ‘compilator’ om deze te verzamelen en
samen te vatten, de ‘scholiast’ voorzag ze van commentaar, verklarende opmerkingen
of annotaties in de marge. Zie ook glos.
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Vierentwintig Plato-dialogen met marginale scholia. [bron: Internet, bTb5Hp].

LIT: R. Meijering, Literary and rhetorical theories in Greek scholia (1987) E.
Dickey, Ancient Greek scholarship: a guide to finding, reading, and understanding
scholia, commentaries, lexica, and grammatical treatises, from their beginnings to
the Byzantine period (2007) R. Nünlist, The ancient critic at work: terms and
concepts of literary criticism in Greek scholia (2009).

scholiast
ETYM: Gr. scholè = dispuut, discussie.
In het proces van de teksteditie was de klassieke scholiast diegene die de tekst
voorzag van commentaren, verklarende opmerkingen of annotaties in de marge
(scholia).
LIT: R. Nunlist, The ancient critic at work: terms and concepts of literary criticism
in Greek scholia (2009).

schooleditie
Een door een editeur bezorgde editie van één of meer teksten speciaal vervaardigd
voor het gebruik in het onderwijs. Doorgaans betreft het een editie van een wat oudere
tekst, waarvan men weet dat die een rol speelt in het literatuuronderwijs en waarbij
een commentaar de leesbaarheid voor leerlingen kan bevorderen. Om die reden kan
ook herspelling en normalisatie van de tekst wenselijk zijn. De ideale schooleditie
is gebaseerd op het voorwerk van een historisch-kritische editie, maar dat is maar
zelden het geval.
Voorbeelden van schooledities zijn de uitgaven van J.M. Acket van Hildebrands
Camera obscura (1923) en Louis Paul Boons Uitleenbibliotheek (1966) in de Cahiers
voor Letterkunde. Veel van deze edities verschenen in reeksen die lang niet altijd
alleen op scholieren gericht zijn, maar ook op studerenden en geïnteresseerde lezers.
Bekende reeksen zijn in dit verband o.m. De Zwolse herdrukken, De Klassieke
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Galerij, de Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, de Cahiers voor Letterkunde
en de Griffioen-reeks. Een moderne reeks, speciaal voor het middelbaar onderwijs,
is Tekst in Context.
LIT: W. Hagen, ’Von den Ausgabentypen’ in S. Scheibe (red.), Vom Umgang mit
Editionen (1988), p. 31-54 M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek
editiewetenschap (1995), p. 76 (20104).

schoondruk
Druktechnische term voor de druk die op één zijde van een blanco vel wordt
aangebracht. Later – nadat de inkt van de schoondruk gedroogd is – wordt op de
verso-zijde de weerdruk aangebracht. Het vel is dan compleet met de binnenvorm
en buitenvorm waarna het tot een katern gevouwen kan worden.
Gewoonlijk zal men voor de schoondruk de binnenvorm op de pers leggen, omdat
die eerder klaar is dan de buitenvorm, maar strikt noodzakelijk is dat niet. Wanneer
men een vel aantreft waarop de weerdruk ontbreekt of waar de weerdruk slecht
register maakt (register maken) met de schoondruk, zou men te maken kunnen hebben
met een proefdruk.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 141 P.M. van
Cleef Jzn., Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 84 vlgg. C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en
correctors, ed. F.A. Janssen (1981), p. 49 vlgg.

schrift
Het ontstaan en de ontwikkeling van het schrift gaat gelijk op met de toenemende
specialisatie in de menselijke samenleving. Op verschillende plaatsen ter wereld zijn
op verschillende tijdstippen verschillende soorten schrift ontstaan en gebruikt voor
ruwweg twee doeleinden: voor administratie en voor religieuze formules en
bezweringen. De oorsprong van het schrift ligt in de semasiografie (semasiogram),
het vastleggen door middel van tekens van een betekenis. De meest eenvoudige vorm
daarvan registreert niet wat, maar dát er onthouden moet worden, bijv. een knoop in
de zakdoek. Mnemonisch schrift legt vast hoeveel er onthouden moet worden, bijv.
via een kerfstok.
Een ingewikkelder vorm van schrift is de pictografie (pictogram): in een beeld
wordt vastgelegd wat men wil mededelen en onthouden. Tot het pictografisch schrift
worden o.a. de rotstekeningen (petroglief; petrogram) gerekend. Dit is overigens niet
de enige relatie tussen schriftgeschiedenis en kunstgeschiedenis. Met de hiërogliefen
(die een niet onbelangrijke rol gespeeld hebben bij het ontstaan van de emblematiek)
en het spijkerschrift voltrekt zich de overgang van concreet pictografisch naar abstract
ideografisch beeldschrift (ideogram). Het ideografische schrift verfijnde zich – echter
niet in alle schriftsystemen! – van logografisch of woordschrift (logogram-2) tot
syllabisch of lettergreepschrift (syllabogram) en consonantisch of medeklinkerschrift
in het Fenicisch rond 1000 v. Chr. tot het door de Grieken omstreeks 900 v. Chr.
uitgevonden fonografisch of alfabetisch schrift. Waarschijnlijk via de Etrusken
bereikte het alfabetisch schrift de Romeinen.
Omdat de Nederlanden gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling onder de
invloedssfeer van het West-Romeinse rijk verkeerden, heeft het Latijnse alfabet het
runenschrift verdrongen. Rond 800 werd in de middeleeuwse kloostergemeenschappen
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een schrifthervorming doorgevoerd die een uniform boekschrift tot gevolg had, de
Karolingische minuskel, welke letter aan de basis staat van onze moderne drukletter,
de romein, en aan het schrift dat momenteel op school wordt aangeleerd. Vanaf ca.
1200 ondergaat deze letter een verandering die neerkomt op ontronding en breking.
De humanisten hebben deze letter pejoratief gotisch schrift genoemd, en in hun ad
fontes-streven, maar ook om zich te distantiëren van de duistere middeleeuwen grepen
zij terug op de littera antiqua (zoals zij de Karolingische minuskel abusievelijk
noemden) om daarmee hun brieven te schrijven en hun (klassieke) tekstedities mee
af te drukken. De gotische of Oudhollandse drukletter bleef voor teksten in de
volkstaal, met name voor religieuze teksten, tot de Franse tijd in zwang.
Schrift is kunst of vliegwerk: wie duidelijk of mooi (kalligrafie) wil schrijven,
schiet niet op; wie snel schrijft, is gauw onleesbaar. Voor boekdruk (drukkunst) geldt
iets overeenkomstigs: hoe groter de letter, hoe sneller men kan lezen, maar des te
dikker het boek. Vandaar de voortdurende wisselwerking tussen sierschrift (kalligrafie)
en gebruiksschrift (currens, cursief).
Men onderscheidt majuskelschrift (hoofdletters) en minuskelschrift (kleine letters).
In de typografie spreekt men van kapitaal en onderkast. Minuskelschrift ontstaat als
men met enige snelheid majuskels aan elkaar vast gaat schrijven zonder het
schrijfinstrument op te tillen. Omdat men majuskels tussen twee lijnen kan schrijven,
noemt men het tweelijnig schrift. Om dezelfde reden heet minuskelschrift vierlijnig;
de stokken van de letters steken immers uit naar boven en naar beneden.
Gedurende de vroege middeleeuwen was schrijven (en lezen) het monopolie van
de geestelijkheid. Vooral de middeleeuwse kloosters waren schrijfcentra. Elk zichzelf
respecterend klooster had een scriptorium, een schrijfzaal, waar handschriften ten
behoeve van de liturgie of de Bijbelstudie werden afgeschreven. Met de renaissance
van de 12de eeuw komt het schrift in lekenhanden door toedoen van mondaine clerici.
In de late middeleeuwen is het persoonlijk handschrift ontstaan. Voor die tijd was
het schrift betrekkelijk uniform. Men kende een boekletter, de littera textualis; een
kanselarijschrift (cancelleresca) dat in de 15de eeuw doordrong in het boekschrift
met als resultaat de littera cursiva en de littera hybrida; en een gebruiksschrift, de
littera currens. Hoewel deze schriften op het oog aanzienlijk van elkaar verschillen,
gaat onder het andere uiterlijk eenzelfde schrijfbeweging (ductus) schuil. Wanneer
in de 15de eeuw het papier als schrijfstof populair wordt, ligt het schrijven binnen
het bereik van velen. Voor die tijd werd er op perkament geschreven, wat een grote
vakbekwaamheid vereiste, zodat het schrijven van boeken haast uitsluitend gebeurde
door beroepskopiisten.
Vanaf de 17de eeuw is er georganiseerd en later ook uniform schrijfonderwijs. Het
hedendaagse gebruik van viltstift en balpuntpen alsook schrijfmachine en
tekstverwerker heeft de aandacht voor de leesbaarheid van het schrift nadelig
beïnvloed. Ook het gebruik van de telefoon als communicatiemiddel in plaats van
de brief heeft niet ten gunste van het handschrift gewerkt.
De wetenschap die zich met de ontwikkeling van het schrift, de schriftbenamingen,
het schrijfmateriaal, de gebruikte abbreviaturen (abbreviatuur), de ontcijfering enz.
bezighoudt, is de paleografie. De wetenschap die het handgeschreven boek als
materieel object bestudeert, is de codicologie. Onder grafistiek verstaat men een
overkoepelende wetenschap die zich richt op de taalcodering door middel van schrift.
Grafologie tenslotte is een sub-discipline van de toegepaste psychologie die
karaktereigenschappen uit handschrift tracht te destilleren en interpreteren.
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Volgens een recente theorie van Gerrit Noordzij berust de essentie van het schrift
op de verhouding tussen de door de zwarte streken omsloten witte vlakken in het
woordbeeld, niet uitsluitend op het zwart van de letter. Het verschil tussen het dik
en dun van de streken van een schrift is het contrast. Er zijn drie contrastsoorten te
onderscheiden: translatie, rotatie en expansie, die overheersen in respectievelijk de
periode van oudheid en middeleeuwen (inclusief renaissance), van het maniërisme,
en van de romantiek (waarbij inbegrepen barok en classicisme).
LIT: M. Cohen, La grande invention de l'écriture et son évolution, 3 dl. (1958)
I.J. Gelb, A study of writing (1974) Schrift en communicatie, speciaal nummer van
Spiegel Historiael 7 (1972) J.P. Gumbert, Schrift, codex en tekst (1974) G.E.
Booij e.a., Spelling (1979), p. 21-32 J.L. van der Gouw, Oud schrift in
Nederland (19933) D. Jackson, Van beitel tot vulpen (19872) F. van der Linden,
Over letters & schrift en de beginselen van het schrijven (1983) P. Schneiders,
Papieren geheugen. Boek en schrift in de Westerse wereld (1985) G. Noordzij,
De streek. Theorie van het schrift (1985; reprint 2009) B. Engelhart & J.W. Klein,
50 eeuwen schrift (19882) J.R. Osborn, Letters of light. Arabic script in calligraphy,
print and digital design (2017).

schrijfboek
Door 16de- en 17de-eeuwse schrijfmeesters (schrijver) geproduceerde boeken met
lettervoorbeelden (‘exemplaer boecken’), vergelijkbaar met de letterproeven van
drukkers. Vooral na de uitvinding van de kopergravure was het mogelijk de
lettervoorbeelden te voorzien van veel en ingewikkeld krulwerk. Het eerste gedrukte
schrijfboek (typografisch schrijfboek) was van de Italiaan Ludovico Arrighi (1522).
In de Nederlanden waren het vooral cartografen en Franse schoolmeesters die zich
op de kalligrafie wierpen, de eersten (Jodocus Hondius en Gerard Mercator) om
duidelijke letters te vinden voor gebruik op hun kaarten, de laatsten (Felix van Sambix,
Jan van den Velde, Maria Strick, Abraham van Overbeke) ten behoeve van het
onderwijs.
De schrijfkunst werd in de 17de eeuw tot een rage; de ‘ars pennae’ werd beschouwd
als de tiende muze. Er werden ook wedstrijden in georganiseerd om de ‘prix de la
plume couronnée’. Schrijfmeesters werden door dichters bezongen (Van den Velde,
Hendrik Meurs en Lieven Coppenol door o.a. Vondel) en door schilders geportretteerd
(Maria Strick door Mierevelt, Coppenol door Rembrandt), terwijl ook sommige
auteurs zich met kalligrafie bezighielden (bijv. Anna Roemers Visscher in haar
Letter-Juweel (ed. De Kruyter, 1971).
Een achttal Nederlandse schrijfboeken is in de serie Penman's Paradise in facsimile
uitgegeven in de jaren 1968-1971, nl. van Clément Perret, Jodocus Hondius, Jan van
den Velde (twee schrijfboeken), Gerardus Mercator, Maria Strick, David Roelands
en Simon de Vries.
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Typografisch schrijfboek van Cornelis Crul [bron: H. Bekkering e.a. (red.), De hele Bibelebontse
berg (1990), p. 77].

LIT: P.H. van Gestel & G.C.F. van der Laan, Schrijven en schrijfonderwijs (19193),
p. 147-169 A.R.A. Croiset van Uchelen, [‘Recensie facsimile-uitgaven
schrijfboeken’] in Quaerendo 1 (1971), p. 223-226 A.R.A. Croiset van Uchelen,
‘Dutch writing-masters and the Prix de la Plume Couronnée’ in Quaerendo 6 (1976),
p. 319-346 D. Jackson, Van beitel tot vulpen (1981), p. 118-129 A.R.A. Croiset
van Uchelen, ‘De raadselachtige schrijfmeester Clemens Perret en zijn twee
materieboeken’ in A. Horodisch (red.), De arte et libris (1984), p. 43-60 T. Croiset
van Uchelen, Deliciae: over de schrijfkunst van Jan van den Velde (1984) T.
Croiset van Uchelen, Vive la plume: schrijfmeesters en pennekunst in de Republiek
(2005) T. Croiset van Uchelen, ‘Maria Strick, schoolhoudster en kalligrafe in de
Gouden Eeuw’ in Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 15
(2007), p. 33-86 T. Croiset van Uchelen, ‘Een bijzonder exemplaarboek’, ‘Een
nuttig ABC voor de jeugd’ en ‘Een Konstboek ter herinnering aan de maker’ in
Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw; geschenken van het Dr. Th.J.
Steenbergen Fonds (2011), p. 112-137.

schrijftafel zie wastafel

schrijver
Tegenwoordig synoniem met auteur. Gedurende de middeleeuwen echter was de
schrijver of scriver niet de auteur van een werk, maar de kopiist, degene die de
vervaardiging van het handschrift als materieel object voor zijn rekening nam. Dat
heeft wel eens problemen opgeleverd bij de identificatie van een werk, maar in de
recente literatuurgeschiedenissen zijn deze fouten hersteld. Van de Karelroman
Willem van Oringen (13de eeuw) weten we via Jacob van Maerlants Spiegel historiael
dat Klaas van Haarlem (Van Haerlem Clays) de schrijver en in dit geval de auteur
is geweest.
Een bijzonder soort schrijver was de schrijfmeester, een beroepsschrijver die niet
verward moet worden met de magister scriptorum die aan het hoofd stond van een
scriptorium. De schrijfmeester werkte op bestelling en hing zelfs reclamebladen met
schrijfvoorbeelden voor zijn raam om zo zijn waar aan te prijzen. Van de
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schrijfmeester Herman Strepel uit Münster is zo'n schrijfmeesterblad bewaard
gebleven. De 17de-eeuwse schrijfmeesters produceerden schrijfboeken met
lettervoorbeelden.
Soms vermeldt de proloog of epiloog de schrijversnaam, al dan niet verstopt in
een acrostichon of ander letterraadsel.
LIT: B. Kruitwagen, ‘De Münstersche schrijfmeester Herman Strepel (1447) en
de schriftsoorten van de Broeders van het Gemeene Leeven en de Windesheimers’
in Id., Laat-Middeleeuwsche Paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia,
grammaticalia (1942), p. 1-116 D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven
wereld (1995), p. 61-117 J.W. Klein, ‘(Middelnederlandse) handschriften:
produktieomstandigheden, soorten, functies’ in Queeste 2 (1995), p. 1-30.

schrijversportret
Vanaf de 16de eeuw komen al afbeeldingen (ets, gravure) van auteurs voor in hun
boeken, maar door de uitvinding van de fotografie en de opkomst van het professionele
schrijverschap in de 19de eeuw neemt het aantal schrijversportretten explosief toe.
Dank zij dit nieuwe wondermiddel kon het publiek vertrouwd worden met de door
hen bewonderde auteurs. Een van de eerste fotoboeken van letterkundigen is van Jan
ten Brink, Onze hedendaagse letterkundigen (1885). Rond 1860 raakte het inplakken
van portretfoto’s in exemplaren in zwang: die exemplaren waren duurder dan die
zonder foto. In de 21ste eeuw verschijnen nog maar weinig boeken zonder
schrijversportretten, vaak op de achterflap.
LIT: L. Kuitert, ‘De foto maakt de schrijver: over schrijversportretten in de
negentiende eeuw’ in J. Biemans, L. Kuitert & P. Verkruijsse (red.), Boek & letter
(2004), p. 495-514.

schuine-lijntest
Methode uit de analytische bibliografie om te controleren of exemplaren van een
boek van hetzelfde zetsel gedrukt zijn. Schuin over een pagina wordt een liniaal
gelegd van een bepaald, willekeurig te kiezen, punt bovenaan naar een dito punt
ergens onderaan. Een aantal letters en/of tekens die door de (denkbeeldige) lijn
gesneden worden, wordt genoteerd. Vervolgens wordt in de te collationeren
exemplaren een liniaal gelegd tussen dezelfde punten als in het uitgangsexemplaar.
Snijdt de lijn dezelfde letters en tekens, dan kan geconcludeerd worden dat alle
gecontroleerde exemplaren van hetzelfde zetsel gedrukt zijn, dus tot dezelfde druk
behoren. Het spreekt vanzelf dat de schuine-lijntest op een aantal plaatsen in een
boek uitgevoerd moet worden, bij voorkeur in iedere drukvorm.
Deze methode wordt nauwelijks (meer) toegepast omdat ze erg omslachtig is. Veel
eenvoudiger en minstens even doeltreffend is de controle van de posities van
katernsignaturen (katernsignatuur).

schutblad
Term uit de codicologie en drukkerswereld voor de dubbelbladen die aan de vooren achterzijde het boekblok met de boekband verbinden om het gaas en de linten in
de rug en de binnenzijde van de platten aan het oog te onttrekken. Het ene blad-2
van het dubbelblad wordt vastgelijmd op het voor- resp. achterplat en het andere
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wordt met een randje vastgeplakt aan het eerste blad van het eerste katern,
respectievelijk het laatste blad van het laatste katern van het boekblok. Er kan ook
meer dan één schutblad voor- en achterin een boek aangebracht worden.
Normaliter horen schutbladen niet beschreven of bedrukt te worden en – omdat
ze geen onderdeel van het boek als bibliografische eenheid vormen – ook niet
bibliografisch beschreven te worden. Toch kunnen schutbladen voor de bibliograaf
interessante informatie bevatten in de vorm van ex libris of andere bezitterskenmerken,
zoals een bibliotheeksignatuur en een olim-signatuur. Ook is het schutblad een
uitgelezen plaats voor een probatio pennae: de oudste Nederlandse tekst, Hebban
olla vogala, is op die wijze overgeleverd.
LIT: H. de Haas, De boekbinder, ed. J. Storm van Leeuwen (1984), p. 33 F. le
Bonar, 'Dans le secret dese pages de garde' in La Revue des livres pour enfants (2000)
191, p. 94-108.

Schwabacher
ETYM: Du. Schwabach, Zuid-Duits stadje, vlak onder Neurenberg.
De Schwabacher is een drukletter die gevormd werd naar het voorbeeld van de
oudere schrijfletter littera textualis en behoort tot de gotische letterfamilie van de
bastarda.
Er wordt verondersteld dat de naam afkomstig zou zijn van de Schwabacher
conventie (1529), maar de letter werd al eerder (1472) gebruikt voor een wiegendruk
door Johannes Bäumler in Augsburg. De letter werd tot ver in de 20ste eeuw in
Duitsland gebruikt, maar in 1941 door de Nazi's verboden vanwege de veronderstelde
Joodse oorsprong.

Schwabacher, een gerond lettertype. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 29]

LIT: H. Clauss, Die Schwabacher Schrift in Vergangenheit und Gegenwart (1916)
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972), p. 18 F.A. Janssen,
Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 464 B. Engelhart & J.W.
Klein, 50 eeuwen schrift (19882), p. 197 Ph. Luidl, Die Schwabacher. Die
ungewöhnliche Wege der Schwabacher Judenletter (2004).

scriptio continua
ETYM: Lat. continuschrift
Scriptio of scriptura continua is schrift dat zonder spatie aaneen geschreven wordt.
Het gebruik van de woordscheiding schijnt tussen 600 en 800 n. Chr. vanuit Ierland
in de westerse cultuur doorgedrongen te zijn. In het Latijn en Grieks werd gewoonlijk
gebruik gemaakt van het continuschrift.
LIT: W.P. Gerritsen, ‘De uitvinding van de spatie; een waterscheiding tussen
Oudheid en Middeleeuwen’ in Onze Taal 69 (2000), p. 293-295.

scriptorium
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ETYM: Lat. scribere = schrijven.
Middeleeuws schrijfatelier waar handschriften (codex) vervaardigd werden door
beroepskopiisten (kopiist; zie ook schrijver). Het scriptorium was de wereldlijke
verzelfstandiging van het vroegmiddeleeuwse kloostervertrek, waar door monniken
handschriften werden afgeschreven. Over de scriptoria die in de Nederlanden
gedurende de middeleeuwen hebben bestaan, is weinig bekend. In Noord-Nederland
waren belangrijk de schrijfateliers van de Broeders des Gemeenen Levens (Moderne
Devotie) en die van de kartuizers. In de zuidelijke Nederlanden moeten verschillende
wereldlijke scriptoria geweest zijn waar luxe handschriften, met name voor het
Bourgondische hof werden vervaardigd.

Jean Lebèque in diens scriptorium (1455). [bron: J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973),
p. 144].

LIT: De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede, 1445-1475
(tentoonstellingscat., 1959) J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher
im frühen fünfzehnten Jahrhundert (1974) Het geïllustreerde boek in het westen
van de vroege Middeleeuwen tot heden (tentoonstellingscat., 1977) A. Derolez,
The library of Raphael de Mercatellis (1979) J.W. Klein, ‘(Middelnederlandse)
handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies’ in Queeste 2 (1995), p.
1-30 D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (20023).

scriptura continua zie scriptio continua

scriver zie schrijver

secundaire literatuur
ETYM: Lat. secundarius = van de tweede rang, tweede.
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In de neerlandistiek is het de gewoonte om onderscheid te maken tussen primaire
literatuur en secundaire literatuur. Onder primaire literatuur wordt het scheppend
werk verstaan, dat het object van onderzoek van de neerlandicus is. Alles wat over
de primaire literatuur geschreven wordt, is secundaire literatuur. Daaronder vallen
dan monografieën, tijdschriftartikelen e.d. De hulpmiddelen die men bij het onderzoek
van de primaire literatuur nodig heeft, noemt men het apparaat van de neerlandicus
(biografische naslagwerken, bibliografieën e.d.).
Soms is het onderscheid tussen primaire en secundaire literatuur arbitrair. Dat kan
bijv. het geval zijn met essays of memoires die door hun vormgeving of afkomst
(van een bepaald auteur) – afhankelijk van het gebruik dat men ervan maakte – óf
tot de primaire óf tot de secundaire literatuur gerekend worden. Men denke bijv. aan
de essays van Ter Braak of de dagboeken van Hans Warren. In de objectieve
bibliografie Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)
worden dergelijke geschriften soms als secundaire literatuur beschouwd.
In de exacte wetenschappen en vervolgens ook in de documentaire wetenschap
hanteert men een andere indeling omdat men daar niet te maken heeft met primaire
literatuur in de zin van literaire kunst (het onderzoeksobject wordt aangeduid als
bron). Daar verstaat men onder secundaire literatuur díe publicaties die een overzicht
geven van primaire literatuur in de zin van eerste publicatie(s) van
onderzoeksresultaten. Tot de secundaire literatuur horen dan bijv. bibliografieën,
recensies en overzichtsartikelen. Wat in de neerlandistiek apparaat heet, noemt men
daar tertiaire literatuur.
LIT: P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981), p. 167.

sedecimo
ETYM: Lat. sedecimus < sex-decem = zestiende; vandaar: in zestienen.
Term uit de bibliografie, ook decimo-sexto of sextodecimo genoemd, voor een
formaat dat verkregen wordt door op een vel 32 pagina's te drukken, op een zodanige
wijze dat er twee octavo-katernen met twee katernsignaturen (katernsignatuur) van
ieder 16 pagina's ontstaan. De bibliografische aanduiding voor dit kleine formaat is
16o. De kettinglijnen lopen horizontaal.

Een blad met twee katernen van 16 pagina’s. [bron: P.M. van Cleef Jzn., Handboek ter beoefening
der boekdrukkunst in Nederland (Fotoherdruk 1974), p. 93].

LIT: P. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972), p. 85-86
Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 308.

F.A.

selectieve bibliografie
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Hoewel in principe iedere bibliografie (behalve een universele bibliografie) selectief
is (er wordt altijd gekozen op grond van bepaalde criteria uit het totaalaanbod aan
literatuur), noemt men bibliografieën met extra keuzecriteria, die dan ook heel
expliciet vermeld dienen te worden, een selectieve of keuzebibliografie.
Al beoogt de BNTL (Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap) een zo compleet mogelijke bibliografie te zijn op het in de
titel aangegeven terrein, toch zijn er beperkingen naar de inhoud (geen publicaties
over specifieke populaire literatuur; sommige bloemlezingen wel, andere niet;
sommige schoolboeken niet, andere wel) en de vorm (geen dag- en weekbladen;
minimumgrens van 150 woorden); op die gronden zou deze bibliografie ook selectief
genoemd kunnen worden.
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.

semasiogram
ETYM: Gr. sèmasia = betekenis; grafein = schrijven.
Term uit de schriftgeschiedenis voor de voorlopers van het schrift (tekeningen)
die wel de bedoeling hebben om voor communicatie te dienen, maar (nog) niet als
taaltekens beschouwd kunnen worden.

Indiaanse rotstekening aangetroffen in Michigan, VS. [bron: I.J. Gelb, A Study of writing (19744),
p. 30]

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744).

semi-paragraafteken
Term uit de paleografie en codicologie voor een speciaal teken, doorgaans ter
structurering van de tekst. In middeleeuwse handschriften (codex) komen twee soorten
semi-paragraaftekens voor. De eerste treft men aan in de epische teksten Ferguut,
Walewein en de Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Ze zijn niet geplaatst
door de kopiist en ook niet door een rubricator (rubricatie), maar door een
(voor)lezer-gebruiker. Er is derhalve geen representant. Bovendien zijn ze met zwarte
inkt gezet. De tweede soort is wel gerubriceerd. Deze treft men vooral aan in devote
traktaten, waar ze een structurerende functie hebben vergelijkbaar met die van een
gewoon paragraafteken, zij het dat ze ‘onder’structureren.
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Semi-paragraafteken in Maerlants Spiegel Historiael (13de eeuw), genummerd 6. [bron: D. Hogenelst
& F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 30].

LIT: W. Kuiper, ‘Lombarden, paragraaf- en semiparagraaftekens in
Middelnederlandse epische teksten’ in Spektator 10 (1980-1981), p. 50-85.

semi-unciaal zie halfunciaal

senio
ETYM: Lat. in zessen < seni = telkens zes.
Term uit de codicologie voor een katern dat samengesteld is uit zes dubbelbladen.
Senio’s treft men vooral aan in laatmiddeleeuwse papieren en encarté-handschriften.
Een verouderde benaming is sextern.

seriatim zetten
ETYM: Lat. seriatim = in [numerieke] volgorde.
Term uit de analytische bibliografie voor het zetten van bladzijden in hun numerieke
volgorde, in tegenstelling tot het zetten van pagina's per drukvorm (binnenvorm,
buitenvorm). De vraag of een boek seriatim of per vorm gezet is, is interessant voor
de analytische bibliografie omdat er consequenties kunnen zijn voor de tekst. Voor
seriatim zetten van bepaalde bibliografische formaten (formaat) moet een werkplaats
over meer letters beschikken dan voor het zetten per vorm. Bij een boek in
folio-in-zessen (zie folio-1) bijv. kan er bij seriatim zetten pas gedrukt worden als
er zeven pagina's gezet zijn: dan is namelijk pas de binnenvorm van het derde vel
waarin pagina 6 en 7 zitten compleet. Doordat er meer pagina's in lood staan, zou er
een tekort aan bepaalde letters kunnen optreden, waarvoor men dan zijn toevlucht
neemt tot het gebruik van een ander lettertype of in plaats van de ‘w’ een dubbele
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‘vv’ zet, of zelfs met de spelling kan gaan marchanderen (‘z’ in plaats van ‘s’ e.d.).
Het tekort zal zich echter allereerst wreken bij de initialen (initiaal-1); men treft dan
soms een gekantelde ‘Z’ aan in plaats van een ‘N’ of omgekeerd.
Als er per vorm gezet zou worden, zou men meteen na voltooiing van een
willekeurige binnen- of buitenvorm de pers aan het werk kunnen zetten. In het laatste
geval is het echter nodig de kopij voor te berekenen, iets wat niet zonder risico's is
(zeker bij proza, minder bij poëzie en toneelteksten) omdat bij een verkeerde
berekening de kunstgrepen van uitdrijven of inwinnen toegepast moeten worden.
Voorberekening van kopij had meer tot doel te bepalen hoeveel papier er bij gebruik
van een bepaalde letter nodig was voor de productie van een boek. Wanneer in
overgeleverde kopij gegevens van voorberekening aangetroffen worden, hoeft dat
nog niet te betekenen dat er ook inderdaad per vorm gezet is. Een bewijs voor zetten
per vorm kan wel zijn het voorkomen van dezelfde initiaal of beschadigde letter in
zowel de binnen- als buitenvorm van een katern.
De normale gang van zaken lijkt het seriatim zetten geweest te zijn. Drukken per
vorm zou toegepast kunnen zijn bij bepaalde, veel letter vergende, formaten, in het
geval van gelijktijdige productie van meer boeken in één werkplaats en – het meest
voor de hand liggend – bij een pagina-voor-pagina-herdruk van een boek in hetzelfde
formaat en met dezelfde letter. Er zijn aanwijzingen dat in de incunabelperiode per
vorm gezet is en ook in de drukkerij van Plantijn schijnt het zetten per vorm toegepast
te zijn, echter niet meer na 1565.
LIT: D.F. McKenzie, ‘Printers of the mind: some notes on bibliographical theories
and printing-house practices’ in Studies in Bibliography 22 (1969), p. 1-75, m.n. p.
37-41 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 40-42 L.
Hellinga-Querido, Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw
(1974) F.A. Janssen, ‘Some notes on setting by formes’ in Quaerendo 16 (1986),
p. 191-197.

sextern zie senio

sextodecimo zie sedecimo

short title
ETYM: Eng. korte titel.
Term uit de bibliografie voor een in verkorte vorm geciteerde boektitel in een
catalogus-1 of bibliografie. Sinds door de analytische bibliografie het besef is
doorgedrongen dat drukken niet goed onderscheiden kunnen worden door de tekst
op de titelpagina (een fingerprint is betrouwbaarder), verschijnen er steeds meer
(digitale) bibliografische naslagwerken met short titles in gestandaardiseerde vorm,
i.p.v. met de volledige transcriptie van de titelpagina. Voor de STCN (Short-Title
Catalogue, Netherlands) wordt ‘de kortst mogelijke zin (consistente syntactische
structuur) die uit de boektitel, (...), de aanhef van de titel en de benaming van het
werk bevat’, als short title gehanteerd.
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Catalogi met short titles zijn bijv.: Short-title catalogue of books printed in the
Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries
from 1470 to 1600 now in the British Museum (1965) en A short-title catalogue of
books printed at Hoorn before 1701 (1979).
LIT: Handleiding voor de medewerkers aan de STCN (19882), p. 26-31 S. Van
Impe, S. Van Rossem & G. Proot, Handleiding voor de Short Title Catalogus
Vlaanderen (20052).

short-title catalogue
ETYM: Eng. catalogus met korte titels.
Bibliografische aanduiding, vaak ook in de verkorte vorm stc, van een lijst van
boeken die in relatief korte tijd samengesteld kan worden omdat alleen de
allernoodzakelijkste gegevens van de beschreven objecten genoteerd worden. De
volgende elementen dienen minimaal in een stc aanwezig te zijn: auteur, (verkorte)
titel, plaats van uitgave, naam van drukker-uitgever-boekverkoper, jaar van uitgave,
opbouwformule en bewaarplaats van het beschreven exemplaar (bibliotheeksignatuur).
Een stc is soms niet een catalogus-1, maar eigenlijk een bibliografie, zoals de
STCN (Short-Title Catalogue, Netherlands) die de Nederlandse boekproductie uit
het verleden registreert (nationale bibliografie). Als eerste vrucht daarvan is
verschenen de STC Hoorn: A short-title catalogue of books printed at Hoorn before
1701 (1979). In 1965 verscheen reeds de Short-title catalogue of books printed in
the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other
countries from 1470 to 1600 now in the British Museum. In Vlaanderen wordt gewerkt
aan de STCV.
Als snelle methode voor het onderscheiden van drukken kan een stc een aantal
katernsignatuurposities noteren (zoals de STCN en de STCV) of een zgn. fingerprint
samenstellen (zoals in het Engelse LOC-project, de stc van Londen, Oxford en
Cambridge).
LIT: J.A. Gruys & C. de Wolf, ‘Inleiding’ in A short-title catalogue of books printed
at Hoorn before 1701 (1979) M.A. Pegg, ‘Short Title Catalogues. Notes on identity
of texts’ in Flugschriften als Massenmedium der Reformationszeit (1981), p. 29-41.

sic
ETYM: Lat. zo, aldus.
Betekent zoveel als: ‘zo staat het er echt!’ Sic wordt gebruikt om de lezer te
attenderen op een bijzonderheid of fout in een citaat of in een teksteditie. Meestal
staat het tussen ronde haken: (sic). Hoewel het gebruik sterk afneemt, treft men sic
tegenwoordig terecht vaker aan tussen rechte haken [sic], omdat het een ingreep is
door degene die citeert of editeert.

sigle-1
ETYM: Lat. afkorting van [littera] singularis = op zichzelf staand.
Term uit de paleografie voor een abbreviatuur van één letter (ook: initiaal-2). Door
middel van suspensie-1 (afkapping) wordt een woord afgekort tot slechts de eerste
letter overblijft, bijv. het middeleeuwse d' = daer. Een recent voorbeeld van een sigle
is het guldenteken ƒ (florijn).
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LIT: A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane (1973) B. Bischoff,
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (19862;
reprint 20094), p. 192-213 J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland (19933),
p. 61-67 P.J. Horsman, Th.J. Poelstra & J.P. Sigmond, Schriftspiegel. Nederlandse
paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw (19862) B. Engelhart & J.W.
Klein, 50 eeuwen schrift (19882), m.n. p. 102-129.

sigle-2
ETYM: Lat. afkorting van [littera] singularis = op zichzelf staand.
Term uit de editiewetenschap (teksteditie) voor de letters waarmee documentaire
bronnen worden aangeduid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen diverse siglen. Zo
zijn er basissiglen voor de bronnen: M voor manuscript-2, T voor tijdschriftpublicatie,
P voor drukproef, D voor druk, G voor geluidsregistratie en B voor beeldregistratie.
Volgordesiglen geven de ontstaansvolgorde per soort bron aan: D1 en D2 bijvoorbeeld
voor 1ste en 2de druk. Men kan schrijverssiglen gebruiken om diverse handen in een
manuscript te benoemen: zo kan M1Bi bijvoorbeeld de correctielaag van Binnendijk
in een manuscript van Marsman aangeven. Ook het voorkomen van diverse inktsoorten
e.d. in een manuscript kan door middel van schrijfstofsiglen aangeduid worden: p =
potlood, i = inktpen, b = ballpoint enz.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 285-288.

signatuur
ETYM: Fr. signature = (merk)teken < Lat. signare = merken.
Term waarmee twee verschillende zaken worden aangeduid: de bibliotheeksignatuur
om de plaats van een boek binnen de bibliotheek aan te geven, en de katernsignatuur,
de aanduiding voor de binder op een bedrukt vel.

signum
ETYM: Lat. teken.
Term uit de paleografie voor de taalkundige betekenis dragende elementen (de
lettertekens) in een bron. Bij de transcriptie dienen de signa onderscheiden te worden
van de figurae (figura-2) zoals illustraties of lijnen en krullen die tekstgeledingen
aanbrengen.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Principes linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3 (1953),
p. 295-308 P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het
gebruik daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346.

SISO
ETYM: Afkorting van Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in
Openbare bibliotheken.
Dit speciaal voor de Nederlandse openbare bibliotheken ontworpen decimale
systeem SISO is gebaseerd op en een vereenvoudiging van de UDC. De indeling van
een publicatie gebeurde op basis van door de uitgever tevoren geleverde gegevens
(CIP), zodat het mogelijk was de SISO-codering bij de CIP-gegevens in het boek af
te drukken, hetgeen meestal gebeurde op de verso-zijde van het titelblad.
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LIT: P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981), p. 52.

s.l.
ETYM: Lat. afkorting van: sine loco = zonder plaats.
Aanduiding in titelbeschrijvingen van boeken waarvan de drukkers- of
uitgeversplaats onbekend is of in ieder geval niet in het boek voorkomt. Is de plaats
uit andere bron wel bekend, dan wordt die gewoonlijk na de afkorting tussen rechte
haken toegevoegd.

s.n.
ETYM: Lat. afkorting van: sine nomine = zonder naam.
Aanduiding in titelbeschrijvingen van boeken waarvan de naam van de drukker
of uitgever onbekend is of in ieder geval niet in het boek voorkomt. Is de naam uit
andere bron wel bekend, dan wordt die gewoonlijk na de afkorting tussen rechte
haken toegevoegd.

snijwit
Term uit de typografie voor de buitenmarge, dus het gedeelte van de bladzijde dat
zich op een rechter pagina van een opening rechts van de zetspiegel bevindt en op
een linker pagina links van de zetspiegel. Het snijwit blijft over nadat de binder het
boekblok heeft afgesneden. De andere marges heten kopwit, rugwit en staartwit.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 149-151.

Sofortkorrektur
ETYM: Du. onmiddellijke verbetering.
Term uit de editiewetenschap voor een onmiddellijke verbetering in een codex
door een middeleeuwse kopiist tijdens het afschrijven of door een auteur in een
manuscript-2. In een codex kon de correctie – als de inkt nog niet opgedroogd was
– zonder veel problemen uitgevoerd worden. Zodra de inkt opgedroogd was, moesten
andere correctietechnieken (expungeren, rasuur) toegepast worden. In een manuscript
is een Sofortkorrektur te herkennen aan het feit dat die direct na het geschrapte
gedeelte óp de regel is toegevoegd en niet als interlineaire of marginale correctie.

spatie
ETYM: Lat. spatium = ruimte.
De ruimte tussen woorden of letters in geschreven tekst wordt spatie genoemd,
evenals de stukjes metaal die in de handzetterij dienden om dat effect te bereiken.
Het gebruik van de woordscheiding schijnt tussen 600 en 800 n. Chr. vanuit Ierland
in de westerse cultuur doorgedrongen te zijn. In het Latijn en Grieks werd gewoonlijk
gebruik gemaakt van de zgn. scriptio continua, het continuschrift. Spatiëring tussen
letters wordt soms gebruikt om bepaalde woorden binnen een tekst te laten opvallen.
Wanneer een spatie tijdens het drukproces omhoog komt, leidt dat tot een zwart
blokje tussen de woorden, het zgn. gerezen wit. Onder invloed van het Engels rukt
ook in Nederland het onjuiste spatiegebruik op (de ‘Engelse ziekte’); er is een website
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Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) die ieder jaar de meest vreselijke voorbeelden
daarvan aanwijst, zoals ‘naakt model tekenen’, ‘zeventien jarigen’, ‘lieve
heersbeestjes’.
LIT: W.P. Gerritsen, ‘De uitvinding van de spatie; een waterscheiding tussen
Oudheid en Middeleeuwen’ in Onze Taal 69 (2000), p. 293-295.

spookwoord
ETYM: Eng. ghost word; Lat. vox nihili.
Een woord dat berust op een misverstand, een schrijf- of een leesfout, maar
desondanks een hele tijd blijft doorleven. In het nagelaten gedicht 'Pisseblommen'
van Guido Gezelle las men lange tijd het niet-bestaande woord 'verterre', totdat
tekstbezorger Jozef Boets ontdekte dat de dichter gewoon 'sterre' schreef.
LIT: P. Claes, Zwarte zon (2013), p. 41.

staand schrift
Term uit de paleografie voor een schrifttype dat gekenmerkt wordt door losse, niet
aaneengeschreven letters, een enkele ligatuur daargelaten. Staand schrift is sierschrift;
gebruiksschrift noemt men lopend schrift of cursief. De Middelnederlandse boekletter
bij uitstek, de littera textualis, is een staand schrift.

De littera textualis die wordt beschouwd als een vorm van staand schrift. [bron: K.F. Treebus,
Tekstwijzer (19884), p. 29].

LIT: B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882).

staartwit
Term uit de typografie voor de benedenmarge, dus het gedeelte van de pagina dat
zich onder de zetspiegel bevindt. In het staart- of voetwit kan de paginanummering
geplaatst worden en bij boeken uit de periode van de handpers treft men er de
katernsignatuur en de custode aan. De andere marges heten kopwit, rugwit en snijwit.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 149-150.

staat
Bibliografische term voor de varianten die kunnen ontstaan tussen exemplaren van
een druk, oplage of uitgave tijdens het drukproces, met name in de periode van de
handpers. Het corrigeren in een drukvorm werd ook tijdens het drukken voortgezet,
zodat exemplaren kunnen voorkomen, bestaande uit katernen met meer of minder
gecorrigeerde drukvormen. Drukvormen met de correctie op de pers
vertegenwoordigen een andere, latere staat dan exemplaren daarvan zonder de
correctie. De variant hoeft niet altijd de correctie van een zetfout te betreffen; het
kan ook om een wijziging door de auteur gaan of om een persvariant door ingrijpen
van de censuur, soms in de vorm van een cancel.
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Een voorbeeld van een druk met vier staten in de binnenvorm van het **-katern
is Vondels Herscheppinge van 1671. Op fol. **1verso hoort ‘luisters’ te staan en op
fol. **3verso ‘van’. Deze combinatie komt in 7 van de 22 gecollationeerde exemplaren
voor; in 11 andere exemplaren staan de zetfouten ‘lusters’ respectievelijk ‘dan’, in
1 exemplaar staat ‘luisters’ en ‘dan’ en in 3 exemplaren ‘luisters’ in combinatie met
de Verschlimmbesserung ‘den’ (W. Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden,
1962, p. 149-150).
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 313-316 F.A.
Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken’ in Spektator 4 (1974-1975), p.
275-283.

standcatalogus
Bibliotheekterm voor een registratievorm van het bezit van een bibliotheek waarbij
de catalogus de volgorde aanhoudt van de plaats die de verschillende publicaties in
de bibliotheek innemen. De standcatalogus bestaat gewoonlijk uit een eenvoudig
kaartsysteem, een systeem van microfiches of een computerbestand met
titelbeschrijvingen waarbij de bibliotheeksignatuur uit een cijfer en/of lettercombinatie
bestaat. De ordening van de catalogus volgt deze bibliotheeksignaturen die naar een
plaats (‘stand’) op een plank van een kast in de bibliotheek verwijzen.
De standcatalogus heeft tot doel om een snelle controle op het aanwezige bezit
mogelijk te maken. Een nevenfunctie van dit type catalogus kan zijn dat bij een
onderwerpsgewijze rangschikking in een bibliotheek de standcatalogus voor de
gebruiker functioneert als onderwerpscatalogus.
LIT: P. Schneiders (red.), Bibliotheek en documentatie. Handboek ten dienste van
de opleidingen (19843).

stationsroman
Romantype dat vanwege inhoud en verspreidingswijze gerekend wordt tot de
triviaalliteratuur. Evenals de schriftroman en de kioskroman worden dergelijke
romans in hoge oplagen gedrukt voor massaconsumptie en vaak in reeksen als de
Bouquetreeks, de Ivanov-reeks of als Kasteelromans op de markt gebracht.
Veelal worden ze buiten de gewone boekhandel verkocht, bijv. in stationskiosken.

stc zie short-title catalogue

STCN
ETYM: Afkorting van Short-Title Catalogue, Netherlands.
De STCN is een project dat als doel heeft het vervaardigen van de retrospectieve
Nederlandse nationale bibliografie. Aanvankelijk was het de bedoeling de productie
uit de periode 1540-1800 te beschrijven, maar later werd besloten ook de in ander
verband beschreven incunabelen en postincunabelen aan het bestand toe te voegen
en de 18de eeuw erbij te betrekken. Het project, dat in 1982 onder de vleugelen van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van start ging en in 1988
door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is overgenomen, heeft in de periode
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tot 2009 – toen het project als ‘voltooid’ beschouwd is – ongeveer 190.000 titels en
500.000 exemplaren uit een aantal grote Nederlandse en een aantal buitenlandse
openbare collecties beschreven in de vorm van een short-title catalogue.
De STCN maakt het mogelijk om antwoorden te krijgen op de meest diverse
vraagstellingen, uitgaande van auteursnaam, titel, drukker-uitgever, plaats van
drukken, bibliografisch formaat, lettertype, chronologie, fingerprint of combinaties
daarvan. Er worden alleen boeken beschreven, dus geen plano's, kaarten en prenten,
en wel: boeken gedrukt binnen de huidige grenzen van Nederland, ongeacht de taal,
en boeken in de Nederlandse taal, gedrukt buiten Nederland.
Als eerste proeve van het STCN-project verscheen van J.A. Gruys en C. de Wolf
A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701 (1979), waarin ook
de werkwijze uiteengezet wordt. In 1995 verscheen onder redactie van J.A. Gruys
& J. Bos t' Gvlde iaer 1650 in de Short-title Catalogue, Netherlands.
Een vergelijkbaar project in Vlaanderen is de STCV.
LIT: B. van Selm, ‘Boeken gedrukt in Hoorn vóór 1701’ in Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 98 (1982), p. 150-179 J.A. Gruys, P.C.A.
Vriesema & C. de Wolf, ‘Dutch National Bibliography 1540-1800: the STCN’ in
Quaerendo 13 (1983), p. 149-160, ook in Dokumentaal 12 (1983), p. 107-116
P.C.A. Vriesema, ‘De STCN-vingerafdruk’ in Dokumentaal 15 (1986), p. 55-61
Handleiding voor de medewerkers aan de STCN (19882) J. Bos & J.A. Gruys
(eindred.), Vingerafdrukken. Mengelwerk van medewerkers bij tien jaar Short-title
Catalogue, Netherlands (1993) P. Verkruijsse, ‘Kortetitelcatalogi of
kortetitelbibliografieën?: de STCV en de STCN onder de loep’ in De Boekenwereld
22 (2006), p. 358-365 J. Bos & J.A. Gruys, ‘Veertig jaar STCN 1969-2009’ in
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009), p. 9-36 R. Mathis, ‘The
STCN in a global perspective’ in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16
(2009), p. 37-44 P. Verkruijsse, ‘Waslijstjes en wenslijstjes: zwarte gaten in de
Nederlandse retrospectieve bibliografie’ in Jaarboek voor Nederlandse
boekgeschiedenis 16 (2009), p. 45-51 M. Smolenaars, ‘Bronnen over de grens:
wat kunnen de STCN en (nationale) bibliografieën voor elkaar betekenen?’ in
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009), p. 53-62 M. van Delft,
‘Kwantitatief onderzoek op basis van de STCN: mogelijkheden en aandachtspunten’
in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009), p. 63-80 J. Bos & P.
Dijstelberge, ‘Het einde van de STCN; (1-2)’ in: De Boekenwereld 25 (2009), p.
351-359, 360-370 E.E.A. Bloemsaat e.a. (red.), Janboel: opstellen aangeboden
aan Jan Bos bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands (2009).

STCV
ETYM: Afkorting van Short Title Catalogus Vlaanderen.
Sinds 2000 werkt de Short Title Catalogus Vlaanderen naar het voorbeeld van de
STCN aan een online databank met uitgebreide bibliografische beschrijvingen van
drukken die van de pers kwamen in Vlaanderen in de 17de en 18de eeuw (nationale
bibliografie). De databank bevatte eind 2010 meer dan 14.000 editiebeschrijvingen,
gebaseerd op de autopsie van meer dan 22.000 exemplaren uit verschillende
belangrijke Vlaamse erfgoedcollecties.
De STCV-databank is een work in progress. De databank wordt dagelijks verder
aangevuld met nieuwe editiebeschrijvingen en exemplaren die als dubbel aan
bestaande beschrijvingen worden toegevoegd. De selectiecriteria die bepalen of een
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editie al dan niet kan worden opgenomen, werden de laatste jaren sterk verruimd. In
principe worden nu alle uitgaven die in Vlaanderen (inclusief Brussel) voor 1801
gedrukt werden of te koop werden aangeboden opgenomen in de databank.
De uitgebreide selectiecriteria betekenen niet dat tijdens een STCV-projectfase in
een bepaalde erfgoedbibliotheek steeds alle Vlaamse drukken uit de 17de en 18de
eeuw worden opgenomen. De beperkte looptijd van elke projectfase en de grote
omvang van bepaalde collecties maken het vaak noodzakelijk om per projectfase
slechts een duidelijk afgebakend deel van de gehele collectie te verwerken. In de
voorbije jaren werd in verschillende collecties gefocust op de 17de eeuw. Ook werd
er soms een taalcriterium gehanteerd waarbij wel de Nederlandstalige en niet de
anderstalige drukken konden verwerkt worden. Ten slotte kon bij sommige
projectfases slechts een deel van het vooropgestelde corpus verwerkt worden. Het
wegwerken van deze missing links is een prioriteit voor de STCV in de komende
jaren. Welk deel van de collectie er precies verwerkt is in de STCV-databank, verschilt
dus van bibliotheek tot bibliotheek.
LIT: S. van Rossem, G. Proot & P. Delsaerdt, ‘De Short Title Catalogus Vlaanderen
(STCV): de bibliografie van het zeventiende-eeuwse boek in Vlaanderen’ in De
Gulden Passer 81 (2003), p. 201-217 G. Proot, ‘De "Short Title Catalogus
Vlaanderen": voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument’ in P. Delsaerdt
& K. de Vlieger-de Wilde (red.), Boekgeschiedenis in Vlaanderen: nieuwe
instrumenten en benaderingen (2004), p. 15-32 S.van Impe, S. van Rossem & G.
Proot, Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (20052) P.
Verkruijsse, ‘Kortetitelcatalogi of kortetitelbibliografieën?: de STCV en de STCN
onder de loep’ in De Boekenwereld 22 (2006), p. 358-365.

steendruk
Een vlakdruktechniek waarbij op gepolijst kalksteen met krijt of inkt tekst of
illustraties worden aangebracht. De steen wordt licht geëtst met salpeterzuur en
bedekt met een laagje Arabische gom die zowel het beeld vasthoudt als het
wateropnemend vermogen van de kalksteen vergroot. Voordat de drukinkt aangebracht
wordt, wordt de steen bevochtigd waarna alleen de be-tekende delen van de steen
via een speciale lithografische pers een afdruk op het papier achterlaten. Steendruk
of lithografie is ook mogelijk met behulp van andere materialen: zink, aluminium of
metaal.
De lithografie is in 1798 uitgevonden door Alois Senefelder, samen met het
lithografisch kalkeerpapier dat het overbodig maakte om tekst in spiegelbeeld op de
steen te tekenen. In de 19de eeuw is het steendrukprocedé vaak gebruikt voor het
vervaardigen van facsimile-edities.
Het was ook mogelijk meerkleurensteendrukken te vervaardigen, de zgn.
chromolithografie. Daartoe moet de tekening gekalkeerd worden op een zgn.
contourensteen en vervolgens moeten er evenveel zgn. toonstenen gemaakt worden
als er kleuren zijn. Later komt ook de fotochromolithografie.
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Het afdrukken van de steen. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (1990), p. 174].

LIT: F. van der Linden, Grafische technieken (1979), p. 164-193 H. van Krimpen,
Boek over het maken van boeken (19862), p. 75-81 J.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 t.g.v. zijn 70ste verjaardag (1987),
dl. 1, p. 145-165.

stemma
ETYM: Lat. stamboom < Gr. stemma = krans, geslachtslijst.
Term uit de editiewetenschap en tekstkritiek voor de schematische weergave in
de vorm van een boomdiagram van de onderlinge verwantschap van documentaire
bronnen (handschrift, codex, druk), waarin een tekst bewaard is gebleven. Het
opstellen van het stemma speelt een belangrijke rol bij het bezorgen van een editie.
Het vaststellen van de onderlinge verwantschap van middeleeuwse bronnen vindt
plaats aan de hand van overeenkomstige fouten, de zogenaamde Lachmann-methode:
twee verschillende kopiisten kunnen nooit onafhankelijk van elkaar op dezelfde
plaats dezelfde fout maken. Men gaat er daarbij vanuit dat de oudste tekst de beste
is, en dat alle handschriften uiteindelijk teruggaan op een oerhandschrift, het
archetype-1. In de praktijk slaagt men er zelden of nooit in een stemma op te stellen
dat uitmondt in het archetype; men blijft voortdurend steken in tweesprongen, de
zogenaamde ‘fatale vorken’. Tegenwoordig gaat men uit van het inzicht, dat het een
van de wezenskenmerken van (middeleeuwse) literaire teksten is dat ze niet (altijd)
slaafs gekopieerd werden, maar regelmatig werden aangepast aan hun nieuwe
gebruikssituatie. Daarnaast weten we dat veel teksten een oraal verleden (orale
literatuur) hebben gehad voordat ze op schrift gesteld werden.
Voor de periode na de middeleeuwen, wanneer de editeur ook te maken heeft met
geautoriseerde bronnen (autoriseren), dienen in een stemma zowel manuscripten als
drukken een plaats te krijgen.
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Voorbeeld van een (imaginair) stemma. [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 52]

LIT: A. Dees, ‘Over stambomen van handschriften’ in Forum der Letteren 18
(1977), p. 63-78 A. Dees, M. Dekker & M. Mulder, ‘Een voorbeeld van
stamboomreconstructie: Karel ende Elegast’ in Spektator 18 (1988-1989), p. 96-118
A.M. Duinhoven, ‘Stamboomreconstructie: rekenkunde of tekststudie?’ in Spektator
18 (1988-1989), p. 119-123 B. Salemans, ‘Van Lachmann tot Hennig: Cladistische
tekstkritiek’ in Gramma 11 (1987), p. 191-224 B. Salemans, ‘Varianten als
bouwstenen van stemma's: een pleidooi voor eenvoud en openheid bij het opstellen
van tekststambomen’ in Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen
(1989), p. 319-343 B. Salemans, ‘Text genealogical remarks on Lachmann, Bédier,
Greg and Dearing’ in Leuvense Bijdragen 79 (1990), p. 427-468 B.J.P. Salemans,
Building stemmas with the computer in a Cladistic, Neo-Lachmannian, way: the case
of fourteen text versions of Lanseloet van Denemerken (2000).

stenografie
ETYM: Gr. stenos = nauw; grafein = schrijven.
Schrijfmethode waarmee men sneller kan schrijven dan met gewoon schrift. Reeds
in de klassieke oudheid waren methodes voor tachygrafie ontwikkeld, waarvan de
tiroonse notae (nota-1) de bekendste is. Vanaf de 17de eeuw werden nieuwe
stenografische methoden ontwikkeld. Het bekendste Nederlandse systeem is dat van
A.W. Groote dat dateert van eind 19de eeuw.
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Stenografie volgens het moderne systeem Groote. [bron: Wikipedia, door Fairlynuts - Eigen werk,
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12621729].

LIT: H. Boge, Griechische Tachygraphie und tironische Noten (1974)
Tovar & K.A. Worp, The origins of Greek stenography (2006).

S. Torallas

stereotiep zie cliché-2

stereotypie
ETYM: Gr. stereos = hard; tupos = mal, vorm.
Procedé waarbij in kartonachtig materiaal op een speciale pers een afdruk gemaakt
wordt van loodzetsel. Van deze zogenaamde styps kon – als ze in een oven verhard
waren – steeds weer opnieuw een gehele pagina zetsel gegoten worden. Deze wijze
van zetten was vooral aantrekkelijk in geval van teksten die voortdurend in
ongewijzigde oplagen op de markt gebracht konden worden, zoals edities van de
klassieken of de Bijbel.
Of reeds in 1673 in Nederland door Joseph Athias een bepaalde vorm van
stereotypie uitgevonden werd voor Bijbeldruk is zeer de vraag; hij kan ook van staand
zetsel gedrukt hebben. Begin 18de eeuw zijn er duidelijker aanwijzingen voor
stereotypie door Johann Müller die samenwerkte met de Leidse drukker Luchtmans.
In de 19de eeuw volgde een heruitvinding van de stereotypie in Engeland en Frankrijk,
waarbij gebruik gemaakt werd van gips, later van karton.
De stereotypie bood het voordeel dat in nieuwe oplagen geen nieuwe zetfouten
zoals bij herdrukken konden optreden, dat zetsel niet meer in pastei kon vallen en
dat de styps weinig opslagruimte vergden. Het was wel mogelijk correcties in de
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stereotypie-teksten aan te brengen door in het cliché-2 nieuw gezette stukken in te
lassen of gehele pagina's opnieuw in lood te zetten en daarvan een nieuwe styp te
maken. Omdat er vaak twee styps gemaakt werden van zetsel, één om te gebruiken
en één om te bewaren, kunnen bibliografisch gezien ondoorzichtige situaties optreden:
een late oplage kan gemaakt worden van een niet-gecorrigeerde styp uit het magazijn
en dus chronologisch gezien een oudere redactie-2 vertegenwoordigen dan een eerdere
oplage.
In de 19de eeuw zijn tal van literaire werken via stereotypie tot stand gekomen,
bijv. J.J. Cremer, I. da Costa, De Genestet en De Schoolmeester. De stereotypie is
verdrongen door de offset.

Loden stereotypieplaat voor de druk van het Nieuwe Testament in de Statenvertaling (17de eeuw).
[bron: A.Th. Bouwman e.a., Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden (2008), p. 164]

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 201-205 H.
Carter & G. Buday, ‘Stereotyping by Joseph Athias. The evidence of Nicholas Kis’
in Quaerendo 5 (1975), p. 312-320 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende
eeuw (19862), p. 386-387 H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken
(19862), p. 108-109 F. van der Linden, De grafische technieken (19905) K.
Gnirrep, ‘Staand zetsel of stereotypie in de zeventiende eeuw’ in Van pen tot laser;
31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan Ernst Braches (1996), p. 100-120.

stilus
ETYM: Lat. schrijfstift.
Metalen schrijfstift waarmee op wastafeltjes werd geschreven. Ze waren aan een
kant puntig (om mee te schrijven) en aan de andere kant breed en plat (om de was
weer glad te strijken). Ze konden klein zijn, maar ook groot genoeg om als
(zelfmoord)wapen gebruikt te worden. Volgens Suetonius verdedigt Caesar zich met
zijn stilus als hij in de senaat wordt aangevallen. Floris wil met de door Blanchefloer
aan hem gegeven stilus bij haar graf zelfmoord plegen (Floris ende Blancefloer, ed.
Mak, 19703, vs. 1205-1226).
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Russische stilets van steen en brons. [bron: J. Glenisson (red.), Le livre au Moyen Age (1988), p. 28].

LIT: J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken (19722) J. Stiennon, Paléographie du moyen age (1973; reprint 1982).

stippelgravure
Illustratietechniek behorend tot de manuele diepdruk. De stippelgravure is een
combinatie van gravure, ets en drogenaald. Met een speciale stippelburijn worden
puntjes geponst in een geverniste koperplaat die vervolgens als een ets ingebeten
wordt in een zuurbad. Hetzelfde kan gedaan worden met een niet geverniste plaat
die als drogenaald gedrukt wordt. Beide technieken kunnen ook gecombineerd
worden. Met gebruikmaking van meer platen kan met deze methode ook kleurendruk
vervaardigd worden. Het is zelfs mogelijk om meer kleuren op één plaat aan te
brengen door middel van kleine propjes textiel, welke methode à la poupée genoemd
wordt omdat de propjes op poppetjes lijken.

Portret uit de negentiende eeuw van Arend Fokke Simonszoon door Pieter Hermanus Luitjes van der
Meulen. [bron: Bibliopolis]
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LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905) # Letters proeven, Prenten
smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet
(2004).

stock-3
ETYM: Eng. beschikbare voorraad.
In de zin van 'beschikbare voorraad' wordt de term letterlijk toegepast in de
drukkers- en uitgeverswereld voor het volledige materiaal dat aan drukkers
(lettermateriaal, drukmachines, papier, etc.) of uitgevers (het complete fonds) ter
beschikking staat en dus (financieel) overdraagbaar is.
LIT: T.S.J.G. Bögels, Govert Basson: printer, bookseller, publisher, Leiden
1612-1630 (diss., 1992).

strip
ETYM: Eng. strook.
De strip of het beeldverhaal is een verhaal waarbij tekst en afbeeldingenreeks
elkaar zodanig aanvullen dat ze niet zonder elkaar kunnen of waarbij de
beeldenreeksen zelf het verhaal vertellen. Het woord ‘strip’ verwijst oorspronkelijk
naar de ‘stroken’ (cf. etymologie) van drie of vier zwart-witprentjes die dagelijks als
krantenafleveringen verschijnen en naar de wekelijkse afleveringen (meestal in kleur)
van één of meer pagina’s in tijdschriften of weekendbijlagen van de krant. Het
bundelen van deze verhalen in een album is een relatief recent gegeven, dat momenteel
zelfs de voorpublicatie in krant of tijdschrift aan het verdringen is. De Engelse term
‘comics’ heeft dan weer te maken met het komische karakter van de eerste strips.
Pas in de jaren 1920 verschenen, en dan nog sporadisch, de eerste niet-komische
stripverhalen.
Er bestaan drie typen strips. Het eerste type geeft reeksen tekeningen; daaronder
verschijnt de bijpassende tekst. Het bekendste voorbeeld daarvan is Marten Toonders
Tom Poes-strip. In het tweede type is de tekst in de tekeningen verwerkt als
commentaar, of als tekstballon wanneer de stripfiguren aan het woord zijn. Deze
vorm is het meest vertrouwd en komt voor in bekende reeksen zoals Kuifje van Hergé
en Suske en Wiske van Willy van der Steen. In het derde type ten slotte ontbreekt de
tekst geheel, zodat de beeldenreeks alleen voor zichzelf dient te spreken, zoals in de
Professor Pi-strips van Bob van den Born. Dit laatste type ligt het dichtst bij de
‘cartoon’.
Tot voor kort werd aangenomen dat het stripverhaal in zijn huidige vorm ontstaan
is aan het einde van de 19de eeuw, toen verschillende Amerikaanse krantenmagnaten
begonnen met het inlassen van komische strips met tekstballons. Via deze formule
probeerden ze dan het dikwijls weinig geletterde en niet-Engelstalige
immigrantenpubliek voor zich te winnen (de terminus a quo van het stripverhaal is
in dit perspectief R.F. Outcaults The yellow kid van 1896). Nu de geschiedenis van
het stripverhaal beter bekend is, kan een dergelijke opvatting niet langer worden
aangehouden. Zonder te moeten teruggrijpen naar antieke, middeleeuwse of
niet-westerse voorbeelden van grafische vertelling, dient vermeld dat het beeldverhaal
gedurende de hele 19de eeuw al een levendig genre was, met talloze en soms originele
verschijningsvormen en dit in zowat alle landen van Europa. Grote namen hierbij
zijn o.m. Rodolphe Töpffer in Zwitserland, Gustave Doré in Frankrijk en Wilhelm
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Busch in Duitsland. J.J.A. Goeverneur vertaalde trouwens Töppfers Cryptograme
als Reizen en avonturen van mijnheer Prikkebeen (1858) met de originele tekeningen.
Populair aan het begin van de 20ste eeuw was A.M. de Jongs Bulletje en Bonestaak
met tekeningen van G. van Raemdonck die van 1924 tot 1935 in Het Volk verscheen.
In Vlaanderen kende de strip een bloeiperiode na de Tweede Wereldoorlog onder
impuls van Studio Vandersteen, waar naast Suske en Wiske o.m. ook De Rode Ridder
en Bessy verschenen. Zie ook personage-album.
Het is niet langer mogelijk om de strip te beschouwen als louter amusement. De
krantenstrip leverde al voorbeelden van strips die, ondanks hun humoristisch karakter,
veel verder gaan dan het louter verstrooiende (bijv. Little Nemo in Slumberland van
Winsor McCay en Krazy Kat van George Herriman), maar het gamma van thema’s,
gevoelens en genres dat nu in het medium aan bod komt, moet nog in weinig
onderdoen voor wat mogelijk is in meer traditionele media. Vermeldenswaard in dit
opzicht zijn bijv. Maus (1973) van Art Spiegelman, het werk van Alberto Breccia,
die een aantal belangrijke adaptaties (verstripping) van fantastische verhalen van
Poe en Lovecraft op zijn actief heeft en de autobiografische kortverhalen van Edmond
Baudoin. Niet toevallig werken deze auteurs voornamelijk in zwart-wit, dat net zoals
in de filmproductie een kunstzinniger connotatie heeft dan kleur. Artistieke strips
worden steeds vaker aangeduid met de term graphic novel om het kunstkarakter te
onderstrepen. De opkomst van het artistieke stripverhaal impliceert echter geenszins
dat de strip als massamedium en triviaalliteratuur aan belang zou inboeten. De
pulpgenres die na honderd jaar strip het meest vitaal blijken, zijn de Amerikaanse
‘superheldenstrip’ en zijn Japanse tegenhanger de manga.
Belangrijker dan tekstballons, het primitieve taalgebruik, cliffhangers of de
recurrente grappen (running gags), kenmerken die het stripverhaal heeft overgehouden
van zijn krantenverleden, zijn de bijzondere mogelijkheden die het medium biedt op
het vlak van de montage.
LIT: R. Geel & R.H. Fuchs, Schijnhelden en nepschurken. Beschouwingen over
het beeldverhaal (1973) W.J. Fuchs & R.C. Reitberger, Strips: anatomie van een
massamedium (1977) K. & E. Kousemaker, Wordt vervolgd (1979) B. Peeters,
Case, planche, récit. Comment lire une bande dessinée (1991) R. Sabin, Adult
comics. An introduction (1993) N. Maas, De archeologie van het Nederlandse
stripverhaal (1997) P. Lefèvre & Ch. Dierick (red.), Forging a new medium: the
comic strip in the nineteenth century (1998) P. van Summeren e.a., Van
mannekesblad tot strips (1999) Th. Groensteen, Système de la bande dessinée
(1999) D. Grünewald, Comics (2000) H. Matla, ‘Van centsprent tot album: de
ontwikkeling van het stripverhaal 1800-2000’ in B. Dongelmans e.a. (red.), Tot volle
waschdom: bijdragen aan de kinder- en jeugdliteratuur (2000), p. 57-72 J. Baetens,
‘De verleide lezer. Woord en beeld in het stripverhaal’ in L. Duyvendak & B. van
Heusden (red.), Casusboek literaire cultuur (2001), p. 129-145 J. Baetens, The
graphic novel (2001) P. Gravett, Manga: sixty years of Japanese comics (2004)
J.P. Gabilliet, Des comics et des hommes: histoire culturelle des comic books aux
Etat Unis (2005) R. Duncan & M.J. Smith, The power of comics. History, form
and culture (2009) S.E. Tabachnick, Teaching the graphic novel (2009) P.
Lefèvre, ‘The conquest of space. Evolution of panel arrangements and page lay outs
in early comics’ in European comic Art 2.2 (2009), p. 227-252 P. Lefèvre,
‘Intertwining verbal and visual elements in printed narratives for adults’ in Studies
in comics 1.1 (2010), p. 35-52 Graphic novel, themanummer van Frame: tijdschrift
voor literatuurwetenschap (2010) Journal of graphic novels and comics (2010-)
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P. Lefèvre & M. Di Salvia, Strip en illustratie in België : een stand van zaken en
de sociaal economische situatie van de sector (2010) G. Kovacs & C.W. Marshall
(red.), Classics and comics (2011) E. de Maesschalck e.a. (red.), Beeldenstorm,
themanummer van Uit het Erasmushuis, Tijdschrift van de Alumni Letteren Leuven 2
(2012).

stripverhaal zie strip

studie-editie
Een door een editeur bezorgde editie van één of meer teksten die bestemd is voor
studerenden of voor beroepsmatig geïnteresseerde lezers. In de studie-editie wordt
de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot de uit te geven tekst of
teksten aan de gebruiker ervan doorgegeven. Dat betekent dat deze editie altijd een
verantwoorde leestekst biedt die gebaseerd is op een historisch-kritische editie.
Bovendien wordt een verantwoording gegeven van de gekozen basistekst en tevens
een uitgebreid commentaar. De editie wordt afgesloten met een bibliografie met
betrekking tot de uitgegeven tekst(en).
In het Nederlandse taalgebied bestaat nauwelijks enige traditie als het om
studie-edities gaat. Pas na de oprichting van het Constantijn Huygens Instituut in
Den Haag zijn enkele studie-edities tot stand gekomen, zoals bijv. de editie van de
poëzie van J. Six van Chandelier in Gedichten (ed. Jacobs, 2 dln, 1991). De grenzen
tussen een studie-editie, een schooleditie en een leeseditie zijn echter niet altijd
duidelijk aan te geven.
LIT: K. Kanzog, Prolegomena zu einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke
Heinrich von Kleists (1970), p. 30, 219-223 W. Hagen, ‘Von den Ausgabentypen’
in S. Scheibe e.a. (red.), Vom Umgang mit Editionen (1988), p. 31-54 M. Mathijsen,
‘Studie-editie’ in Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 65-67.

styp
Term uit de drukkerswereld voor een ten behoeve van de stereotypie vervaardigde
afdruk van loodzetsel in kartonachtig materiaal. Deze styps werden gebruikt voor
de vervaardiging van compact gegoten pagina's of drukvormen. Voor nieuwe oplagen
kon zo steeds opnieuw identiek zetsel verkregen worden.
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Drukkersterm voor stereotypie. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (19905), p. 88].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (1979), p. 88
Boek over het maken van boeken (19862), p. 108-109.

H. van Krimpen,

subjectieve bibliografie
Een bibliografie die de beschrijvingen bevat van de door een bepaald persoon
geproduceerde publicaties of van de primaire literatuur met betrekking tot een bepaald
onderwerp, in tegenstelling tot een bibliografie van de secundaire literatuur die
objectieve bibliografie heet.
Een voorbeeld van een subjectieve persoonsbibliografie is J.H.W. Unger, G.Az.
Brederoo. Eene bibliographie (1884); een subjectieve onderwerpsbibliografie is P.P.
Schmidt, Zeventiende-eeuwse kluchtboeken uit de Nederlanden (1986).
LIT: A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p. 68.

subscriptio-2
De slotformule die als onderschrift van handschriften, eerste drukken en soms ook
van afzonderlijke hoofdstukken fungeerde als explicit (Lat. het is afgewikkeld) als
een variant van het incipit.
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Het explicit van Henricus van Damme bij zijn afschrift van Brabantse yeesten (1444). [bron: D.
Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 266].

subsidy publisher zie vanity press

substantives
ETYM: Eng. belangrijke zaken.
Term uit de analytische bibliografie voor de door de auteur met opzet aangebrachte
varianten, die voor de copy-text belangrijk zijn. De niet belangrijk geachte varianten
noemt men accidentals. Het onderscheid tussen accidentals en substantives berust
niet alleen op het al dan niet geautoriseerd (autoriseren) zijn van bepaalde varianten.
Met name in de periode van de handpers vindt uniformering van spelling, interpunctie
en hoofdlettergebruik plaats door de zetter, niet door de auteur.
LIT: W.W. Greg, ‘The rationale of copy-text’ in Studies in Bibliography 3
(1950-1951), p. 19-36 Fr. Bowers, ‘Multiple authority: new problems and concepts
of copy-text’ in The Library 5th series, 27 (1972), p. 81-115 V.E. Dearing,
‘Concepts of copy-text old and new’ in The Library 5th series, 28 (1973), p. 281-293
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 338-343 G.Th.
Tanselle, ‘Greg's theory of copy-text and the editing of American literature’ in Studies
in Bibliography 28 (1975), p. 167-229 M. Spies, ‘Verantwoording’ in J. van den
Vondel, Twee zeevaart-gedichten, dl. 2 (1987), p. 1-10.

supplement zie bijlage

suspensie-1
ETYM: Lat. suspensus = zwevend, tussen hoop en vrees < sus-pendere = op-hangen,
ophouden, weglaten.
Term uit de paleografie voor de meest gebruikelijke manier van afkorten om
schrijfmateriaal te besparen, waarbij van een woord waarvan de betekenis duidelijk
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is, aan het einde een deel wordt afgekapt en weggelaten. De suspensie kan variëren
van het weglaten van één letter tot het niet weergeven van alle letters op één na
(sigle-1). De niet geschreven letters worden vervangen door een streepje boven het
afgekorte woord of een apostrof erachter om aan te geven dat de lezer te maken heeft
met een abbreviatuur, bijv. com = comen; e = ende; voorw' = voorwaer.
Minder gebruikelijk dan suspensie is afkorting door middel van contractie-2.
LIT: A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane (1973) B. Bischoff,
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (19862;
reprint 20094), p. 192-213 J.L. van der Gouw, Oud schrift in Nederland (19933),
p. 61-67 J. Stiennon, Paléographie du Moyen Age (1973; reprint 1982), p. 126
P.J. Horsman, Th.J. Poelstra & J.P. Sigmond, Schriftspiegel. Nederlandse
paleografische teksten van de 13e tot de 18e eeuw (19862) B. Engelhart & J.W.
Klein, 50 eeuwen schrift (19882), m.n. p. 102-129.

syllabisch schrift
ETYM: Gr. sullabè = lettergreep; gramma = letterteken.
Term uit de geschiedenis van het schrift voor een op lettergreeptekens gebaseerde
schrijfwijze. Een syllabisch of consonantisch schriftsysteem is dus een schriftsysteem
waarin één schriftteken staat voor een lettergreep. Bijv. in het Hebreeuws of
Hittitisch.+
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Inscriptie in syllabisch schrift. [bron: I.J. Gelb, , A study of writing (19521), p. 131].

LIT: I.J. Gelb, A study of writing (19744).

synopsis
ETYM: Gr. sunopsis = overzicht, samenvattende beschouwing < sun = samen; opsis
= aanblik.
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Behalve als synoniem voor samenvatting wordt de term synopsis ook gebruikt
voor een editiewijze waarbij variante teksten naast elkaar worden afgedrukt, waardoor
de varianten in één blik zijn waar te nemen: de zgn. synoptische editie.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995).

synoptische editie
ETYM: Gr. sun-optikos = die in staat is het geheel te overzien < sun-opsis = overzicht.
Term uit de editiewetenschap voor een teksteditie waarin de verschillende redacties
(redactie-2) van een tekst parallel naast elkaar afgedrukt worden om aldus optimaal
inzicht te geven in de varianten. Bekende synoptische edities zijn Van den Vos
Reynaerde, dl. 1: Teksten (ed. Hellinga, 1952) en Karel ende Elegast. Diplomatische
uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie
(ed. Duinhoven, 1969) en De geschiedenis van Beatrijs, dl. 2 (ed. Duinhoven, 1989).
Een synoptische editie is doorgaans een diplomatische editie. De term synoptische
editie wordt ook gebruikt voor edities waarin de verschillende redacties per regel
onder elkaar afgedrukt worden, maar die kunnen beter aangeduid worden als
partituureditie.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Principes linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3
(1952-1953), p. 295-308 H.M. Hermkens, ‘Teksteditie’ in Nieuwe Taalgids 56
(1963), p. 79-83 E. Höpker-Herberg, ‘Überlegungen zum synoptischen Verfahren
der Variantenverzeichnung’ in Texte und Varianten (1971), p. 219-232 (m.n. 219,
nt. 1) A. Kets-Vree, Woord voor woord; theorie en praktijk van de
historisch-kritische uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een
ontgoocheling van Willem Elsschot (1983), p. 40-42.

systematische bibliografie
Bibliografie die zich tot doel stelt publicaties die vanuit een bepaalde optiek bijeen
horen systematisch op te sporen, volgens vastgestelde regels te beschrijven
(titelbeschrijving) en in een bepaalde orde te rangschikken, hetzij alfabetisch,
chronologisch of systematisch. Het resultaat wordt meestal kortweg bibliografie
genoemd.
De systematische of enumeratieve bibliografie houdt zich dus in principe niet
bezig met onderzoek op het terrein van de analytische bibliografie, hoewel bepaalde
vragen van de systematisch-bibliograaf alleen na analytisch-bibliografisch onderzoek
beantwoord kunnen worden.
LIT: L.N. Malclès, Manuel de bibliographie (19854) A.O. Kouwenhoven (red.),
Handboek bibliografie (19953), p. 15.

T

tabula gratulatoria
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ETYM: Lat. lijst van personen die gelukwensen aanbieden.
Lijst achterin een liber amicorum of feestbundel van intekenaren op het boek die
tevens hun gelukwensen aanbieden aan degeen voor wie de bundel bedoeld is. Een
als tabula gratulatoria aangeduide lijst komt bijv. voor in een essaybundel van Marijke
Spies, Rhetoric, rhetoricians and poets; studies in Renaissance poetry and poetics
(ed. H. Duits & T. van Strien, 1999, p. 167-169); als ‘Lijst van intekenaren’ wordt
de tabula aangeduid in bijv. H. Duits, A.J. Gelderblom & M.B. Smits-Veldt (red.),
Eer is het lof des deuchts; opstellen over renaissance en classicisme aangeboden
aan dr. Fokke Veenstra (1986), p. 315-317.

tachygrafie
ETYM: Gr. tachos = snel; grafein = schrijven.
De oudste vorm van snelschrift, ontwikkeld in de klassieke oudheid: de tiroonse
notae (nota-1) die veelvuldig gebruik maakten van abbreviaturen (abbreviatuur). Van
deze notae werd in de Karolingische tijd opnieuw veel gebruik gemaakt. De
tachygrafie of brachygrafie (Gr. kortschrift) is later vervangen door de stenografie.

Twee tachygrafische teksten. [bron: H. Boge, Griechische tachygrafie und Tironische Noten (1973),
Anlagen, Tafel 5 E].

LIT: H. Boge, Griechische Tachygraphie und Tironische Noten (1974).

tafelet
Een tafelet of taflet werd waarschijnlijk veel gebruikt door kunstenaars voor schetsen
en aantekeningen. Een tafelet is een tot een boekje gebundeld aantal witte leitjes,
bestreken met een beendermeelpapje, waarop met zilverstift werd geschreven. Met
vocht kon het geschrevene weer verwijderd worden. In Hoofts Warenar (vs.
1243-1246) is sprake van zo'n taflet:
Ritsert Waer is de speceficacy?
Lecker Ick hebse in mijn taflet.
Ritsert Laet lesen.
Lecker So ras as ick t'huys kom sel icse stellen int net.
Ritsert Ick heb elders te doen, toontseme: waer toe dit ghetrantel?
Lecker Het taflet is uyt mijn sack.
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Een interessante vermelding komt ook voor in de inleiding op een gedicht van de
Amsterdamse rederijker Egbert Meynertsz (ca. 1518-1568), die in de gevangenis bij
ontstentenis van pen en papier een tafelet gebruikt:
Een liedeken op de voij(se) Ick wil mij gaen verheug(en) verblijden mijnen
moed(t) ofte opden 37sten uutersten psalm ende ghemaeckt bij Egbert
Meijnertsz den 2den martij 1568 binnen Amst(el)redam vanden bloet-hondt
den scho(ut) Pieter Pieterszoon ghevanghen wer(t) in sijnnen
ghevanckenisse, en haddet met sijn eijgenner handt tusschen regulen in
sijn taeffeleet-boecxk(en) gheschreeven mits dat hem noch penne noch
pampier gegundt en wa(ere) waer wt het selfde liedeken getro(cken) es
bij L S, die sijnne cleederen bi(nnen) Embden ontfanghende t'voorsijde
taef(fel)let-boecxken in sijnen dies-sac ghevonden heeft.

Tafelets van hout met zwart gemaakt oppervlak waarop met een stilet geschreven kan worden. [bron:
J. Glenisson (red.), Le livre au Moyen Age (1988), p. 30].

LIT: E. van de Wetering, Rembrandt: the painter at work (20002), p. 60-62.

taflet zie tafelet

taille-douce zie gravure

tamizdad zie samizdat/tamizdat

t.a.p. zie o.c.

tegendruk
Illustratietechniek waarbij een afdruk van een afdruk gemaakt wordt. Men spreekt
ook wel van contraproef. Deze methode komt zowel bij hoogdruk als bij diepdruk

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

voor. De nog natte afdruk van een houtsnede, een gravure of een ets wordt met een
nieuw vel papier nogmaals door de pers gehaald waardoor een afdruk met een zwakker
beeld ontstaat dat bovendien weer gespiegeld is aan de eerste afdruk. Voor het met
de hand inkleuren van illustraties zijn tegendrukken heel geschikt omdat de lijnen
minder geprononceerd zijn. Bekende voorbeelden van momenteel onbetaalbare
exemplaren met tegendrukken zijn de werken uit eind 17de, begin 18de eeuw van
Maria Sibylla Merian over insecten.

Contraproef of tegendruk van een afbeelding. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken
(19905), p. 21].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905).

tekstbezorger zie editeur

teksteditie
ETYM: Lat. e-dare = uit-geven.
Teksteditie, editietechniek of editiewetenschap behelst de vereiste
wetenschappelijke kennis en technische vaardigheden om te komen tot een
verantwoorde wijze van het editeren van teksten. Tot die kennis en vaardigheden
behoren tal van (sub)disciplines, zoals de codicologie, de analytische bibliografie-1,
de archivistiek, de paleografie en de heuristiek. Voor een degelijk commentaar is
bovendien een grote kennis van de biografie van de auteur, de contemporaine
(cultuur)historische situatie en van de historisch-taalkundige aspecten van de tekst
noodzakelijk. Bij de editietechniek zal men doorgaans ook het geïntendeerde publiek
van een tekstuitgave in het oog houden, omdat daarvan afhangt voor welk type editie
een editeur of tekstbezorger zal kiezen: historisch-kritische editie, studie-editie,
schooleditie, leeseditie, facsimile-editie, diplomatische editie, archiefeditie e.d. De
teksteditie werd vaak gezien als alleen maar een ‘hulpwetenschap’ van de
literatuurstudie, maar vooral de laatste tijd wordt de nauwe band ervan beklemtoond
met literatuurwetenschappelijke problemen als interpretatie, receptie of tekstgenese.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid d.m.v. de computer verschillende
versies en varianten van een tekst gelijktijdig ‘aanwezig’ te stellen (zgn. hypertekst-1).
Voor een wetenschappelijk verantwoorde wijze van uitgeven is voor alle editietypen
het voorwerk van de historisch-kritische editie vereist. Daarbij is immers nagegaan
hoe de verhouding is tussen de verschillende tekststadia en de tekstvarianten die zich
in die stadia voordoen. Alleen op die manier is een verantwoorde basistekst voor een
uitgave vast te stellen. Bij de meeste tekstuitgaven ontbreekt echter een dergelijke
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grondslag en dat is dan ook de reden geweest voor de oprichting van het Huygens
Instituut . Dit instituut werd in 1992 onder de naam ‘Constantijn Huygens Instituut
voor tekstedities en intellectuele geschiedenis’ opgericht. Het CHI kwam voort uit
de fusie van drie bestaande instituten, waarvan het Bureau Basisvoorziening
Tekstedities al een langere staat van dienst had op het gebied van de teksteditie. Zo
kwamen onder meer de historisch-kritische edities van het werk van Bloem, Leopold
en Nijhoff onder auspiciën van dit instituut tot stand, evenals het verzameld werk
van Couperus. Op initiatief van het CHI werd tevens in 1995 het standaardwerk over
teksteditie uitgegeven dat geschreven werd door M. Mathijsen, Naar de letter.
Handboek editiewetenschap (20104). Per 1 januari 2011 fuseerde het Huygens Instituut
met het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) tot het Huygens Instituut
voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING).
Traditioneel maakt men een onderscheid tussen een diplomatische tekstuitgave,
die de tekst tot in de details weergeeft zoals hij in het origineel voorkomt, en een
kritische uitgave, die door vergelijking van de verschillende getuigen (handschriften,
drukken) probeert tot een tekst te komen die de oorspronkelijke (auteurs)versie zo
dicht mogelijk benadert (zie ook emendatio en bibliografie).
Vanuit de Duitse editieschool is in de tweede helft van de 20ste eeuw het inzicht
gegroeid dat er een fundamenteel onderscheid gemaakt moet worden tussen de uitgave
van een werk waarvan geen autografen (autograaf) en/of geautoriseerde drukken
(autoriseren) zijn, en een werk waarvan die wel bestaan. In het eerste geval moet de
editeur, wanneer hij een kritische editie wenst uit te geven, op basis van afschriften
en/of niet-geautoriseerde drukken de oorspronkelijke auteurstekst zoveel mogelijk
herstellen. Het resultaat is een gereconstrueerde versie, waarin elementen uit
verschillende overgeleverde versies opgenomen zijn (bijv. een kritische editie van
een middeleeuwse tekst).
In het tweede geval moet de door de auteur bedoelde tekst niet meer
gereconstrueerd worden, omdat hij er is in de vorm van een of meer geautoriseerde
tekstgetuigen (handschriften en/of drukken). De opgave van de editeur bestaat er dan
in de ontwikkeling van het werk vanaf het eerste ontwerp tot de laatste geautoriseerde
versie weer te geven (tekstgenese). Dit kan o.a. in een gelemmatiseerd apparaat,
waarbij één versie wordt afgedrukt en de varianten van andere versies in een
notenapparaat worden opgenomen, of in een synoptisch apparaat waarbij eveneens
één versie wordt afgedrukt en de varianten van andere versies in regelparallellisering
op telkens aparte regels worden toegevoegd.
Grosso modo maakt men hierbij een onderscheid tussen de historisch-kritische
editie, de studie-editie en de leeseditie. De historisch-kritische editie heeft de taak
één betrouwbare basisversie uit te geven, met opgave van alle varianten en met
uitvoerige commentaar bij de tekst; ze moet tevens nader ingaan op ontstaan,
overlevering en receptie van het werk. De studie- en de leesuitgave dienen eveneens
allebei een betrouwbare tekst in een bepaald stadium van de tekstontwikkeling weer
te geven, met verantwoording van de tekstkeuze. In de studie-uitgave is de
commentaar gericht op een herstel van de historische context waarbinnen het werk
verscheen. De leeseditie kan zich beperken tot woordverklaringen en korte annotaties.
Tegenover de Duitse school van teksteditie, waarvan de principes ook in de
uitgaven van het Nederlandse Huygens Instituut worden toegepast, staat de
Angelsaksische richting van de zgn. copy-text-theorie. Volgens deze theorie moet
de uit te geven tekst, de ‘copy-text’, trouw gevolgd worden voor wat o.a. de spelling
en de interpunctie betreft (de zgn. accidentals), terwijl voor de zgn. substantives (de
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woorden van de tekst) eventuele auteursvarianten uit latere versies van het werk in
de copy-text kunnen worden opgenomen. Het resultaat is dan een gecontamineerde,
een eclectische tekst. Sedert het begin van de jaren '80 van de 20ste eeuw is de
copy-text-theorie in de Angelsaksische wereld niet onaangetast gebleven. Zo stapt
men bijv. af van de idee van een ‘fixed text’, een vastliggende auteurstekst, ten
voordele van de idee van ‘textual instability’: de editie moet een proces tonen, dat
tot uiting komt in de opeenvolging van de verschillende versies van een werk die de
editeur in een hypereditie kan presenteren.
Het Parijse Institut des Textes et Manuscrits modernes (ITEM) legt de klemtoon
op de studie van het ontstaansproces (tekstgenese) van een werk, en probeert op basis
van de overgeleverde paralipomena-2 en manuscripten het schrijfproces te
reconstrueren. De ‘édition critique’ wordt daarbij als één van de toepassingen van
de ‘critique génétique’ (genetische studies) beschouwd. In Vlaanderen vervult het
Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) een pioniersrol in de elektronische
teksteditie van briefwisselingen.
LIT: W.W. Greg, ‘The rationale of copy-text’ in Studies in bibliography
(1950-1951), p. 19-36 Ph. Gaskell, From writer to reader. Studies in editorial
method (1978) S. Scheibe e.a., Vom Umgang mit Editionen (1988) K. Kanzog,
Einführung in die Editionsphilologie der neueren deutschen Literatur (1991) G.
Martens & W. Woesler (red.), Edition als Wissenschaft (1991) D.C. Greetham,
Textual scholarship. An introduction (1994) M. de Smedt (red.), Tekstgenese en
teksteditie, themanummer van Spiegel der Letteren 37 (1995) P.L. Shillingsburg,
Scholarly editing in the computer age: theory and practice (19963) B. Plachta,
Editionswissenschaft; eine Einführung in Methode und Praxis der Edition neuerer
Texte (1997) H.G. Roloff (red.), Editionsdesiderate zur Frühen Neuzeit; Beiträge
zur Tagung der Kommission für die Edition von Texten der Frühen Neuzeit, dl. 24-25
van Chloe, Beihefte zum Daphnis (1997) M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek
editiewetenschap (20104) E. Vanhoutte & D. Van Hulle (red.), Editiewetenschap
in de praktijk (1998) P. de Bruijn, E. Vanhoutte & B. van Raemdonck (red.),
Trends en thema's in de editiewetenschap, speciaal nummer van Verslagen en
mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde
119 (2009).

tekstgenese
ETYM: Gr. genesis = ontstaan, afkomst.
Tekstgenese, tekstgeschiedenis of tekstoverlevering zijn termen uit de editietechniek
voor de diachrone ontwikkeling van een tekst door verschillende synchrone,
geautoriseerde (autoriseren) stadia heen. De stadia (ontwerp, klad, manuscript-2,
typoscript, redactie-2) moeten tekstuele en ontstaansverwantschap vertonen.
Soms bevat een klad elementen voor verschillende gedichten die tekstueel weinig
met elkaar te maken hebben; er is dan geen sprake van één tekstontwikkeling hoewel
een deel van de genese gemeenschappelijk is. Zo blijken in één kladmanuscript van
J.H. Leopold genetische elementen te zitten voor ‘Alsof alleen ik en ontdaan’ en
voor gedichten uit de reeks ‘Voor vrouwestem’. Ook is het mogelijk dat twee
gedichten die tekstueel verwantschap vertonen een totaal andere tekstgenese hebben
doorlopen. Dat is bijvoorbeeld het geval met Leopolds ‘In de bleeke wangen als
violen’ en ‘Dit dan eerst’.
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Bestudering van de tekstgenese kan in belangrijke mate bijdragen aan het inzicht
in de poëticale opvattingen van een auteur. De verschillende stadia van de tekstgenese
worden daartoe in een historisch-kritische editie zodanig geordend en weergegeven
(vaak met behulp van diacritische tekens-1 in een variantenapparaat) dat de
ontwikkelingsgeschiedenis goed te volgen is. Een voorbeeld van de weergave van
de genese van een prozatekst, nl. Willem Elsschots Een ontgoocheling, is A.
Kets-Vree, Woord voor woord; theorie en praktijk van de historisch-kritische uitgave
van een prozatekst (1983). De tekstgenese van gedichten van J.H. Leopold is te
vinden in de historisch-kritische edities van G.J. Dorleijn en H.T.M. van Vliet & G.
Sötemann, Gedichten uit de nalatenschap (deel 1 en deel 2, 1984), respectievelijk
Gedichten II: nagelaten poëzie (deel 1 en deel 2, in 3 banden, 1985).Zie ook
genetische studies.
LIT: Texte und Varianten, ed. G. Martens & H. Zeller (1971) A. Kets-Vree,
Woord voor woord (1983), hoofdstuk III G.J. Dorleijn, ‘Inleiding’ in J.H. Leopold,
Gedichten uit de nalatenschap, dl 1 (1984), m.n. p. 20-21 M. de Smedt (red.),
Tekstgenese en teksteditie, speciaal nummer van Spiegel der letteren 37 (1995) 4
M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995) H. Zwerschina,
‘Variantenverzeichnung, Arbeitsweise des Autors und Darstellung der Textgenese’
in R. Nuth-Kofoth e.a. (red.), Text und Edition. Positionen und Perspektiven (2000),
p. 203-229 E. Vanhoutte & D. van Hulle (red.), Paralipomena; tekstgenetische
studies (2001) E. Vanhoutte & M. de Smedt, 'Manuscript - variant - genese/genesis'
in Verslagen en mededelingen Kon. Vlaamse Academie voor Ned. taal- en letterkunde
115 (2005) 2, p. 195-343 D. van Hulle & Y. Tsjoen (red.), Denken op papier:
tekstgenetische studies (2006) D. van Hulle, De kladbewaarders (2007) B. Lars,
D. van Hulle & G. Martens, Narratologie en tekstgenese: een terreinverkenning,
speciaal nummer van Spiegel der letteren 53 (2011) 3.

tekstgeschiedenis zie tekstgenese

tekstkritiek
Tekstkritiek vormt de basis voor de filologie van de Bijbel en de klassieken die alleen
in veel latere afschriften waren overgeleverd. De filoloog moest trachten aan de hand
van dat gebrekkige materiaal corrupties op te sporen en in een kritische editie het
archetype-1 te reconstrueren. De 19de-eeuwse filoloog Karl Lachmann introduceerde
de tekstkritische methode ook in de filologie van latere perioden, de neofilologie.
Aanvankelijk dacht men dat tekstkritiek van gedrukte bronnen overbodig was, totdat
men ontdekte dat ook in exemplaren van drukken varianten voorkwamen (analytische
bibliografie-1).
LIT: M.J.M. de Haan, Enige aspecten van tekstkritiek van Middelnederlandse
teksten (1973) M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995)
A.M. Duinhoven, De diachrone studie van Middelnederlandse teksten (2003)
G. Mitterauer e.a. (red.), Was ist Textkritik?: zur Geschichte und Relevanz einer
Zentralbegriffs der Editionswissenschaft (2009).

tekstoverlevering zie tekstgenese
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tekstreconstructie
Vorm van tekstkritiek die zich niet alleen ten doel stelt transmissiefouten, tijdens het
kopiëren of het zetten ontstaan, te herstellen, maar die ook en vooral door middel
van close reading corrupte plaatsen en passages tracht op te sporen en in de
oorspronkelijke staat terug te brengen.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast, 2
dln (1975-1981).

tekstrol
Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst werden teksten doorgaans met de hand
geschreven. Speciaal voor de voordracht werd vaak gebruik gemaakt van een tekstrol,
een lange opgerolde strook beschreven papier die tijdens de voordracht werd afgerold
zodat de voordrager steeds de juiste tekst voor ogen had. Een goed voorbeeld voor
de totstandkoming van zo'n tekstrol is aan te treffen in de openingsinitiaal van de
Dietsche doctrinael waarin we de schrijver van een tekstrol aan het werk zien.

Tekstrol met minnespreuken. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995),
p. 16].

LIT: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 64.

tekstuitgave zie editie

ternio
ETYM: Lat. terni = telkens drie.
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Term uit de codicologie voor een katern opgebouwd uit drie dubbelbladen; dit is
gelijk aan zes bladen of twaalf bladzijden.
LIT: W.Gs Hellinga & P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie’ in Spiegel
der Letteren 5 (1961), p. 300-307.

tertiaire literatuur
ETYM: Fr. tertiaire < Lat. tertianus = op de derde plaats komend < tertius = derde
Term uit de documentaire wetenschap voor díe publicaties die een overzicht geven
van bibliografische hulpmiddelen op een bepaald vakgebied. In de neerlandistiek
rekent men deze – samen met wat men elders secundaire literatuur noemt – tot het
apparaat van de neerlandicus. Het Vermakelijk bibliografisch ganzenbord (19835)
van A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen & A.N. Paasman zou tot de tertiaire literatuur
gerekend kunnen worden. De opvattingen van de neerlandicus en de documentalist
verschillen met betrekking tot wat een bron en wat primaire literatuur is.

tetralogie
ETYM: Gr. tetra- = vier; logos = verhaal, betoog; vandaar: uit vier stukken bestaande.
Oorspronkelijk de Griekse benaming voor een groep van vier toneelspelen, waarvan
er drie (trilogie) met elkaar samenhangen en die samen met een vierde spel,
aanvankelijk een saterspel, achter elkaar werden opgevoerd in wedstrijdverband.
Later werd de term ruimer toegepast op vier (inhoudelijk) samenhangende literaire
werken. Dat kunnen dan toneelstukken zijn, maar ook romans. Ook Richard Wagners
muziekdrama Der Ring der Nibelungen (1876) wordt een tetralogie genoemd.
Voorbeelden van moderne tetralogieën zijn Joseph und seine Bruder (1933-1943)
van Thomas Mann en Mijn woningen van Raymond Brulez, bestaande uit de delen
Het huis te Borgen (1950), Het pakt der Triumviren (1951), De haven (1952) en Het
mirakel der rozen (1955). Clem Schouwenaars schreef de tetralogie Emily Beyns
(1981-1982).
LIT: A. Lesy, Die tragische Dichtung der Hellenen (19723) P. Delvaux, Antiker
Mythos und Zeitgeschehen: Sinnstruktur und Zeitbezüge in Gerhart Hauptmanns
Altriden-Tetralogi (1992).

textualis zie littera textualis

textura zie littera textualis

thesaurus-2
ETYM: Lat. thesaurus = schat(kamer), voorraad(kamer).
Als term uit de documentaire informatieverwerking betekent thesaurus een lijst
van bij de invoer van informatie in een databank nauwkeurig omschreven trefwoorden
met verwijzingen van mogelijke synoniemen en varianten naar de gebruikte termen.
Via de thesaurus is het mogelijk ingevoerde informatie ook weer onder de juiste
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trefwoorden op te roepen. Een thesaurus in deze betekenis is de Thesaurus 1473-1800.
Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers (1989) van J.A. Gruys & C. de Wolf
waarin de voor de STCN gekozen standaardvormen van de namen van de
boekproducenten uit de desbetreffende periode zijn aangegeven; er wordt vanaf de
variante vormen verwezen naar die standaardvorm.
LIT: P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981), p. 49-51.

tintenel
Term uit de codicologie voor niet uit tekst bestaande regelvulling in middeleeuwse
handschriften die tot doel had het schriftbeeld en de bladspiegel een volledig
rechthoekig uiterlijk te verlenen.

Op de rechterpagina is de tekst uitgevuld met gekleurd penwerk om die een rechthoekig uiterlijk te
geven. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 254].

LIT: Vlaamse kunst op perkament; handschriften en miniaturen te Brugge van de
12de tot de 16de eeuw (tentoonstellingscat., 1981), p. 28.

Tiroonse nota zie nota-1

titel
ETYM: Lat. titulus = opschrift [van een boekrol].
De naam of het opschrift van een object uit de beeldende kunst of van (een
onderdeel van) een (literair) geschrift (inclusief software) waardoor het zich
identificeert ten opzichte van andere objecten en onder die naam bescherming geniet
tegen misbruik, piraterij en plagiaat. Bij (literaire) teksten betreft het titels van boeken,
seriewerken, kranten en tijdschriften – vaak voorzien van een ondertitel – en
onderdelen daarvan, zoals gedichten, hoofdstukken, verhalen en artikelen. De titel
kan in al dan niet ingekorte of gewijzigde vorm op verschillende plaatsen op en in
een boek voorkomen: op het titelblad waar ook het zgn. impressum en soms ook een
motto-1 of een versiersel afgedrukt staan, op de rug van een boek als rugtitel, als
omslagtitel, franse titel of kopregel ('running title'). Een sterk versierd titelblad, of
een illustratie tegenover het titelblad heet frontispice of frontispies (Lat. fronti-spicium
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= voor-aanzicht) (titelprent). In de bibliografie impliceert titelbeschrijving ook het
opnemen, naast de titel en ondertitel, van andere elementen als auteursnaam en
impressum.
De boektitel is sterk afhankelijk van mode en literaire conventies. Middeleeuwse
handschriften (codex) en vroege incunabelen waren nog niet van een titel voorzien;
het incipit functioneerde als inhoudsaanduiding (‘Hier beghinnen die epistelen entie
ewangelien ...’). De eerste Nederlandse titelpagina met een titel komt voor in een
boek uit 1483: Dit is dat boec van Arent Bosman. Behalve ter identificatie van een
tekst heeft de literaire titel nog meer functies. Ze kan als eerste element van een
literair werk bij de lezer een bepaalde verwachting creëren die tijdens of na lezing
herzien dient te worden door de erin aangebrachte polyinterpretabiliteit (S. Vestdijks
De ziener blijkt (ook) een voyeur te zijn). Dikwijls samen met de ondertitel plaatst
de titel een tekst in een bepaald literair genre (T. Tasso: Aminta, herders bly-eindende
treur-spel; S. Vestdijk: De ziener. Roman). Ook wordt soms aan de titel een
verduidelijkende ondertitel toegevoegd die wijst op andere intertekstuele relaties
(Hamlet. Treurspel. Gevolgd naar het Fransch, en naar het Engelsch). De zgn.
dubbeltitel bestaat uit twee delen, meestal een aanduidend en een beschrijvend deel,
verbonden door ‘of’ of door een equivalent daarvan; reeds bekend in de oudheid
(Plato’s Phaidros of over het schone) werd zo'n titel weer erg populair in de 18de en
19de eeuw (Frankenstein, or, The Modern Prometheus).
Die eis van beknoptheid is door de eeuwen sterker geworden: veel 16de- tot
19de-eeuwse titels zijn voorzien van een neventitel (bijv. Multatuli's Max Havelaar
of De koffijveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij) of uitvoerige
ondertitels (E.G.H[appel]. Huidensdaegsche krygs-roman, vervattende een korte,
doch naeuwkeurige, beschrijving deses acht-jarigen laesten oorloogs door
Christenrijk, van het jaer 1672. tot het jaer 1680. Nevens een klaer bericht van de
gelegentheden der voornaemste landen binnen en buiten Euroop, door een geleerde
pen heerlijk beschreven onder de letteren van E.G.H., 1681).
Tegenwoordig zijn titels doorgaans beknopt, allusief en ‘literair’ van vorm.
Romantitels verwijzen vaak naar belangrijke gegevens als de naam van het
hoofdpersonage (David Copperfield), de eigenschappen van het hoofdpersonage
(Een mensch van goeden wil), gebeurtenissen (De lotgevallen van de brave soldaat
Schwejk), ruimte (To the Lighthouse), structuur (Menuet), thematische laag (De stille
kracht), vertelsituatie (Het verhaal van Matsombo), enz. Soms ligt de band tussen
tekst en titel minder voor de hand zoals in de nouveau roman, maar ook dan zal de
conventie de lezer ertoe leiden de titel (en ook andere paratekst) te interpreteren in
het licht van de tekst en omgekeerd. Meer op een pragmatisch niveau hebben titels
een belangrijke publicitaire functie: de titel als reclameslogan voor het boek.
LIT: P. Bekker, Die titel in die poesie (1970) J. Schoolmeesters, ‘Titel en tekst.
Aspecten van een theorie van de literaire titel’ in Spiegel der Letteren 19 (1977), p.
1-20 L.H. Hoek, La marque du titre (1981) Y.G. Vermeulen, ‘Tot profijt en
genoegen’. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten
1477-1540 (1986), hoofdstuk 1-3 R. de Belser, ‘Conventie en inventie in de
naoorlogse Nederlandse romantitel’ in Verslagen en Mededelingen Kon. Academie
voor Nederl. Taal- en Letterk. (1986), p. 291-303 B. Richardson, ‘Dealing with
Books: naming texts and the logic of entitlement’ in Canadian Review of Comparative
Literature (1996), p. 239-258 B. Dongelmans, ‘Het geheim van de titel. Notities
bij de titels van romans en verhalenbundels van W.F. Hermans’ in J. Biemans e.a.
(red.), Boek & Letter (2004), p. 561-589.
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titelbeschrijving
Term uit de bibliotheekwereld voor het beschrijven van publicaties (waaronder ook
muziek, audiovisuele media en kaarten) volgens gestandaardiseerde regels ten behoeve
van bibliografieën en catalogi (catalogus-1). Door de automatisering is het streven
naar uniformering op nationaal en mondiaal niveau toegenomen. Desondanks is de
uitgebreidheid van een titelbeschrijving sterk afhankelijk van het doel.
Ten behoeve van de catalogi van wetenschappelijke bibliotheken is in Nederland
lange tijd (1924-1975) gebruik gemaakt van de Regels voor de titelbeschrijving,
vastgesteld door de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen. Op
onderdelen werden deze regels aangepast aan de eisen van de in 1961 gehouden
International Conference on Cataloguing Principles (ICCP) te Parijs. Een ‘voorlopige
uitgave’ van nieuwe Regels voor de titelbeschrijving van boeken en periodieken
verscheen in 1975. Hierin is rekening gehouden met de inmiddels ontworpen ISBD,
de International Standard Bibliographic Description van 1971, respectievelijk de
ISBD(M) voor ‘monographic publications’ en de ISBD(S) voor ‘serials’. Pas in 1978
verschenen de ‘definitieve’ Regels, nl. de Beschrijvingsregels voor niet-seriële
publikaties en de Beschrijvingsregels voor seriële publikaties, nu onder auspiciën
van de FOBID, de Federatie van Organisaties op het gebied van het Bibliotheek-,
Informatie- en Dokumentatiewezen.
De titelbeschrijving van een boek vindt sindsdien plaats volgens zogenaamde
velden, in een vaste volgorde en gescheiden door nauwkeurig aangegeven interpunctie:
titel- en auteursveld (hoofdtitel : ondertitel / eerste auteur ; volgende auteurs),
editieveld (. - drukaanduiding), impressumveld (. - plaats van uitgave : uitgever,
jaar), collatieveld (. - paginering of aantal delen: illustraties; formaat), reeksveld (.
- titel van de reeks ; nummering binnen de reeks), annotatieveld (. - aanvullende
noodzakelijke informatie), ISBN-, bindwijze- en prijsveld (. – ISBN bindwijze :
prijs).
Sinds de digitale revolutie zijn veel grote universiteitsbibliotheken overgegaan op
het Aleph catalogiseersysteem. In 2011 of 2012 zal wereldwijd overgeschakeld
worden naar een nieuw systeem van titelbeschrijving, aangepast aan de eisen van de
nieuwe media. Het betreft de nieuwe catalogiseercode RDA (Resource Description
and Access).
Voor het oude boek tot ongeveer 1800 gelden afwijkende regels, voortgekomen
uit de eisen die de analytische bibliografie-1 stelt. In Nederland hebben de regels die
ontworpen zijn voor de STCN in dezen een normatieve werking; voor Vlaanderen
is dat de STCV. Ze zijn vastgelegd in de 2de herziene uitgave van de Handleiding
voor de medewerkers aan de STCN (1988), resp. in S. Van Impe, S. van Rossem &
G. Proot, Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen (20052).
Achtereenvolgens worden genoteerd: het hoofdwoord (auteur of woord uit de
anonieme titel), een short title, auteursvermelding, vermelding van uitgave,
impressum, collatie (bibliografisch formaat en collatieformule), fingerprint, eventuele
annotaties, vindplaatsen (bibliotheeksignatuur).
LIT: S.W. Hoexum, ‘Titelbeschrijving’ in Bibliotheek en documentatie. Handboek
ten dienste van de opleidingen (19843), p. 195-212 A.O. Kouwenhoven (red.),
Handboek bibliografie (19953), p. 82-86 RDA-toolkit (2011).

titelbibliografie
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Een titelbibliografie is een bibliografie waarin de opgenomen werken gealfabetiseerd
zijn op het eerste woord en/of op een of meer belangrijke woorden uit de titel.
Titelbibliografieën kunnen behulpzaam zijn bij het opsporen van anoniem verschenen
werken of van de auteur van een werk waarvan men alleen de titel kent. Voor
Nederland is in de vijfjaarlijkse nationale bibliografie, Brinkman's catalogus van
boeken en tijdschriften, een dergelijke aparte ‘titelcatalogus’ opgenomen; in de
cumulatieve jaardelen, Brinkman's cumulatieve catalogus, daarentegen vormt de
titelbibliografie één alfabet met de hoofdwoordenbibliografie en het
trefwoordenrepertorium.

titelblad
Term uit de bibliografie voor het blad-2 uit het voorwerk van een boek waarop op
de recto-zijde de titelpagina is opgenomen. Aanvankelijk was de verso-zijde van het
titelblad blanco, maar vooral ten gevolge van de automatisering en uniformering van
bibliografische gegevens is informatie uit het colofon steeds meer naar de verso van
het titelblad verplaatst. Tegenwoordig kan men daar aantreffen gegevens over
vertalers, oorspronkelijke titels van vertaald werk, illustratoren, medewerkers aan
seriewerken, de promotoren in een proefschrift, zet-, druk- en bindwerk, drukken,
herdrukken en oplagecijfers, de copyrightformule (zie auteursrecht), de
CIP-beschrijving, het ISBN, de UGI-code en SISO- en UDC-classificatie en het
D-nummer (depot-nummer). In werken uit de 16de tot 19de eeuw zit soms een extra
titelblad met een titelprent.
LIT: G. Kiesling & H. Gollob, Das Titelblatt im Wandel der Zeit (1929) K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 157.

titelpagina
Term uit de bibliografie voor de recto-zijde van het titelblad waarop zich de titel van
het boek bevindt. Bij de titelbeschrijving baseert men zich in eerste instantie op de
gegevens zoals die op de titelpagina voorkomen en niet op die van franse titel, rugtitel
of omslag. De titelpagina bevat gewoonlijk de auteursnaam, de titel en ondertitel,
gegevens over vertaler of illustrator, de drukvermelding, het drukkersmerk en het
impressum met de naam van de uitgever, de plaats en het jaar van uitgave. Titel- en
impressumgegevens bevinden zich vaak ook op de titelprent. Serietitels staan
gewoonlijk op de verso-zijde van de Franse titel. Als gevolg van de automatisering
en standaardisering van bibliografische gegevens zijn langzamerhand steeds meer
titelpaginagegevens verhuisd naar de verso-zijde van het titelblad, zoals informatie
over vertalers, oorspronkelijke titels van vertaald werk, illustratoren, drukken en
herdrukken en oplagecijfers.
De titelpagina is ontstaan na de uitvinding van de boekdrukkunst toen teksten in
meer exemplaren en in grotere hoeveelheden beschikbaar kwamen voor een
leespubliek. De middeleeuwse codex had geen titelpagina nodig; een incipit was
voor de individuele bezitter van het unieke exemplaar voldoende om het van andere
codices te onderscheiden. De eerste drukkers bootsten de codices na en brachten de
gegevens over plaats en jaar van drukken onder in het colofon. Ten behoeve van een
duidelijker presentatie in de boekhandel voor het publiek kwam uiteindelijk de
titelpagina tot stand. De eerste Nederlandse titelpagina werd door de Haarlemse
drukker Jacob Bellaert in 1483 aangebracht in het boek Dit is dat boec van arent
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Bosman. Reeds in 1487 doen de meeste drukkers aan deze nieuwe mode mee. In
1501 staat voor het eerst een drukkersnaam (Thielman Kerver) op een Nederlandse
titelpagina en in 1520 een volledig impressum (Antwerpen, Claes de Grave, 1520).
Bij de bibliografische beschrijving van boeken uit de periode van de handpers
(analytische bibliografie-1) is lange tijd zeer veel aandacht besteed aan de titelpagina
voor de identificatie van drukken en herdrukken. Met de
quasi-facsimile-transcriptie-methode werden de diverse lettertypen zo nauwkeurig
mogelijk aangegeven. Tegenwoordig acht men het belang van de titelpagina voor
dat doel van ondergeschikt belang en hecht men meer aan de fingerprint-methode.
Onderzoek naar de titelpagina lijkt vooral ook voor de kunstgeschiedenis en de
boekhistorie interessant.

Titelpagina van een Nederlandse druk van de Amadis de Gaula (1598). [bron: Bibliopolis]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 110-111 K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 156 Y.G. Vermeulen, ‘Tot profijt en genoegen’.
Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540
(1986), p. 6-9 A. Fowler, The mind of the book. Pictorial title-pages (2017)
F.A. Janssen, 'Typografisch spelen? Titelbladen in de zestiende eeuw' in M. Hogenbirk
& L. Kuitert (red.), Schriftgeheimen (2017), p. 65-78.

titelprent
In boeken uit de 16de tot 19de eeuw kan men een titelprent (prent) of frontispies (<
Lat. frons = voorhoofd, voorzijde; spicere = zien, kijken) aantreffen, t.w. een
afzonderlijk gegraveerd titelblad dat vooraf ging aan de gedrukte titelpagina. De
titelprent geeft één of meer scènes weer die betrekking hebben op de inhoud van het
werk of ze biedt een emblematische afbeelding (emblematiek). Op de prent is vaak
een verkorte titel vermeld, evenals een impressum dat soms afwijkt van dat van de
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titelpagina. Het komt regelmatig voor dat het jaar van uitgave één jaar verschilt omdat
de graveur eerder klaar was dan de drukker of omgekeerd. De titelprent zal vaak als
reclamemateriaal gefungeerd hebben voor het raam van de boekhandel waar het boek
te koop was. Sommige uitgevers trokken bekende etsers of graveurs aan om een zo
fraai mogelijke titelprent in hun publicatie op te nemen. Een kunstenaar die veel
frontispiesen vervaardigd heeft is Romeyn de Hooghe.

Gegraveerde titelprent voor Jacob Cats' embleembundel Proteus (1627). [bron: Bibliopolis]

LIT: M.A. Becker-Moelands, De juridische titelprent in de zeventiende eeuw (1985)
E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Woord en beeld: titelprenten van enkele Nederlandse
historische werken uit de 17de en 18de eeuw’ in Gedrukt in Holland, themanummer
van Holland 26 (1994) 4/5, p. 274-291 G. Verhoeven & P. Verkruijsse,
‘Verbeelding op bestelling; de boekillustratie’ in H. van Nierop e.a. (red.), Romeyn
de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw (2008), p. 146-169 A. Fowler,
The mind of the book. Pictorial title-pages (2017).

titeluitgave
Bibliografische term voor een uitgave die alleen van de rest van de druk of oplage
afwijkt doordat zij voorzien is van een andere titelpagina, die in de vorm van een
cancel is ingeplakt of die samen met de rest van het eerste katern opnieuw gezet is.
Titeluitgaven worden meestal op de markt gebracht in geval van boeken die slecht
verkocht worden. Als een uitgever met een restant van een oplaag blijft zitten, kan
hij in een later stadium proberen het boek weer als nieuw te slijten, voorzien van een
recent jaar van uitgave en vaak van een nieuwe drukaanduiding. Ook bij overname
van uitgeversrestanten besluit de nieuwe uitgever vaak tot het aanbrengen van
gewijzigde titelpagina's, soms slechts tot het overplakken van het impressum.
Een voorbeeld van een titeluitgave met op het gecancelde titelblad de uitermate
misleidende vermelding ‘Sijnde desen Nieuwen Druk met meer dan 100 Plaaten
vermeerdert, en doorgaans verbetert’ is De Werken van Mars van A.M. Mallet, die
in 3 dln. in 1686 bij J. en G.J. van Waasberge in Amsterdam was verschenen en
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vervolgens door de Leidse boekverkoper Pieter vander Aa op de markt werd gebracht
in 1695.
Een recenter voorbeeld waar met een plakstrookje gewerkt wordt, vormen de delen
1-3 van de serie Literaire Tijdschriften in Nederland (LTN), verschenen in 1975 bij
uitgeverij Thespa te Amsterdam en in 1981 overgenomen door uitgeverij De Graaf
in Nieuwkoop.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 313-316 F.A.
Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken’ in Spektator 4 (1974-1975), p.
275-283.

transcriptie
ETYM: Lat. transcribere = overschrijven.
Term uit de editietechniek voor het overbrengen van de lettertekens, de signa
(signum), van een bron uit een oudere fase van een taal naar lettertekens van de
huidige periode, gewoonlijk ten behoeve van een teksteditie. In de praktijk betekent
dat bijv. het overbrengen van de geschreven tekens uit een codex, de gotische
drukletter uit een incunabel of het handschrift uit een manuscript (handschrift en
manuscript-2) van een auteur naar een huidige gedrukte teksteditie. Wanneer de
transcriptie zelf, voorzien van diakritische tekens-1, wordt geëditeerd, spreekt men
van een archiefeditie.
Typische transcriptieproblemen voor de editeur van Nederlandse codices en
manuscripten zijn steeds weer de weergave van ‘i’ en ‘j’, ‘u’ en ‘v’ en de ‘ij’ of ‘y’
met of zonder punten, de keuze tussen kapitaal en onderkast en de woordscheiding.
Naast signa bevatten handschriften en manuscripten ook figurae (figura-2),
niet-lettertekens (bijv. tekeningen of andere illustratieve of tekstgeleding aanbrengende
elementen), die voor een goed begrip van de tekst eveneens (in facsimile) in een
editie overgenomen dienen te worden.
Het overzetten van taaltekens uit een ander taalsysteem (bijv. het Griekse of
Russische naar het Latijnse alfabet) heet transliteratie, hoewel beide termen ook wel
in precies omgekeerde betekenis worden gebruikt. Ook wordt transcriptie gebruikt
voor de fonetische weergave in de eigen taal van de getranslitereerde taaltekens uit
het vreemde taalsysteem.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Principes linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3 (1953),
p. 295-308 P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het
gebruik daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346
I.J. Gelb, A study of writing (1974), p. 253.

transfix
ETYM: Lat. transfigere = door iets heen steken.
Term uit de archivistiek voor een charter waarvan de zegelstaarten vóór de
bezegeling door een ander charter zijn gestoken. De akten (akte-1) op de zo verbonden
charters vertonen inhoudelijke samenhang.

transliteratie
ETYM: Lat. trans = naar de andere kant; littera = letter.
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Term uit de editietechniek voor het overzetten van taaltekens uit een ander
taalsysteem (bijv. het Griekse of Russische) naar het Latijnse alfabet. De term wordt
ook wel gebruikt in de betekenis van transcriptie, het overbrengen van de lettertekens
uit een oudere fase van een taal naar de huidige.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘Principes linguistiques d'édition de textes’ in Lingua 3 (1953),
p. 295-308 I.J. Gelb, A study of writing (1974), p. 253.

transmissiefout
ETYM: Lat. transmissio = overbrenging.
Verzamelnaam voor fouten begaan door een kopiist bij het reproduceren van een
tekst in handschrift (codex). De meeste transmissie- of kopiistenfouten hebben een
psychische oorzaak en zijn ontstaan door het verschil tussen het snelle oog en de
trage(re) hand tijdens een van de (volgens Dain) vier fasen van het kopieerproces:
1) lezen; 2) onthouden; 3) dicteren en 4) schrijven. Duinhoven wil tussen fase 1 en
2 ‘begrijpen’ invoeren.
Veel voorkomende fouten zijn de continueringsfout, waarbij onbewust een stuk
tekst uit de legger herhaald of overgeslagen wordt (saut du même au même) en de
dicteerfout, waarbij de kopiist niet schrijft wat hij leest, maar wat hij zichzelf hoort
dicteren (dictée intérieur, dittografie, haplografie).
De wetenschap die zich bezighoudt met het opsporen en corrigeren van
kopiistenfouten is de tekstkritiek. Verder gaat nog de tekstreconstructie die de
oorspronkelijke lezing tracht te achterhalen waar er door de kopiist is ingegrepen in
de tekst, bijv. om een onregelmatigheid weg te werken, wat doorgaans een
Verschlimmbesserung opleverde. Het gedrag van de kopiist is vergelijkbaar met dat
van de zetter (zetfout), zoals dat wordt bestudeerd binnen de analytische bibliografie-1.
LIT: A. Dain, Les manuscrits (19753) A.M. Duinhoven, Bijdragen tot
reconstructie van de Karel ende Elegast, 2 dln (1975-1981).

transsumpt
ETYM: Middelned. transsumpt = gewaarmerkte kopie < Lat. trans-sumere =
over-nemen, kopiëren.
Verouderde term uit de archivistiek voor een authentiek afschrift (kopie) van een
akte-1. Een niet-geautoriseerde weergave van de tekst van een akte, opgenomen in
een andere akte, heet vidimus.

trilogie
ETYM: Gr. trilogia = drievoudig werk < tri- = drie; logos = woord, verhaal.
Oorspronkelijk bij de klassieken en met name in het oude Griekenland gebruikte
term voor drie onderling inhoudelijk samenhangende drama’s van één auteur die bij
de grote feesten van Dionysus op één dag werden opgevoerd. Hoewel deze drama’s
een zekere eenheid vertoonden, waren ze toch zo opgebouwd dat ze elk afzonderlijk
een op zichzelf staand geheel vormden en dus ook apart konden worden
opgevoerd. Een voorbeeld is Aeschylus’Oresteia, bestaande uit Agamemnon,
Choêphoroi en Eumenides. Aan dit soort trilogieën werd in Griekenland een vierde
komisch toneelspel toegevoegd, het satyrspel, waarvan de naam ontleend is aan de
satyrs, de bosdemonen met hun bokkenpoten, horens en staart die in het gezelschap
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van Dionysus verkeerden. Vanwege de toevoeging van dit vierde spel ging men
spreken van een tetralogie. Kenmerkend voor deze klassieke spelen was de
verheerlijking van de Dionysische deugden, zoals extase en genot, en daarnaast de
boertige grollen en grappen en de ruwe taal.
De term trilogie werd later overgenomen voor elk drietal drama’s dat een
inhoudelijke samenhang vertoont, ongeacht de wijze van opvoering. Een Nederlands
voorbeeld vormt Vondels toneeltrilogie Joseph in Dothan, Joseph in Egypten en
Jozef aan het hof (1635-1640). Ook voor andere literaire vormen werd de term
trilogie voor drieledig werk gebruikt. Speciaal de roman kent tal van trilogieën, in
het bijzonder de familieroman en de ontwikkelingsroman. Beroemd werden John
Galsworthy’s Forsyte saga (1922) en Gulbranssens En eeuwig zingen de bossen
(1933), De winden waaien om de rotsen (1934) en De weg tot elkander (1935).
Er wordt wel verschil gemaakt met de roman in drie delen op grond van het feit
dat de delen van een trilogie zich ook zelfstandig laten lezen en daarom dan ook een
eigen titel hebben. Als dat criterium juist is, zou Van Looy’s Jaapje (1917), Jaap
(1923) en Jacob (1930) een trilogie zijn, maar Van Eedens driedelige De kleine
Johannes (1885 (1887), 1905, 1906) niet. Bovendien blijken romantrilogieën vaak
nog een titel te hebben die voor de reeks als geheel geldt, zoals Jan de Hartogs trilogie
Het koninkrijk van de vrede (1972-1974).
LIT: F. Stoessl, Die Trilogie des Aeschylos: Formgesetze und Wege der
Rekonstruktion (1937) H. Steinmetz, Die Trilogie (1968) M.J. Coulombe, The
trilogy as form in modern American fiction (1970) J.R. Smith, The rise of the novel
trilogy in the United States (1994) B. Dongelmans, ‘Ware liefde in drie delen. Het
verschijnsel romantrilogie in Nederland in de twintigste eeuw’ in Jaarboek voor
Nederlandse boekgeschiedenis (2000), p. 27-47; 231-232.

tuimeldruk
Boek dat zodanig gebonden is, dat het zowel aan de voor- als achterzijde met een
titelpagina begint en van twee kanten naar het midden toe gelezen kan worden door
het om zijn breedte-as te laten tuimelen. Bij een bibliografische beschrijving kan een
dergelijke contradorsaal gebonden tuimeldruk beschouwd worden als 2 delen in 1
band. Voorbeelden van tuimeldrukken zijn: Adriaan en Olivier en Olivier en
Adriaan (z.j., 2 dln. in 1 band) van Leonhard Huizinga en het
Auteursnamen/Pseudoniemen-boek van Wim Hazeu ([1976]), dat aan de ene zijde
een alfabetische lijst van pseudoniemen geeft met de auteursnamen en aan de andere
zijde auteursnamen met de pseudoniemen.
LIT: L. Simons, ‘Tuimeldruk’ in Dietsche Warande & Belfort 116 (1971), p. 306.

typografie zie drukkunst

typografisch schrijfboek
ETYM: Gr. tupos = letterafdruk; grafein = schrijven.
Een typografisch schrijfboek is een instructieboek voor het leren schrijven, gezet
uit de civilité-letter en uitgevoerd in het formaat kwarto-oblong. De typografische
schrijfboeken kwamen in zwang na de ‘uitvinding’ van deze op een gotische
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schrijfletter gelijkende letter door Robert Granjon. De kalligrafische schrijfboeken
waren in hout gesneden of gegraveerd en daardoor duur; nu werd het mogelijk ze
veel goedkoper te produceren zodat ze ook bereikbaar werden voor diegenen die op
school wel hadden leren lezen, maar niet hadden leren schrijven (het onderricht in
beide vaardigheden liep niet parallel!). Ook de schoolmeesters zelf hadden behoefte
aan schrijfvoorbeelden. Omdat de voorbeelden vaak als alfabet werden aangeboden,
fungeren typografische schrijfboeken tevens als abc-boek, tot diep in de 18de eeuw.
Het oudste voorbeeld van een typografisch schrijfboek is gedrukt door Ameet
Tavernier, Den gheestelijcken A.B.C. (ca. 1561), een tekst van Cornelis Crul. Willem
Silvius drukte Eenen nieuwen ABC of materi-boeck van Coornhert (1564) en Plantijn
volgde in 1567 met zijn ABC, oft exemplen om de kinderen bequamelick te leren
schryven.

Titelpagina van een typografisch schrijfboek van Cornelis Crul (1561). [bron: H. Bekkering (red), De
hele Bibelebontse berg (1990), p. 77].

LIT: H. de la Fontaine Verwey, ‘Typografische schrijfboeken. Een hoofdstuk uit
de geschiedenis van de civilité-letter’ in Id., Uit de wereld van het boek, dl. 1 (19762),
p. 133-160 P. Dijstelberge, De beer is los!: Ursicula: een database van typografisch
materiaal uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het
identificeren van drukken (diss., 2007).

typoscript
ETYM: Gr. tupos = afdruk; Lat. scribere = schrijven.
Een met de schrijfmachine vervaardigde tekst, bedoeld als kopij voor de zetter.
Hoewel het eerste schrijfmachineoctrooi al uit 1714 dateert, wordt de machine toch
pas in de 20ste eeuw gemeengoed. Voor die tijd heeft de zetter en dus ook de
tekstediteur uitsluitend te maken met manuscripten (manuscript-2). Het typoscript
stelt de editeur voor bijzondere problemen in verband met eventueel vervaardigde
doorslagen en de daarmee samenhangende correctiemogelijkheden. Hoewel het
materiaal het mogelijk maakt – ook op een oud model hamerslagmachine – duidelijke
kopij af te leveren, weten veel auteurs toch slecht met de schrijfmachine om te gaan,
wat resulteert in dansende, half afgedrukte of zelfs ontbrekende letters en aanvullingen
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en correcties met de hand. Een berucht voorbeeld van een slecht typist is Slauerhoff,
van wie typoscripten aanwezig zijn op het Letterkundig Museum in Den Haag.
Wanneer er niet alleen een voorslag, maar ook doorslagen zijn gemaakt met behulp
van carbonpapier wordt de kwaliteit er niet beter op, vooral als typefouten niet op
voor- én doorslag(en) uitgegumd zijn, maar door overslag ‘verbeterd’ zijn. Correctie
met vloeibaar papier (tipp-ex) bedekt alleen de foutieve lezing maar verwijdert die
niet; de oorspronkelijke lezing is vaak te zien wanneer het papier tegen het licht
gehouden wordt.
Schrijfmachines met carbon- en correctielintmechanisme maken het mogelijk om
op de voorslag goed te corrigeren, al blijft zeker op de niet opnieuw door tekst bedekte
plaatsen de indruk in het papier zichtbaar. De doorslagen moeten op de ‘ouderwetse’
manier behandeld worden. Op doorslagpapier met ‘ingebouwd’ carbon is alleen
correctie mogelijk met vloeibaar papier.
Een tekstverwerker of computer maakt het mogelijk om van hetzelfde ‘zetsel’
typoscripten te vervaardigen in verschillende lettertypes en in afwijkende lay-out
met één of verschillende printers (matrix-, kwaliteits- of laserprinters).
In alle gevallen lijkt het gewenst voor een tekstediteur om voor een editie zoveel
mogelijk typoscripten (voor- en doorslagen) te achterhalen en te collationeren in
verband met de tekstgenese.

Netversie van het typoscript van het gedicht 'Erker' van G. Achterberg. [bron: M. Matijsen, Naar de
letter (1995), p. 43].

LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995), p. 44-47.

U
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ubi?
ETYM: Lat. waar [is het]?
Aanduiding uit de bibliografie waarmee men aangeeft dat de verblijfplaats van
het beschreven handschrift of boek onbekend is. Zo beschreef M.E. Kronenberg in
1925 de verdwijning van het bij Thomas van der Noot uitgegeven De loose vossen
der werelt (1517) dat in de Preussischer Staatsbibliotheek zou moeten berusten. Na
de Tweede Wereldoorlog werd het boek teruggevonden door P. Franssen in de
Biblioteka Jagielloska Pracownia in Krakow.
LIT: M.E. Kronenberg, ‘De loose vossen der werelt (Brussel, 1517)’ in Het Boek
(2e reeks) 14 (1925), p. 321-333.

UDC
ETYM: Afkorting van Universele Decimale Classificatie.
Letterwoord uit de bibliotheekwereld voor Universele Decimale Classificatie, een
decimaal systeem dat alle publicaties (bibliografie, documentatie) indeelt in tien
hoofdklassen, iedere hoofdklasse in maximaal tien subklassen, elke subklasse weer
in maximaal tien subsubklassen enz. De UDC is gebaseerd op de DDC, de Dewey
Decimal Classification, in 1876 ontworpen door de Amerikaanse bibliothecaris
Melville Dewey. De transformatie van DDC naar UDC vond plaats in het Institut
International de Bibliographie van Paul Otlet en Henri LaFontaine: Manuel du
répertoire bibliographique universel (1907). In de periode 1927-1931 verscheen de
tweede, complete, internationale uitgave onder de titel Classification décimale
universelle die de basis is geworden voor alle latere uitgaven. Aanpassingen aan en
wijzigingen in het systeem worden geregeld door de Centrale Classificatie Commissie
(CCC) van de Fédération Internationale de Documentation (FID) in Den Haag.
De UDC maakt het mogelijk door middel van hulpgetallen en interpunctie
verschillende begrippen vergaand te detailleren en aan elkaar te koppelen. De
hoofdindeling van de Nederlandstalige UDC is als volgt:
1. Wetenschap en kennis, organisatie, computerwetenschap, documentatie,
bibliotheekwezen, organisaties, publicaties
2. filosofie, wijsbegeerte, psychologie
3. godsdienst, religie, theologie
4. sociale wetenschappen, statistiek, politiek, economie, handel, recht,
bestuur, militaire zaken, welzijn, sociale verzekering, opvoeding en
onderwijs, folklore
5. wiskunde en natuurwetenschappen
6. toegepaste wetenschappen, medicijnen, technologie
7. kunsten, recreatie, sport
8. taal, taalkunde, taalwetenschap, letterkunde, literatuur
9. geografie, biografie, geschiedenis
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Door middel van symbolen kunnen hulptabellen betreffende taal (nl. het symbool
=...), vorm ((0...)), plaats ((1...) (9...)), etnische groeperingen ((=...)) en tijd (“...”)
gespecificeerd worden.
De 82/89-rubriek van de UDC betreft de letterkunde. Daarbinnen geeft 82-1 t/m
82-9 een genre-indeling (82-1 dichtkunst, 82-2 dramatische werken, 82-3 proza-fictie
enz.). De werken van afzonderlijke auteurs worden aangegeven met hun beginletters
na 82., bijv. 82.VON voor Vondel. Met 820 t/m 899 worden de afzonderlijke
taalgebieden aangeduid: 839.31 is Nederlandse en 839.32 Vlaamse literatuur.
In veel bibliotheken en documentatie-instituten wordt gebruik gemaakt van de
UDC of een aangepaste versie daarvan. Het gebruik van UDC-bibliotheeksignaturen
(bibliotheeksignatuur) heeft als belangrijk voordeel boven een kast-plank-signatuur
dat bij uitbreiding van de bibliotheek niet omgesigneerd hoeft te worden; het nadeel
van UDC-signaturen voor de gebruiker is dat ze door hun lengte en interpunctie
moeilijk te hanteren zijn.
De UDC-code wordt vaak vermeld bij de bibliografische gegevens op de verso-zijde
van het titelblad, bijv. bij W.A. Ornée, Van Bredero tot Langendyk. Een bloemlezing
uit de Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 (1985)
hoort als UDC-codering: 82-2=293"16/1730"; D. Otten, Geschiedenis van de
familienamen in Heerde (1985) heeft code: 929.52:801.313.2(4928180)“1330/1830”.
LIT: P.S.A. Groot, Documentaire dienstverlening (1981), p. 51-54 P. Schneiders,
De bibliotheek- en documentatiebeweging 1880-1914; bibliografische ondernemingen
rond 1900 (1982) A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953).

UGI
ETYM: Afkorting van Uniforme Genre-Indeling.
Letterwoord uit de bibliotheekwereld voor Uniforme Genre-Indeling, een decimaal
systeem voor de indeling van publicaties naar hun genre, ontworpen door de Stichting
Speurwerk betreffende het Boek. In 1985 werd een voorstel gedaan voor een codering
met vier cijfers, aangeduid als NUGI (Nederlandse Uniforme Genre Indeling), maar
dit voorstel werd kort daarop teruggedraaid ten gunste van een driecijferige code.
De UGI-codering wordt vaak aangebracht bij de bibliografische gegevens op de
verso-zijde van het titelblad. De 400-rubriek van de UGI betreft literatuur; de
500-rubriek bevat de geschiedenis; de 900-rubriek de non-fictie enz. Onderverdelingen
geven de subgenres aan, bijv. 410 de literaire romans, verhalen en novellen, 413
gedichten, 416 toneel, 460 streekromans, 610 reisbeschrijvingen, 910 literaire
non-fictie enz.
Veel publicaties krijgen meer dan één UGI-code omdat ze in verschillende genres
vallen, bijv. W.A. Ornée, Van Bredero tot Langendyk. Een bloemlezing uit de
Nederlandse kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 (1985) krijgt
de volgende UGI-coderingen: 416-499-580 voor respectievelijk toneel, overige fictie
en kunst, muziek, ballet, toneel, filmkunst, schilderkunst en architectuur; bij D. Otten,
Geschiedenis van de familienamen in Heerde (1985) horen de coderingen 515-520-770
voor respectievelijk landen/volkeren/steden, kultuurgeschiedenis/archeologie, overige
naslagwerken met encyclopedisch karakter.
In 2002 is ter vervanging van de (N)UGI-code de NUR ingevoerd, de
Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling.
LIT: Stichting Speurwerk, Schets van een volledig herziene Uniforme Genre
Indeling voor uitgeefprodukten (1985).
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uitdrijven
Druktechnische term voor het door middel van spaties tussen de woorden opnieuw
uitvullen van een regel zetsel wanneer blijkt dat de tekst niet goed uitkomt aan het
eind van een pagina of alinea of wanneer als gevolg van correctie van een drukproef
of door een correctie op de pers tekst geschrapt is. In het laatste geval kunnen in de
definitieve tekst zulke passages dan opvallen door meer spatie dan in de omringende
tekst. Vaak echter kan een zetter uit de periode van de handpers ook door wijzigingen
in de spelling het probleem van het uitdrijven ondervangen (bijv. door een slot-‘n’
te plaatsen in plaats van een afbrekingsstreepje boven de voorafgaande klinker). Het
tegenovergestelde procedé heet inwinnen.

Zorgvuldig uitgedreven kolom (links), vaak door verandering in spelling (1475). [bron: W.Gs Hellinga,
Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. *14]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 112-113, 131-132
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 45-46.

uitgave
Bibliografische term voor de presentatievorm van een aantal exemplaren binnen een
druk of oplage. Het betreft hier exemplaren op luxe papier of met luxe band die naast
exemplaren op gewoon papier en met gewone band verschijnen, of exemplaren op
groot, respectievelijk op klein papier. Een bijzondere vorm is de titeluitgave, waarbij
hetzelfde werk voorzien wordt van een nieuwe titelpagina.
Het bestaan van meer uitgaven van een druk of oplage wordt gewoonlijk in het
colofon vermeld, bijv. in het eerste deel van de jongste Bredero-editie, Rodd'rick
ende Alphonsus (1968):
De oplaag bedraagt 565 exemplaren, waarvan 65 gedrukt werden op
Oudhollands papier en genummerd 1-65.
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Het gebruik van de term ‘uitgave’ voor een teksteditie is niet aan te bevelen: een
uitgave is het resultaat van de activiteiten van een (commercieel) uitgever; een editie
van die van een editeur.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 313-316 F.A.
Janssen, ‘Notities bij de aanduiding van herdrukken’ in Spektator 4 (1974-1975), p.
275-283.

uitgever-1 zie uitgeverij

uitgever-2 zie editeur

uitgeverij
Onderneming die zich bezig houdt met het produceren en verkopen van teksten in
gedrukte vorm via de boekhandel, kiosken, warenhuizen e.d. In de moderne uitgeverij
kunnen dat ook gedigitaliseerde uitgaven zijn. Een uitgever zorgt voor het verwerven
van teksten in de vorm van kopij die hij vervolgens laat drukken of digitaliseert. Het
bedrijf bepaalt de vorm en de oplage van boeken, brochures, pamfletten etc. die ze
op de markt brengt. Daartoe heeft het ontwerpers en correctoren in dienst, evenals
verkoop- en distributie- en publiciteitsmedewerkers.
De specialisatie tot uitgever bestond in de eerste eeuwen van het gedrukte boek
nog niet: drukker, uitgever en boekverkoper waren aanvankelijk in één persoon
verenigd. De boekhandel bestond vooral uit ruilhandel tussen drukkers waardoor ze
hun assortiment konden uitbreiden. Niettemin zijn er in de 17de eeuw al
uitgevers-boekverkopers zonder een eigen drukkerij en zeer waarschijnlijk ook
drukkers die uitsluitend in opdracht boeken drukten. Hoe de verhoudingen liggen
bij de productie van een bepaald boek dient opgemaakt te worden uit de bewoordingen
in impressum, colofon en het gebruik van het imprint. Zo betekent de formule in het
impressum ‘By x, voor y’ dat x de drukker is en y de uitgever. Het fonds van een
drukker-uitgever vertoont over het algemeen een heterogener beeld dan dat van een
uitgever-boekverkoper: de eerste moest zijn pers(en) aan het werk houden; de laatste
kan zich meer specialiseren. Veel boekproducenten haalden hun inkomsten voor een
niet onaanzienlijk deel uit de verkoop van kantoorartikelen (almanakken, papier, inkt
e.d.) en allerlei waren (bijv. bier en bloembollen), uit het binden van door een klant
gekochte boeken en uit roofdrukken. Financiële risico’s voor grote projecten werden
afgedekt door het aangaan van samenwerkingsverbanden, de zgn. compagnie, door
het aanvragen van een privilege tegen ongeoorloofd nadrukken, door het verkopen
bij intekening of door het verwerven van bijdragen uit mecenaat of patronage. Dit
laatste werd vaak overgelaten aan de auteur die nog niet over auteursrecht beschikte
en eerder geld moest inbrengen dan dat hij betaald werd voor zijn werk.
De eerste gedateerde drukken (incunabel) zijn vervaardigd door Nicolaus Ketelaer
en Gerard de Leempt in Utrecht (1473) en Dirk Martens en Johan van Westfalen in
Aalst en Leuven (1473). Andere bekende incunabeldrukkers zijn William Caxton,
die het vak beoefende in Brugge en de drukkunst vervolgens in Engeland
introduceerde, Colard Mansion eveneens in Brugge, Henrick Eckert van Homberch
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in Delft, Gheraert Leeuw in Gouda en Antwerpen met opvallend veel literaire titels
in het Nederlands, Richard Pafraet in Deventer (veel schoolboeken), Jacob Bellaert
in Haarlem en Adriaen van Liesvelt te Antwerpen. Van de ruim 2000 bekende
incunabeldrukken uit de Nederlanden is het merendeel in het Latijn. Tot de teksten
in de volkstaal behoren Bijbels, heiligenlevens, Marialegenden en enkele volksboeken.
In de Nederlanden is in de periode van de postincunabel Antwerpen het centrum
van de boekproductie als vestigingsplaats van 56 van de 120 Nederlandse drukkers,
die niet minder dan driekwart van de ongeveer 4600 bekende titels voor hun rekening
namen. Daar zijn o.a. werkzaam Jan van Doesborch met in zijn fonds een opmerkelijke
plaats voor het volksboek (ook in het Engels), Henrick Eckert van Homborch, Jan
van Ghelen, Jan Hillen van Hoochstraten, Jacob van Liesvelt, Dirk Martens en Willem
Vorsterman.
In de periode na 1540 steekt het drukkers-uitgeversbedrijf van Christoffel Plantin
uit boven de vele concurrenten in Antwerpen, zowel wat betreft de kwantiteit als de
kwaliteit. In dit grootste drukkersbedrijf ter wereld (nu te bezichtigen als Museum
Plantin-Moretus) worden alle genres boeken gedrukt. De enige drukker in Brussel,
Thomas van der Noot, ruimt het overgrote deel van zijn bekende fonds in voor teksten
in het Nederlands uit rederijkerskringen. In het Noorden produceert de drukkerij van
Pafraet in Deventer vooral schoolboeken.
Ten gevolge van de politieke situatie verschuift ook het typografisch zwaartepunt
eind 16de eeuw naar het Noorden: Amsterdam alleen al telt in de jaren tussen 1580
en 1700 rond de 1000 boekproducenten. De grootste uitgever daar is eind 16de, begin
17de eeuw Cornelis Claesz met een zeer gevarieerd fonds. Bekend zijn de uitgeverijen
van verschillende leden van het geslacht Elzevier: de Leidse Elzeviers verzorgden
vele uitgaven van klassieke teksten in pocketformaat. De drukkerij-uitgeverij van de
Blaeus is beroemd geworden door kaarten en atlassen en literaire uitgaven van o.a.
Hooft, Roemer Visscher en Vondel. Het werk van Bredero verscheen vooral bij
Cornelis Lodewijkcksz van der Plasse. Nicolaes Biestkens drukte veel toneelteksten
voor de Nederduytsche Academie van Samuel Coster. Jan Jacobsz Schipper is de
grote Cats-uitgever. Paulus Aertz van Ravesteyn drukte het typografisch meesterwerk
de Statenbijbel. Een bekend uitgever van liedboeken is Dirck Pietersz Pers. Zeer veel
populaire literatuur kwam via de uitgeverij van de Ten Hoorns op de markt. Een
uitgever van toneelwerk was Jacob Lescaille. Naast Amsterdam waren ook Dordrecht,
Den Haag, Haarlem, Leiden, Middelburg, Rotterdam en Utrecht in die tijd
drukkersplaatsen van betekenis.
In de 18de eeuw, in ieder geval in de eerste helft daarvan, neemt het belang van de
Nederlandse boekhandel nog toe: door de relatieve vrijheid van drukpers is het
mogelijk datgene wat elders verboden wordt – met name de Franse verlichtingsideeën
– hier te produceren. Wetstein (Amsterdam; veel uitgaven in Frans en Duits), Mortier
(Amsterdam; tal van fraai geïllustreerde uitgaven, waaronder kaarten en atlassen),
Luchtmans (Leiden; wetenschappelijke werken), Van der Aa (Leiden en Haarlem;
grote verzamelde werken) en Enschedé (Haarlem; kranten) zijn belangrijke uitgevers
in de 18de eeuw.
Tegenwoordig sluit de uitgeverij een contract met een auteur voor het verwerven
van het auteursrecht en neemt als tegenprestatie de plicht op zich om de tekst van
die auteur in druk op de markt te brengen. Daar hoort ook bij dat de uitgever streeft
naar verkoop van de vertaalrechten aan buitenlandse uitgevers. De auteur ontvangt
voor zijn uitgegeven tekst een royalty (een percentage van de verkoopprijs per
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verkocht exemplaar) of een combinatie van een niet terugvorderbaar voorschot en
vervolgens een royalty, en soms alleen een vast bedrag.
Moderne uitgeverijen kennen doorgaans een bepaalde specialisatie. Zo zijn er
typisch literaire uitgeverijen, zoals De Bezige Bij, Querido, De Arbeiderspers, Van
Oorschot, Meulenhoff e.a. in Nederland en Uitgeverij Manteau, de Standaard
Uitgeverij, De Clauwaert, Houtekiet en Uitgeverij Lannoo in Vlaanderen. Daarnaast
zijn er uitgeverijen die zich speciaal richten op jeugdliteratuur (Lemniscaat, Kluitman),
schoolboeken (Wolters-Noordhoff, Malmberg), wetenschappelijke uitgaven (Elsevier
Publishing, Amsterdam University Press) e.v.a.
Een belangrijk middel voor uitgeverijen om aan kopij te komen is het literaire
tijdschrift. Vrijwel elke literaire uitgeverij geeft een eigen periodiek uit dat als ‘fuik’
dient om een auteur aan de uitgeverij te binden.
Uitgeverijen spelen een grote rol in het literaire veld omdat zij een keuze maken
uit de vaak talloze manuscripten of typoscripten die hun ter uitgave worden
aangeboden (zie evenwel vanity press). Ze kunnen gezichtsbepalend zijn voor de
literatuur in die zin dat ze teksten in een bepaald fonds opnemen of in bepaalde
reeksen. Daarbij valt te denken aan series als de Arbo-reeks, de Literaire
Reuzenpockets, de Salamanderreeks of een serie als Privé Domein. In die zin spelen
uitgeverijen als institutie een rol in de totstandkoming van de canon-1.
LIT: A.M. Ledeboer, De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in
Noord-Nederland (1872; met Alfabetische lijst 1876 en Chronologisch register 1877)
A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen
boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880, 2 dln (1886-1887) A.C.
Kruseman, Aanteekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland in de
17de en 18de eeuw (1893) E.W. Moes & C.P. Burger, De Amsterdamsche
boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, 2 dln (1900-1915; reprint 1988)
M.M. Kleerkooper & W.P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk
in de 17e eeuw, 2 dln (1914-1916) I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel
1680-1725, 5 dln. in 6 banden (1960-1978) R. Roegholt, De geschiedenis van De
Bezige Bij 1942-1972 (1972) J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en
boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630
(1974) F.A. Mumby & I. Norrie, Publishing and bookselling (1974) A. Rouzet,
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècle dans les
limites géographiques de la Belgique actuelle (1975) D. van der Stoep (red.), Het
lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977 (1977) A.
Nuis (red.), Het geheim van de uitgever (1978) Th.A. Sontrop, ‘Het fondsbeleid
van een literaire uitgeverij’ in H. Adriaansens (red.), De toekomst van het boek (1984)
J. van Rosmalen, Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985
(1985) R. Chartier & H.J. Martin (red.), Histoire de l’édition française, dl 3 (1985)
B.P.M. Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers,
drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850 (1988) J.A. Gruys & C. de
Wolf, Thesaurus 1473-1800 Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers. Met
plaatsen en jaren van werkzaamheid (1989; aanvullingen in Dokumentaal en vanaf
1997 op de website van Neder-L) M. Stapert-Eggen, ‘De rol van de uitgeverij’ in
P. Zeeman (red.), Literatuur en context: een inleiding in de literatuurwetenschap
(1991), p. 280-307 P. Dijstelberge, ‘De Cost en de Baet. Uitgeven en drukken in
Amsterdam rond 1600’ in Gedrukt in Holland, themanummer van Holland 26 (1994),
p. 217-234 M. Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden
Eeuw (1997) J. van Rijn, Canon Nederlandse boekenvak: 1405-2010 (2010) A.
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Pettegree, The book in the Renaissance (2010) J.B. Thompson, Merchants of
culture. The publishing business in the twenty-first century (2010) A. Gillespie &
D. Wakelin, The production of books in England, 1350-1500 (2011) L. Simons,
Het boek in Vlaanderen sinds 1800: een cultuurgeschiedenis (2013) L. Simons,
Te boek! Over boeken en boekenmensen (2014), p. 14-33 N. Laan, 'Editing' in
Medemakers. Sociologie van literatuur en andere kunsten (2018), p. 197-218 A.
Phillips & M. Bhaskar (red.), The Oxford handbook of publishing (2019).

uitgeversmerk zie drukkersmerk

uitgeversreeks
Een in principe oneindige reeks werken van verschillende auteurs die onder een
reekstitel bij een bepaalde uitgeverij worden uitgegeven. In veel gevallen betreft het
primaire literatuur, in tegenstelling tot werken in een redactiereeks, waarin veelal
secundaire literatuur en tekstedities onder redactiebegeleiding worden uitgegeven.
In de reekstitel komt vaak het woord ‘bibliotheek’ voor (bibliotheek-2).
Enkele uitgeversreeksen op het gebied van de neerlandistiek waren, respectievelijk
zijn: de Ooievaar-pockets van uitgeverij Bert Bakker, de Salamander-pockets van
Em. Querido, de Witte Olifant van Van Oorschot, maar ook de Bibliotheca
Bibliographica Neerlandica (BBN) van De Graaf.
LIT: Regels voor de titelbeschrijving (197113) L. Kuitert, Het ene boek in vele
delen. De uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 (1993).

uitschietvel
Drukkersterm voor een aan beide zijden bedrukt vel dat als drukproef naar een auteur
gezonden wordt die niet in de buurt woont van de drukkerij waar zijn werk gedrukt
wordt. Het is de bedoeling dat de auteur de proef heel snel corrigeert en terugstuurt
omdat anders het werk stagneert bij gebrek aan letter.
LIT: F.A. Janssen, ‘Auteurs willen proeven lezen! Van Erasmus tot Multatuli’ in
De Boekenwereld 27 (2011), p. 293-305.

uitvullen
Druktechnische term voor het door middel van spaties vol maken van een regel zetsel
in de zethaak. Wanneer dat aan het eind van een regel gebeurt – zoals soms te
constateren valt in de beginperiode van de drukkunst – betekent dat in druk ongelijke
regels. Om typografische en taalkundige eenheden niet met elkaar in botsing te
brengen, zal de zetter nu eens woorden moeten afbreken of anders moeten spellen
(een vrijheid die de zetter in de periode van de handpers vaak had), dan weer meer
of minder spatie tussen de woorden moeten aanbrengen (uitdrijven, respectievelijk
inwinnen).
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Uitgevulde titel bij een gedicht van Henriëtte Roland Holst (1895). [bron: Bibliopolis]

LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 112-113, 131-132
Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 45-46.

UKB
ETYM: Afkorting van Universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek.
UKB is sinds 1976 het samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse
universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Open Universiteit zijn geassocieerde
leden. UKB werd opgericht om de dienstverlening aan de eigen gebruikers en de
wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland te verbeteren.
LIT: Zie de website van UKB.

ultima manus
ETYM: Lat. laatste hand.
Term uit de editietechniek, ook wel aangeduid met de Duitse term ‘letzter Hand’,
voor de laatste door een auteur aangebrachte varianten in een manuscript-2. Het is
aan de tekstediteur te beslissen of hij in een historisch-kritische editie als basistekst
kiest voor de uitgave ultima manus en de tekstgenese in het variantenapparaat
onderbrengt, of dat hij een uitgave prima manus geeft en alle latere varianten naar
het apparaat verwijst.
Een voorbeeld van een editie ultima manus is die door F.A. Stoett van de Gedichten
van P.C. Hooft (2 dln., 1899-1900); de editie van P. Leendertz (2 dln., 1871-1875)
daarentegen gaat uit van de prima manus.
LIT: S. Scheibe, ‘Zu einigen Grundprinzipien einer historisch-kritischen Ausgabe’
in G. Martens & H. Zeller (red.), Texte und Varianten (1971), p. 1-44, m.n. 33-35.

unciaal
ETYM: Lat. uncus = gebogen, gekromd.
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Van de Romeinse cursief (capitalis cursiva) afgeleid majuskelschrift, dat als
boekschrift in de 4de eeuw n. Chr. tot bloei kwam. De unciaal onderscheidt zich van
de capitalis cursiva door de rondere vormen, het ontbreken van schreven of voetjes
en het ontstaan van stok- en staartletters (bijv. d, h, l, p, q).
De schriftsoort verspreidde zich over heel Europa en kende in de 5de eeuw al grote
regionale stilistische verschillen. Van de 5de tot de 8ste eeuw was de unciaal erg
populair, hoewel de overgeleverde bronnen een enigszins vertekend beeld zullen
geven: ongeveer een derde van de uit die periode daterende teksten is geheel of
gedeeltelijk in unciaal geschreven. Het lettertype is tot in de late middeleeuwen
bewaard gebleven in de lombarden.
Naast de unciaal wordt de halfunciaal onderscheiden, waarvan men vroeger ten
onrechte dacht dat deze van de unciaal was afgeleid.

Lukas 4:36 in Romeins unciaalschrift. [bron: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19884), p. 24]

LIT: E. Strubbe, Grondbegrippen van de paleografie der Middeleeuwen (1973),
p. 63-68 J.J. John, ‘Latin paleography’ in J.M. Powell (red), Medieval studies. An
introduction (1976), p. 9-10 B. Engelhart & J.W. Klein, 50 eeuwen schrift (19882),
p. 123 B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen
Mittelalters (19862; reprint 20094), p. 86-92.

universele bibliografie
Term uit de bibliotheekwereld voor een bibliografie van alle boeken die ooit, waar
ter wereld ook, verschenen zijn. Reeds vanaf de 16de eeuw zijn er pogingen
ondernomen om een min of meer complete registratie te maken van alle tot dan toe
verschenen literatuur. Conrad Gesner was met zijn Bibliotheca universalis
(1545-1555) de eerste die het probeerde, maar niet verder kwam dan ongeveer 20.000
titels in het Hebreeuws, Grieks en Latijn. Na een aantal gestrande pogingen in de
eeuwen daarna (o.a. van Brunet en Graesse) kwam eind 19de eeuw het Institut
International de Bibliographie (IIB) in Brussel tot stand, dat op basis van de
classificatie van Dewey in 1895 begon met het inventariseren van alle boeken en
tijdschriften in alle talen van de wereld. De leiders van het instituut, Paul Otlet en
Henri La Fontaine, ontwierpen al snel een doeltreffender classificatiesysteem, de
UDC (Universele Decimale Classificatie), dat het na ongeveer 16 miljoen fiches in
1934 opgeheven IIB ruimschoots heeft overleefd. Tegenwoordig streeft men in
UNESCO- en IFLA (International Federation of Library Associations)-verband naar
Universele Bibliografische Controle (UBC) door het stimuleren van de nationale
bibliografieën.
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Voor het bibliografisch en literair-historisch onderzoek van de oudere literatuur
zijn vooral de gedrukte ‘universele’ bibliografieën van Gesner, Brunet (Manuel du
libraire et de l'amateur des livres; 1860-1885) en Graesse (Trésor des livres rares
et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique; 1859-1869) nog van belang.
LIT: P. Schneiders, De bibliotheek- en documentatiebeweging 1880-1914 (1982)
P. Schneiders, Papieren geheugen; boek en schrift in de westerse wereld (1985),
p. 82-83, 206-209 A.O. Kouwenhoven (red.), Handboek bibliografie (19953), p.
53, 67, 158 W.B. Rayward, ‘The Origins of Information Science and the
International Institute of Bibliography/International Federation for Information and
Documentation (FID)’ in Journal of the American Society for Information Science
48 (1997), p. 289-300.

USTC
ETYM: Afkorting van Universal Short Title Catalogue.
USTC is een project van de universiteit van St Andrews dat tot doel heeft
informatie te verschaffen over alle boeken, ca. 350.000 edities met 1.500.000
exemplaren in zo’n 5000 bibliotheken, die gepubliceerd zijn in Europa vanaf de
uitvinding van de boekdrukkunst tot het eind van de 16de eeuw.
LIT: de website van de USTC.

V

vakbibliografie
Een vakbibliografie is een speciale bibliografie die de publicaties op een bepaald
vakgebied beschrijft. Voor de neerlandistiek is de belangrijkste referentie de BNTL
oftewel Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, nu online te
consulteren.

vanity press
ETYM: Eng. press = pers; vanity = ijdelheid.
Collectieve benaming voor uitgevers (uitgeverij) die boeken uitbrengen waarvoor
de auteurs zelf alle kosten dragen. De term is denigrerend; de betrokken uitgevers
zelf (‘vanity publishers’) verkiezen de benaming ‘subsidy publisher’.
De uitgever loopt in dit businessmodel weinig financieel risico en kan zich daardoor
erg flexibel opstellen wat betreft de intrinsieke (artistieke of wetenschappelijke)
kwaliteit van het gepubliceerde werk. Hoe hard vanity publishers ook proberen om
geloofwaardigheid uit te stralen, deze afwezigheid van selectie en kwaliteitsbewaking
heeft uiteindelijk een negatief effect op het prestige van zowel de uitgever als de
schrijver. Volgens de gangbare perceptie zijn het vooral diegenen die vrezen niet
aan de bak te komen in het meer competitieve regime van de ‘reguliere’ commerciële
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of academische uitgevers, die hun toevlucht zullen nemen tot de vanity press om het
begeerde statuut van ‘auteur’ te verwerven.
De toenemende druk op wetenschappelijke onderzoekers om veel te publiceren
(publish or perish) heeft tot een sterke groei geleid in het marktsegment van de
academische vanity publishing.
Overigens valt deze praktijk niet te verwarren met uitgave in eigen beheer, waarbij
de auteur alle taken van de uitgever op zich neemt. Heel wat manifesten en
tijdschriften werden in de context van de avant-garde in eigen beheer uitgegeven;
vandaag biedt het internet heel wat mogelijkheden in die zin (bijv. blook).

variant
ETYM: Lat. variare = in iets afwisseling brengen, verschillen.
Term uit de editietechniek voor een in een tekst aangebrachte wijziging, hetzij
door de auteur, hetzij door anderen tijdens het reproductieproces van een codex of
manuscript-2 (door de kopiist) of van een boek (door een uitgever, zetter, corrector
of redacteur). Wanneer een auteur een wijziging aanbrengt, spreekt men van
geautoriseerde varianten (autoriseren). Wanneer een auteur een door een ander
voorgestelde of aangebrachte wijziging achteraf goedkeurt, spreekt men van een
secundair geautoriseerde variant. Met name in de periode van de handpers zijn er
veel secundair geautoriseerde varianten omdat de uniformering van spelling,
interpunctie en hoofdlettergebruik vaak overgelaten werd aan de zetter. In de
analytische bibliografie-1 spreekt men in dit soort gevallen van accidentals tegenover
de intentionele, geautoriseerde substantives. Als een auteur in een manuscript een
variant aanbrengt zonder de oorspronkelijke lezing te schrappen, noemt men dat een
open variant.
Tot de niet-geautoriseerde varianten horen de gewoonlijk niet-intentionele
wijzigingen die ontstaan tijdens het productieproces van klad via één of meer
afschriften (apograaf), waarvan er een als kopij kan dienen, via niet goed gecorrigeerde
drukproeven (drukproef), tot boek. Bij herdrukken kunnen weer nieuwe
niet-geautoriseerde, niet-intentionele varianten ontstaan. Vooral wanneer er geen
geautoriseerde voorstadia aanwezig zijn (geen autografen (autograaf) die de
tekstgenese kunnen verduidelijken) – hetgeen het geval is bij vrijwel de gehele
middeleeuwse en een goed deel van de latere literatuur – kan bestudering van de
tekst- en drukgeschiedenis ertoe leiden dat op basis van tekstkritiek intentionele,
maar niet-geautoriseerde, varianten aangebracht worden die de bedoeling hebben de
oorspronkelijke tekst te reconstrueren (copy-text), respectievelijk een basistekst te
constitueren.
Men onderscheidt interne varianten (dat zijn varianten die in het manuscript of
boek zelf zijn aangebracht) en externe varianten (dat zijn varianten die elders, bijv.
in brieven of losse notities, ter sprake komen).
In een archiefeditie worden de varianten door middel van diakritische tekens-1
geïntegreerd in de tekst; in een diplomatische editie, een kritische editie en een
historisch-kritische editie (vaak ingericht naar het principe prima manus of ultima
manus) worden ze opgenomen in een variantenapparaat. De door
analytisch-bibliografisch onderzoek opgespoorde staten (staat) van varianten kunnen
in een descriptieve bibliografie in een overzicht ondergebracht worden, waarna de
tekstediteur ze in een editie kan verwerken.
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Enkele voorbeelden van verschillende soorten edities waar uitgebreid
variantenmateriaal van diverse aard aan de orde komt, zijn: Constantijn Huygens,
Heilighe daghen (ed. Strengholt, 1974), waarin een interessante discussie over een
externe variant in een briefwisseling tussen Huygens en Barlaeus; Constantijn
Huygens, Sneldichten. Mensen (ed. Blijlevens e.a., 1988); R.L.K. Fokkema, Varianten
bij Achterberg (2 dln., 19802); Willem Elsschot, Een ontgoocheling (ed. Kets-Vree
in Woord voor woord, 1983); J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap (ed.
Dorleijn, deel 1 en deel 2, 1984); J.H. Leopold, Gedichten II: Nagelaten poëzie (ed.
Van Vliet en Sötemann, deel 1 en deel 2, 1985).
LIT: W.W. Greg, ‘The rationale of copy-text’ in Studies in Bibliography 3
(1950-1951), p. 19-36 G. Martens & H. Zeller (red.), Texte und Varianten;
Probleme ihrer Edition und Interpretation (1971), passim, m.n. p. 150-163 F.A.
Janssen, ‘Varianten in orde en chaos; over de varianten in een nieuwe druk van De
donkere kamer van Damocles’ in Raam 80 (1972), p. 26-39 Fr. Bowers, ‘Multiple
authority: new problems and concepts of copy-text’ in The Library 5th series (1972)
27, p. 81-115 V.E. Dearing, ‘Concepts of copy-text old and new’ in The Library
5th series (1973) 28, p. 281-293 M.J.M. de Haan, Enige aspecten van de tekstkritiek
van Middelnederlandse teksten (1973) Ph. Gaskell, A new introduction to
bibliography (19742), p. 336-360 G.Th. Tanselle, ‘Greg's theory of copy-text and
the editing of American literature’ in Studies in Bibliography 28 (1975), p. 167-229
A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast, 2 dln
(1975-1981) R.L.K. Fokkema, Varianten bij Achterberg (19802), m.n. deel II
A. Kets-Vree, Woord voor woord; theorie en praktijk van de historisch-kritische
uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan Een ontgoocheling van Willem
Elsschot (1983), hoofdstuk III M.J. Hogenhout-Mulder, Proeven van tekstkritiek
(1984) B. Salemans, ‘Van Lachmann tot Hennig: Cladistische tekstkritiek’ in
Gramma 11 (1987), p. 191-224 B. Salemans, ‘Varianten als bouwstenen van
stemma's: een pleidooi voor eenvoud en openheid bij het opstellen van
tekststambomen’ in Wat duikers vent is dit! Opstellen voor W.M.H. Hummelen (1989),
p. 319-343.

variantenapparaat
ETYM: Lat. variare = verschillend zijn.
Term uit de editietechniek voor de plaats in een teksteditie waar de varianten zijn
ondergebracht. Een variantenapparaat komt noodzakelijkerwijze voor in een
archiefeditie, in een diplomatische editie, kritische editie en historisch-kritische editie
en soms in een studie-editie of leeseditie, en kan de vorm hebben van een paralleltekst
naast (synoptische editie) of onder elkaar (partituureditie), van voet- of eindnoten
(voetnoot, eindnoot), een appendix (bijlage) of een afzonderlijk deel. In een
archiefeditie worden de varianten tussen diakritische tekens-1 in de tekst aangebracht,
bijv. J. van Maerlant, Den anderen merten (ed. Mertens, 1978).
Het variantenapparaat moet zo volledig mogelijk informatie verschaffen over de
soort (directe wijziging of verandering in latere stadia van de tekstgenese; gebruik
van verschillende schrijfmaterialen als inkt en potlood), de plaats (op, boven of onder
de regel; in de marge) en de chronologie van de varianten. In een editie volgens het
principe prima manus komen alle stadia daarna in het variantenapparaat; bij een
editie ultima manus worden alle voorafgaande stadia uit de tekstgenese in het apparaat
ondergebracht. Het steeds weer terugkerende probleem voor de editeur van met name
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manuscripten (manuscript-2) is de spanning tussen de nagestreefde volledigheid en
een voor de gebruiker van de editie leesbare en overzichtelijke presentatie.
Na de oude praktijk van de variorum-editie ontstond langzamerhand voor de editie
van de klassieken een systeem met diacritische tekens dat uiteindelijk geüniformeerd
werd door Bidez en Drachmann in 1938 en door Masai in 1950 werd bijgesteld voor
gebruik in diplomatische edities van modernere auteurs. Dit systeem werd verder
uitgewerkt en verfijnd door Hellinga en Verkruijsse voor toepassing op ook
niet-gedrukt materiaal (manuscripten) van zowel oudere als recente auteurs.
Inmiddels was de Duits-Zwitserse editieschool met voorstellen (Backmann 1924)
gekomen voor variantenweergave waarin de tekstgenese zo nauwkeurig mogelijk
weerspiegeld diende te worden. Backmanns onleesbare apparaat werd ten behoeve
van de Hölderlin-editie gemodificeerd door Beissner tot een trapsgewijze inzichtelijke
weergave. In 1958 maakte Zeller door zijn – onmogelijke – eis dat op basis van het
variantenapparaat een manuscript reconstrueerbaar diende te zijn, het systeem
dusdanig ingewikkeld dat het vrijwel onhanteerbaar werd.
De editiepraktijk in Nederland werkt tegenwoordig wat betreft manuscripten uit
de oudere letterkunde veelal met het systeem Hellinga-Verkruijsse, bijv. C. Huygens,
Sneldichten. Mensen (ed. Blijlevens e.a., 1988). Voor edities van oude drukken kiest
men gewoonlijk het systeem met voetnoten, bijv. de jongste editie van de Werken
van Bredero (red. G. Stuiveling); analytisch-bibliografisch opgespoorde varianten
die in een descriptieve bibliografie worden opgenomen zonder dat het tot een editie
komt, kunnen in een variantenoverzicht opgenomen worden, bijv. P.J. Verkruijsse,
Mattheus Smallegange (1624-1710) (1983). Voor de moderne letterkunde met vaak
ingewikkeld manuscriptmateriaal sluit de Utrechtse school van Sötemann aan bij de
Duitse traditie, bijv. J.H. Leopold, Gedichten II: Nagelaten poëzie (ed. Van Vliet &
Sötemann, deel 1 en deel 2, 1985). Het probleem van variantenapparaten lijkt omzeild
te kunnen worden door digitale uitgeeftechnieken waarbij alle stadia van de
tekstgenese naast of onder elkaar kunnen worden getoond. Een voorbeeld van een
dergelijke elektronisch-kritische editie op cd-rom is Stijn Streuvels’ De teleurgang
van den Waterhoek (2000).
LIT: R. Backmann, ‘Die Gestaltung des Apparates in den kritischen Ausgaben
neuerer deutscher Dichter’ in Euphorion 25 (1924), p. 629-662 J. Bidez & A.B.
Drachmann, Emploi des signes critiques; disposition de l'apparat dans les éditions
de textes grecs et latins (1938) F. Masai, ‘Principes et conventions de l'édition
diplomatique’ in Scriptorium 4 (1950), p. 177-193 H. Zeller, ‘Zur gegenwärtigen
Aufgabe der Editionstechnik; ein Versuch, komplizierte Handschriften darzustellen’
in Euphorion 52 (1958), p. 356-377 H. Boethius, ‘Textqualität und
Apparatgestaltung’ in G. Martens & H. Zeller (red.), Texte und Varianten (1971), p.
233-250 P.J. Verkruijsse, ‘Over diplomatisch editeren van handschriften en het
gebruik daarbij van diacritische tekens’ in Spektator 3 (1973-1974), p. 325-346
A. Kets-Vree, Woord voor woord; theorie en praktijk van de historisch-kritische
uitgave van een prozatekst, gedemonstreerd aan 'Een ontgoocheling' van Willem
Elsschot (1983), p. 34-44 H. Zwerschina, ‘Variantenverzeichnung, Arbeitsweise
des Autors und Darstellung der Textgenese’ in R. Nutt-Kofoth e.a. (red.), Text und
Edition; Positionen und Perspektiven (2000), p. 203-229 M. De Smedt, S. de Vries
& E. Vanhoutte, ‘Voorstelling van de cd-rom “Stijn Streuvels, De teleurgang van
den Waterhoek”’ in M. De Smedt (red.), Teksteditie Vlaanderen 2000 (2000), p.
83-106 E. Vanhoutte & D. Van Hulle (red.), Paralipomena; tekstgenetische studies
(2001).

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

variorum-editie
ETYM: Verkorting van de Latijnse formulering ‘editio cum notis variorum scriptorum
et editorum’ = editie met aantekeningen van verschillende auteurs en uitgevers.
Term uit de editietechniek voor een editie van een klassiek auteur waarin
aantekeningen met commentaar (tekstkritiek) van voorgaande filologen zijn
opgenomen (de zgn. ‘autores classici cum notis variorum’), zoals in de Plinius-editie
het voordien onuitgegeven commentaar van Dauminicus Baudius werd verwerkt,
evenals de commentaren van Lipsius, Livineaus, Jani Gruteri, Rittershusius e.a.
Daarmee geeft men een soort geschiedenis van de tekst, waarbij (al dan niet in
voetnoten) alle tekstvarianten in vroegere versies van de tekst alsmede de
verschillende tekstuitgaven worden weergegeven, inclusief de aangebrachte
emendaties (emendatio).
De term wordt ook gebruikt voor een editie waarbij men streeft naar de geschiedenis
van de tekstcommentaar van een tekst. In dat geval omvat de editie een overzicht
van de commentaren, voetnoten en annotaties die vroegere tekstediteuren of tekstcritici
hebben gegeven bij bepaalde tekstpassages of de tekst als geheel. Een voorbeeld van
een variorum-editie in deze zin is The variorum edition of the poems of W.B. Yeats
(1957), uitgegeven door P. Alt en Russell K. Alspach.
Vaak worden beide typen gecombineerd, met als resultaat een standaarduitgave
voor de literatuurhistoricus. Een moderne vorm hiervan is de elektronisch tot stand
gekomen hypereditie.
LIT: M. Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap (1995; 20104), p.
76
J. McGann, ’The rationale of hypertext’ in Text. An interdisciplinary annual
of textual studies (1996), p. 11-32.

veilingcatalogus zie auctiecatalogus

vel
Term uit de papiermakerij voor handgeschept papier van plano-formaat met de
afmetingen van de schepbak. Op het ongevouwen vel worden in de drukkerij de
schoondruk en de weerdruk aangebracht met de binnenvorm en buitenvorm, waarna
het vel tot een katern van het gewenste bibliografisch formaat wordt gevouwen. De
bibliograaf kan proberen om vanuit een gebonden exemplaar-1 van een boek de
afmetingen van het ongevouwen vel te reconstrueren. Samen met de bijzonderheden
van het watermerk en de afstanden tussen de kettinglijnen en waterlijnen kunnen
deze gegevens leiden tot identificatie van de papiermolen en nomenclatuur van het
desbetreffende papier. De meest gebruikte papiermaten zijn pot, demy en royal. Ter
reconstructie worden de hoogte en breedte van een blad-2 gemeten en vermeerderd
met 0,5 à 1 cm of 1 à 2 cm voor respectievelijk een klein of een groot formaat boek
in verband met het wegsnijden van de gekartelde rand door de binder. Die uitkomsten
moeten met verschillende factoren vermenigvuldigd worden al naar gelang het
bibliografisch formaat, bijv. bij folio-1 de breedte met 2, bij kwarto lengte én breedte
met 2, bij octavo de lengte met 2 en de breedte met 4 enz.
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LIT: G.Th. Tanselle, ‘The bibliographical description of paper’ in Studies in
Bibliography 24 (1971), p. 27-67 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography
(19742), p. 57-77, 86.

velijn zie vellum

vellum
ETYM: Fr. vélin = fijn perkament < Lat. vitulinus = kalfs- < vitula = kalf.
Term uit de codicologie voor perkament bereid uit de huid van kalveren.
Kalfsperkament – ook velijn genoemd – heet beter te zijn dan perkament van
schapenhuiden.
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19564) W.Gs Hellinga
& P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie V’ in Spiegel der Letteren 5
(1961/1962), p. 300-307 R. Reed, The nature and making of parchment (1975).

verificatio
ETYM: Lat. verificatio = onderzoek naar de echtheid < verus = waar; facere = doen.
Term uit de oorkondeleer voor onderzoek naar de autorisering, datering en
localisering van oorkonden. In fictionele teksten wordt gebruik gemaakt van de
veritas-topos om het waarheidsgehalte te benadrukken.
LIT: D. Wortel, 'Van "imitatio" naar "verificatio": de verwetenschappelijking van
een WNT-citaat' in Trefwoord (2002), p. 1-27.

verluchting zie boekverluchting

vernis-mou
ETYM: Fr. zacht vernis.
Illustratietechniek behorend tot de manuele diepdruk. De vernis-mou onderscheidt
zich van de gewone ets door het gebruik van zacht vernis. Daarop wordt dun papier
aangebracht waarop de etser de tekening aanbrengt met potloden. Door de druk van
het potlood wordt het papier in de vernis gedrukt en komt de oppervlakte van de
plaat vrij. Daar wordt de plaat dan door het zuurbad ingebeten. Deze methode is zeer
geschikt voor kleurenreproductie.
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Félicien Rops' Kop van een Zeeuwse (1886) in vernis-mou. [bron: F. van der Linden, De grafische
technieken (1990), p. 143].

LIT: Letters proeven, Prenten smaken; dubbeltentoonstelling in het Museum
Plantin-Moretus en het Prentenkabinet (2004).

Verschlimmbesserung
ETYM: Du. verergbetering.
Term uit de teksteditie voor een transmissiefout, in de vorm van een correctie door
een kopiist (afschrijven) of een correctie op de pers, die een eerder gemaakte fout
nog erger maakt door de verkeerde kant uit te corrigeren. Verkeerde correcties in
drukwerk zijn te verklaren uit het feit dat bij correctie van drukproeven in het verleden
de kopij niet geraadpleegd werd.
LIT: A.M. Duinhoven, Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast, dl.
1 (1975).

versie
ETYM: Lat. versio = verdraaiing, verandering, vertaling < vertere = wenden, keren.
Term uit de tekstkritiek voor een tekst die het resultaat is van een bewerkingsproces
(bewerking, adaptatie). Met name gedurende de middeleeuwen was het heel
gebruikelijk dat teksten in de loop der tijd bewust veranderd, bewerkt of aangepast
werden. Als een tekst bedoeld is als kopie dan spreekt men van redactie-2, indien de
veranderingen zo ingrijpend zijn dat er feitelijk een nieuwe tekst ontstaan is, van een
omwerking. Zo kan men Reinaerts historie (ca. 1300) beschouwen als een versie
van het overeenkomstige gedeelte van Van den vos Reynaerde zoals die compleet
bewaard bleef in de redacties A (Comburgse handschrift) en F (Dyckse handschrift).
De term versie is ook van toepassing op vertaalde teksten; men spreekt dan van
een versie in een vreemde taal. De Ferguut bijv. is wat betreft de versregels 1-2590
een vertaling (redactie) en wat betreft de versregels 2591-5592 een bewerking.
LIT: W.P. Gerritsen, Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de
Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een
uitgave van de Wrake-teksten (1963), dl. 1, p. 60.
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verso-zijde
ETYM: Lat. (folio) verso = als het blad is omgedraaid < vertere = draaien, keren.
Bibliografische term voor de keerzijde van een blad-2 of een vel; de voorzijde
heet recto-zijde. In plaats van naar pagina's verwijst men bij boeken uit de
handpersperiode naar de recto- en verso-zijde van een door middel van de
katernsignatuur aangeduid blad. Als pagina 1 en 2 zich op het eerste blad van het
A-katern bevinden, worden die aangeduid als respectievelijk folium A 1 recto en A
1 verso, gewoonlijk afgekort tot A1r, A1v. In sommige bibliografische literatuur
worden recto en verso ook aangeduid met een superieur geschreven a en b. In een
opening van een boek bevindt zich links altijd een verso-pagina met een even
paginanummer en rechts altijd een recto-pagina met een oneven paginanummer.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 329-330.

versteken
Drukkersterm voor het wijzigen van het wit wanneer binnen een oplage twee uitgaven
gemaakt worden op groot en klein papier. Daartoe moet de vorm losgekooid en het
formaatgoed (formaatmaken) herschikt worden met versteekhouten. Het versteken
is nodig om een goede bladspiegel te krijgen. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt
worden om een correctiefase in te lassen, want de drukvorm is dan toch los. Correctie
tijdens het versteken heeft bijv. plaatsgevonden in Smalleganges Nieuwe cronyk van
Zeeland (1696).
LIT: P.J. Verkruijsse, Mattheus Smallegange (1624-1710) (1983), p. 48, 371-388
F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 430.

vervloeking zie anathema

verzameld werk
Onder de aanduiding ‘verzameld werk’, ‘verzamelde werken’ of ‘opera omnia’
worden in de praktijk twee typen uitgaven verstaan van het werk van één auteur. In
het ene geval gaat het om de uitgave van een keuze uit het werk van een auteur,
meestal door die auteur zelf bezorgd, waarin een presentatie van het totale oeuvre
gegeven wordt zoals de bezorger dat het liefst ziet. Wat de bezorger (auteur)
onwelgevallig is, wordt weggelaten. Voorbeelden van een dergelijke (zelf)presentatie
zijn het Verzameld werk van H. Marsman (4 dln., 1938-1947) en de Verzamelde
gedichten van Ed Hoornik (1950), die beide verre van volledig genoemd kunnen
worden.
Het andere type wordt gevormd door de volledige uitgave van het totale oeuvre
van een auteur - voor zover bij in leven zijn van de auteur tot op dat moment
verschenen - meestal bezorgd door een tekstediteur. Voorbeelden van dit type zijn
de Verzamelde gedichten van auteurs als J.H. Leopold, J.C. Bloem, Paul van Ostaijen
e.a. Bij dit type staat de volledigheid voorop en niet de (zelf)presentatie van de auteur
van diens oeuvre.
LIT: R.L.K. Fokkema, ‘Verzamelde gedichten: een loze term’ in Nieuwe taalgids
69 (1976) 2, p. 89-101 F.A. Janssen, ‘Bij de tombe’ in Aan het werk! (1981), p.
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234-242 A. op de Weegh, ‘Voorstad zonder voorstadia: hiaten in de samenstelling
van “Verzameld werk” deel 1’ in Boelvaar poef 9 (2009) 1, p. 10-23 M. Mathijsen,
Naar de letter. Handboek editiewetenschap (20104).

verzamelhandschrift
Term uit de codicologie voor een codex die een aantal zeer verschillende teksten
bevat, waarbij het vanaf het begin af aan de bedoeling was deze teksten in één
handschrift te bundelen. Voorbeelden van Middelnederlandse verzamelhandschriften
zijn het handschrift-Van Hulthem, het Gruuthuse-handschrift, het Comburgse
handschrift en het Geraardsbergse handschrift, die met andere sinds 1994 in een
nieuwe reeks worden uitgegeven onder de titel Middeleeuwse Verzamelhandschriften
uit de Nederlanden bij uitgeverij Verloren in Hilversum, onder het toeziend oog van
een internationale projectcommissie. Elk deel wordt verzorgd door een eigen redactie
en verschijnt onder auspiciën van het Huygens ING.
Bij een boek dat handschriften bevat die wat betreft hun ontstaan niets met elkaar
te maken hebben, maar door een bezitter zijn samengebonden, spreekt men van een
convoluut.

Pagina uit het Gruuthuse-handschrift met onderaan de naam, het wapen en de zinspreuk van de
familie Gruuthuse. [bron: D. Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 255].

LIT: J.W. Klein, '(Middelnederlandse) handschriften: produktie-omstandigheden,
soorten, functies' in Queeste 2 (1955) 1, p. 1-30 Th. Mertens (red.), Richtlijnen
voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (1994)
G. Sonnemans (red.), Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden:
congres Nijmegen, 14 oktober 1994 (1996) P. Wackers, Terug naar de bron (2002)
W. van Anrooij, Literarische Kleinformen im Spiegel mittelniederländsicher
Sammelhandschriften (2009) H.C.D. Ermens, 'Het handschrift-Van Hulthem in
vergelijkend perspectief: over het nummeren van teksten en het tellen van de verzen'
in Queeste 20 (2013) 1, p. 1-28.
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vidimus
ETYM: Lat. wij hebben gezien.
Archiefterm voor een akte-1, waarbij degene die haar uitvaardigt, verklaart een
zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt. Een
vidimus kan dus beschouwd worden als een niet-geautoriseerd afschrift (kopie). Een
authentiek afschrift van een akte heet met een verouderde term transsumpt.
LIT: J.L. van der Gouw, ‘Le vidimus aux Pays-Bas septentrionaux’ in Varia
codicologica. Essays presented to G.I. Lieftinck 1 (1972), p. 99-109.

vignet-1
ETYM: Fr. vignette = verkleinwoord van vigne (wijnstok); vandaar drukversiering
die bebladerde tak van een wijnstok voorstelt.
Term uit de bibliografie voor een typografisch ornament, ook cul-de-lampe
genoemd, bestaande uit een speciaal ontworpen versiering of samengesteld uit kleinere
sierelementen uit de letterkast. Een vignet met bloem- en bladversiering heet een
fleuron. Vignetten worden gebruikt aan het begin of eind van hoofdstukken of andere
tekstonderdelen of op het titelblad op de plaats van een drukkersmerk om een te
opvallend wit vlak te vullen. Samen met het andere in een druk gebruikte typografisch
materiaal (fleuron, kader, versierde initialen (initiaal-1), lijnen en lettermateriaal)
kunnen vignetten helpen ongeïdentificeerde boeken aan een bepaalde drukker toe te
schrijven.

Vignet van de Amsterdamse schouwburg op de titelpagina van een Nederlandse theaterbewerking
van Voltaire (1761). [bron: Bibliopolis]

LIT: S. Corsini, ‘Vers un Corpus des ornements typographiques lausannois du
XVIIIe siècle; problèmes de définition et de méthode’ in Ornementation
typographique et bibliographie historique (1988), p. 139-158 P. Dijstelberge, De
beer is los! Ursicula: een database van typografisch materiaal uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken (2007).
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virgula
ETYM: Lat. virgula = twijgje, stokje < virga = twijg.
Middeleeuws interpunctieteken in de vorm van een schuine streep (/) dat gebruikt
werd om een korte rust aan te geven. De virgula dateert uit de Romeinse tijd en
maakte deel uit van een interpunctiesysteem waarbinnen de volzin (periodus) werd
afgesloten met een ‘;’ (periodus), de bijzin (colon) met een ‘.’ (punctus) en de deelzin
(comma) met een ‘/’ (virgula). Na de middeleeuwen is de virgula van naam en functie
veranderd in de Duitse komma.
LIT: J. Greidanus, Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie in 't biezonder
in de Nederlanden (1926).

vlakdruk
Term uit de drukkerswereld voor de druktechniek waarbij geen niveauverschil bestaat
tussen drukkende, geïnkte delen en niet drukkende delen. De drukkende elementen
worden vet-aannemend gemaakt zodat ze inkt kunnen vasthouden; de niet-afdrukkende
delen worden vocht-aannemend gemaakt. De eerste vlakdruktechniek was de
steendruk, uitgevonden eind 18de eeuw door Alois Senefelder. Sinds de jaren '60 van
de 20ste eeuw heeft het fotografisch zetten een grote vlucht genomen: ook de offset
is vlakdruk.
LIT: H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 75-85 F. van
der Linden, De grafische technieken (19905), p. 163-208.

vleeszijde
De binnenzijde van de dierenhuid waarvan het perkament gemaakt is. De vleeszijde
is lichter van kleur en voelt zachter en gladder aan dan de gelige en ruwere haarzijde.
Bij bevochtiging van het perkament, of wanneer dit zijn natuurlijke spanning nog
bezit, trekt de vleeszijde enigszins bol. Soms is zichtbaar dat de inkt bij het schrijven
op de vleeszijde minder goed pakte dan op de haarzijde.
In een middeleeuwse codex bestaat een regelmatige afwisseling, om en om, tussen
vlees- en haarzijde, en wel zo, dat bij een opening altijd twee gelijke zijden tegenover
elkaar staan. Deze regelmatigheid heeft men de regel van Gregory (Gregory, regel
van) genoemd, naar degene die dit verschijnsel het eerst heeft opgemerkt. Voor
Middelnederlandse handschriften geldt dat de buitenzijde van een katern een vleeszijde
is.
LIT: W. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter (19564) W.Gs Hellinga
& P.J.H. Vermeeren, ‘Codicologie en filologie V’ in Spiegel der Letteren 5
(1961-1962), p. 300-307 R. Reed, The nature and making of parchment (1975)
J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De descriptione codicum (19813), p. 17.

voetnoot
Toelichting aan de voet van de pagina, doorgaans in een kleiner lettertype, bij een
gedeelte van de tekst op die pagina dat gewoonlijk van een verwijzingsteken is
voorzien. De meest voorkomende voetnoten bestaan uit literatuurverwijzingen of
bronnenopgaven en uit woordverklaringen bij teksten (annotatie). In boeken worden
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voetnoten gewoonlijk telkens per pagina vanaf 1 genummerd; in de tekst staan de
verwijzingsnummers dan superieur gedrukt. Bij tijdschriftartikelen worden de
voetnoten vaak doorlopend genummerd, omdat het aantal noten toch beperkt is. In
plaats van cijfers worden ook wel asterisken, x-tekens en paragraaftekens gebruikt.
Wanneer een tekst van vers- of regelnummering in de marge is voorzien, worden
voetnoten doorgaans niet voorafgegaan door voetnootnummers, maar door de
desbetreffende vers- of regelnummers.
Noten geplaatst aan het eind van een hoofdstuk, boek of artikel heten eindnoten
(eindnoot).
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 160-162.

voetregel
Term uit de typografie voor een regel in het staartwit van een pagina waarin vroeger
de katernsignatuur en de custode geplaatst werden en tegenwoordig in plaats van
een kopregel een zogenaamde sprekende voetregel voorkomt als running title.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 162.

voetwit zie staartwit

volumen zie boekrol

volvelle
ETYM: Lat. volvere = draaien.
Beweegbare draaischijven ter adstructie in boeken over vooral astronomie,
astrologie, wiskunde en anatomie. Volvelles komen voor vanaf de middeleeuwen
tot heden. De vroegste voorbeelden worden aangetroffen in het werk van Ramón
Llull (ca. 1235-1316) van Majorca, een Catalaanse mysticus en dichter, die er zijn
ingewikkelde filosofische ideeën mee wilde illustreren. Ook vanaf de 14de eeuw
komen over elkaar bevestigde bladen voor in met name anatomische werken die bij
omslaan een steeds diepere laag van het lichaam tonen, zoals in Andreas Vesalius’
De humani corporis fabrica librorum epitome (1543). Zie ook pop-up.
LIT: S.G. Lindberg, ‘Mobiles in books: volvelles, inserts, pyramids, divinations,
and children’s games’ in The Private Library 3rd series 2.2 (1979), p. 49-82 J.
Helfand, Reinventing the wheel (2002).

voordehandse titel zie franse titel

voorrede zie voorwoord
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voortitel zie franse titel

voorwerk
Term uit de drukkerswereld voor die onderdelen van een boek die zich bevinden
voor de hoofdtekst, zoals franse titel, titelblad, voorwoord, opdracht, inhoudsopgave
en inleiding. Het is onderdeel van de peritekst en tevens van de paratekst.
Het voorwerk kenmerkt zich vaak door een afzonderlijke paginering (dikwijls in
Romeinse cijfers) en/of een aparte reeks katernsignaturen (katernsignatuur), waarna
de hoofdtekst begint met pagina 1 en/of met katernsignatuur A. Tegenwoordig is het
steeds meer de gewoonte om de paginering te beginnen vanaf het eerste blad-2,
hetgeen ook zonder bezwaar kan omdat men pas gaat zetten of drukken als de kopij
compleet is aangeleverd.
In de periode van de handpers kwam juist het voorwerk het laatst tot stand; men
begon te zetten en te drukken aan de hoofdtekst, waarvan het eerste blad dan de
katernsignatuur A kreeg en de paginanummers 1 en 2. Als signatuur voor het voorwerk
reserveerde men gewoonlijk de asterisk, die voor eventueel volgende katernen
verdubbeld en verveelvoudigd werd. Omdat men niet van te voren wist hoeveel tekst
het voorwerk zou beslaan, komt men daarin ook vaak halve katernen of enkele bladen
tegen, evenals in het nawerk. Wanneer het voorwerk in een boek uit de
handpersperiode meteen met signatuur A begint, heeft men in veel gevallen te doen
met een herdruk, waarvan de omvang van het voorwerk tevoren immers bekend is.
Een voorbeeld van een boek met uitgebreid voorwerk is deel 1 van Nederlands
displegtigheden (1732) van C. van Alkemade en P. van der Schelling, waarvan de
opbouwformule als volgt is: *8 (*)2 **8 ***8 ****8 *****8 ******2 (A)-(C)8 A-Mm8
Nn2(-Nn2).
Niet-gesigneerde katernen of bladen in het voorwerk worden in de formule
aangegeven met de Griekse letter π.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 330-331 P.M.
van Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 71-72 K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 155.

voorwoord
Het voorwoord bij een tekst is dat gedeelte van het voorwerk waarin een auteur,
editeur of redacteur (soms ook de drukker-uitgever of een collega-auteur) in het kort
de aanleiding tot en de doelstelling en opzet van de publicatie aangeeft. Het voorwoord
behoort tot de peritekst en daarmee tot de paratekst. Vaak wordt in de inleiding ook
dank uitgesproken aan diegenen die behulpzaam zijn geweest bij de totstandkoming
van het werk, zoals bijv. aan de promotor van een proefschrift. Voorwoorden kunnen
zowel voorkomen in secundaire als in primaire literatuur. In literair-historisch opzicht
interessant zijn vooral de programmatische voorredes, zoals die in bepaalde
bloemlezingen voorkomen (vgl. Jacob Geel in zijn bundel Onderzoek en
phantasie (1838) of de voorrede van Paul Rodenko in Nieuwe griffels, schone
leien (1954)).
De functie van het voorwoord kan worden overgenomen door een inleiding waarin
dieper wordt ingegaan op het doel van het werk en de opzet ervan. Soms vervult de
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zgn. verantwoording of het nawoord die functie. Bij toneelteksten komt vaak een
proloog voor, maar die heeft veeleer de bedoeling de toeschouwer te informeren over
het spel dat hij gaat zien. Zo’n tekst werd dan ook vaak uitgesproken door een van
de acteurs aan het begin van het stuk. Het voorwoord behoort samen met andere
teksten die in een publicatie worden opgenomen tot de paratekst om de hoofdtekst
te presenteren aan de lezer.
LIT: Ph. Lane, La périphérie du texte (1992) C. Dauven e.a. (red.), Paratext :
the fuzzy edges of literature (2004).

Vorlage zie legger

W

wachtwoord zie claus, custode

w.a.f.
ETYM: Eng. afkorting voor 'with all faults'.
Aanduiding in een auctiecatalogus voor ‘with all faults’: met alle gebreken die
aan het te veilen object vastzitten. De koper van een dergelijk nummer wordt geacht
niet te reclameren; het door hem gekochte boek wordt ook niet teruggenomen (‘not
subject to return’).
LIT: Abbreviations, abréviations, Abkürzungen, afkortingen (1969).

wastafel
Algemeen schrijfmateriaal voor het dagelijks schriftverkeer (brieven, rekeningen,
schoolwerk e.d.) in de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Wastafels, ook wel
schrijftafels genoemd, waren meestal van hout, soms van ivoor. Het plankje was
verdiept: de groef binnen de randen werd gevuld met was. In de zachte was werd
geschreven met een stilus, een metalen stift die aan een uiteinde verbreed was om
het geschrevene te kunnen wissen. Vaak bond men twee, drie of meer wastafels aan
elkaar (respectievelijk diptychon, triptychon en polyptychon), zodat de tekst aan de
binnenkant onaangetast bewaard en vervoerd kon worden. Het wastafeltje is de
voorloper van de lei en werd vooral in de late middeleeuwen veelvuldig gebruikt in
het onderwijs. In 1987 werden enkele schrijftafeltjes aangetroffen in de buurt van
Reykjavik op IJsland. Daarop staat een gedeelte van een Middelnederlands Marialied
met zangnotatie. Op sommige plaatsen in Europa bleef men tot in de 19de eeuw
wastafels gebruiken voor het rekeningverkeer.
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In de late oudheid schreef men ook wel op houten en ivoren plankjes zonder was.
De ivoren consulaire diptieken, die door een consul bij zijn ambtsaanvaarding werden
weggegeven, waren in de middeleeuwen zeer geliefd als boekplat van luxe
handschriften. Bij restauratie van dergelijke boekbanden worden op de achterzijde
van de diptieken vaak schriftsporen aangetroffen.

De eerste strofe van een Middelnederlands Marialied op een wastafeltje (15de eeuw). [bron: D.
Hogenelst & F. van Oostrom, Handgeschreven wereld (1995), p. 53]

LIT: J. Stiennon, Paléographie du moyen age (1973; reprint 1982), p. 159 B.
Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters
(19862; reprint 20094), p. 26-28.

waterlijnen
Term uit de papiermakerij voor de heel dicht bij elkaar tussen de korte zijden van
het vel lopende lijnen die men kan zien als men het papier tegen het licht houdt. De
loodrecht daarop staande lijnen die ca. 2,5 cm van elkaar verwijderd zijn, heten
kettinglijnen. Water- en kettinglijnen, evenals trouwens het watermerk, ontstaan in
het papier door de afdruk in de papierpulp van de draden waarmee de zeef (schepraam)
gevlochten is. Daarom worden ze ook wel draadlijnen genoemd.

Papierzeef met horizontaal waterlijnen en verticaal de kettinglijnen. [bron: Ph. Gaskell, A new
introduction to bibliography (1972), p. 58].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography(19742), p. 58.
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watermerk
Term uit de papiermakerij (ook: filigraan of filigram < Lat. filum = draad; gramma
= inkrassing, teken) voor een merkteken dat in geschept papier wordt aangebracht
door in het schepraam met koperdraad een figuur te vlechten. De afdruk van het
koperdraad in het vel is te zien wanneer men het papier tegen het licht houdt. Vanaf
het einde van de 13de eeuw komen watermerken in papier voor; iedere papiermaker
en -molen heeft zijn eigen watermerk(en). Dit gegeven maakt het mogelijk papier
en van dat papier gemaakte niet-gedateerde en niet-gelokaliseerde boeken te situeren,
respectievelijk ten naaste bij te dateren. Een uitzondering moet gemaakt worden voor
papier van slechte kwaliteit uit het eind van de handpersperiode (18de eeuw), dat
vaak geen watermerk heeft. Omdat er met twee schepramen gewerkt werd, moesten
er ook twee watermerken gevlochten worden, die wel sterk op elkaar lijken, maar
natuurlijk niet identiek zijn (‘watermarks are twins’, maar geen identieke tweelingen).
Ze kunnen onderscheiden worden door te letten op hun positie ten opzichte van de
kettinglijnen en op de indrukken van de knopen waarmee ze bevestigd zijn.
In de 17de eeuw geeft het watermerk ook een indicatie omtrent de kwaliteit van
het papier en de afmetingen van een vel. De initialen of tekens van de individuele
papiermolens worden dan als een zogenaamd contramerk toegevoegd in het midden
van de andere helft van het schepraam.
Zeker vanaf de 15de eeuw heeft het watermerk een vaste plaats gekregen in het
schepraam, nl. in het midden van de helft van het raam, dus op 1/4 van boven,
respectievelijk 3/4 van onder. Voor de bibliograaf, die het bibliografisch formaat
van een boek moet vaststellen, heeft dit de volgende consequenties. Bij een boek in
folio-1 bevindt het watermerk zich in het midden van een van de twee bladen (blad-2)
van het katern. In een boek in kwarto bevindt het watermerk zich in de rug van het
katern; bij een octavo boven in de rug. Bij kleinere formaten (duodecimo en kleiner)
is van het watermerk meestal niet veel meer terug te vinden omdat het boekblok bij
het binden afgesneden is. Maar ook bij de grotere formaten kan het lastig zijn om
het watermerk te identificeren wegens de drukinkt. Er zijn verschillende methoden
om het watermerk in beeld te brengen: bèta-radiografie, maar daartoe moet het boek
dan eigenlijk uit de band genomen worden; fotograferen met behulp van een lichtbak;
wrijfsels met zacht potlood; röntgenfotografie na het tussenleggen van speciale film
en loodfolie en vacuüm zuigen van het boek.
Inventarisaties van watermerken zijn ondernomen door C.M. Briquet, Les filigranes.
Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusq'en
1600 (ed. Stevenson, 4 dln., 1968) voor de 14de-16de eeuw, en voor de 17de-18de eeuw
door W.A. Churchill, Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the
XVII en XVIII centuries (19672) en E. Heawood, Watermarks mainly in the 17th and
18th centuries (19702). Vanaf 1961 verschijnen de Findbücher der
Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart (1300-1700), waarin
G. Piccard rubrieksgewijze delen uitgeeft over bijv. ‘Die Kronenwasserzeichen’,
‘Die Ochsenkopfwasserzeichen’, ‘Die Turmwasserzeichen’, ‘Wasserzeichen
Buchstabe P’ enz. Belangrijke collecties watermerken bevinden zich in de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag, nl. de collectie Theo Gerardy met ongeveer 12.000
registraties, en in de Universiteitsbibliotheek van Göttingen, nl. de collectie Eberhard
Tacke.
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Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries: WILC is sinds 2004 een
database in opbouw van de Koninklijke Bibliotheek. Deze bevat meer dan 4800
afbeeldingen van watermerken uit 380, voor het merendeel gedateerde, in de
Nederlanden gedrukte incunabelen.
Veel gebruikte watermerken zijn de ossekop (Briquet vermeldt onder zijn 16.112
watermerken niet minder dan 1.350 variaties daarop), de Franse lelie, de eenhoorn,
een druiventros, een zotskap (‘foolscap’ als papierformaat), een kroon (‘crown’) en
een kan (‘pot’).

Watermerk in de vorm van een ossenkop op een 15de-eeuwse tekstbladzijde. [bron: Bibliopolis]

LIT: A.H. Stevenson, ‘Watermarks are twins’ in Studies in Bibliography 4
(1951-1952), p. 57-91 Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742),
p. 60-66 J.M.M. Hermans & G.C. Huisman, De description codicum (19813), p.
20-23 A.C. Schuyvlot, Papier in de U.B.A. (1984) A.J. Elen, ‘Papierhistorie’
in Vriendschap in vereniging; catalogus van de tentoonstelling t.g.v. het vijftigjarig
bestaan van de Vereniging Vrienden der Koninklijke Bibliotheek (1988), p. 87-89
A.K. Offenberg, ‘Hoe waterdicht zijn dateringen met watermerken?’ in De
Boekenwereld 9 (1992), p. 2-11 G. van Thienen, ‘Papieronderzoek van de in de
Nederlanden gedrukte incunabelen, zie www.kb.nl/watermark’ in J. Biemans, L.
Kuitert & P. Verkruijsse (red.), Boek & letter (2004), p. 31-46.

weduwe zie hoerenjong

weerdruk
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Druktechnische term voor de druk die op de verso-zijde van het reeds aan één zijde
bedrukte vel wordt aangebracht. De weerdruk dient goed register te maken (register
maken) met de schoondruk. Wanneer zowel schoon- als weerdruk aangebracht zijn,
is het vel compleet met de binnenvorm en buitenvorm waarna het tot een katern
gevouwen kan worden.
Gewoonlijk bestaat de weerdruk uit de buitenvorm omdat men begint met de
binnenvorm die eerder klaar is, maar strikt noodzakelijk is dat niet. Wanneer men
een vel aantreft waarop de weerdruk ontbreekt of waar die slecht register maakt met
de schoondruk, heeft men misschien te maken met een proefdruk.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 141 P.M. van
Cleef, Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen
(1974), p. 84 vlgg. C. Schook, Handboekje voor letterzetters, boekdrukkers en
correctors, ed. F.A. Janssen (1981), p. 49 vlgg.

wees
Wees of weesmeisje is een term uit de typografie en de tekstverwerking voor de
eerste regel van een nieuwe alinea die onderaan de pagina staat, terwijl de rest op de
volgende pagina staat afgedrukt. Omdat dit als lelijk ervaren wordt, kan een zetter
d.m.v. uitdrijven de regel naar de volgende pagina verplaatsen dan wel d.m.v.
inwinnen minimaal twee regels onder aan de pagina forceren.

weesmeisje zie wees

wettelijk depot
Begrip uit de bibliotheekwereld voor de wettelijke verplichting aan uitgevers om
van al hun uitgaven één of meer exemplaren in te leveren bij de overheid, gewoonlijk
de nationale bibliotheek. In vrijwel alle landen ter wereld bestaat zo'n wet; in
Nederland (nog) niet. In België is het wettelijk depot sinds 1966 verbonden aan de
Koninklijke Bibliotheek Albert I; in Nederland is men uiteindelijk in 1974 gekomen
tot een aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verbonden Depot van Nederlandse
Publikaties en Nederlandse Bibliografie, waar de meeste Nederlandse uitgevers een
exemplaar van hun uitgaven deponeren volgens een verplichting, opgenomen in
artikel 16a van het Reglement Handelsverkeer van de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels. Alleen op basis van een goed functionerend depot
is het mogelijk een enigszins complete nationale bibliografie te vervaardigen.
Een bij het depot aangeboden boek wordt voorzien van een D-nummer, dat
afgedrukt kan worden op de verso-zijde van het titelblad of in het colofon. De
verplichting tot inleveren van een exemplaar van een uitgave bij een overheid is niet
nieuw. Reeds in de 16de eeuw vaardigde Frans I een dergelijke maatregel uit voor
zijn koninklijke bibliotheek. Toen Plantijn in 1579 de officiële stadsdrukker van
Antwerpen werd, verplichtte hij zich om van al zijn drukken een exemplaar op het
stadhuis af te leveren. In 1688 werden de Utrechtse boekdrukkers verplicht een
exemplaar af te staan voor de Stadsbibliotheek, een bepaling die in 1753 nog eens
herhaald werd. Een poging van de gemeente Deventer in 1761 om van ieder in
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Deventer gedrukt boek een exemplaar in de Athenaeumbibliotheek opgenomen te
krijgen liep op niets uit.
Het wettelijk depot is in het verleden ook misbruikt voor preventieve censuur en
in het kader van auteursrechtregelingen. In Nederland werd aan de depotregeling
voor het auteursrecht in 1912 een eind gemaakt; in België was dat in 1886 al gebeurd.
België is overigens een van de weinige landen die van elk drukwerk slechts één
exemplaar opeisen. Zo zijn er nog wel andere verschillen in de manier waarop de
verschillende landen het wettelijk depot omschrijven. Met name de precieze definitie
van de betrokken materie is van belang: enkel drukwerk of ook foto-, geluids- en
filmmateriaal? Een recenter probleem betreft ook het deponeren van teksten die
digitaal zijn vastgelegd.
LIT: A.W. Willemsen, ‘Het wettelijk depot van publikaties in Nederland. Enkele
kanttekeningen bij een slepende affaire’ in Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden
aan Mr J.R. de Groot [...] (1983), p. 320-331 P. Pesch, ‘Utrechtse drukken’ in
Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (19842),
p. 333-334 J.C. Bedaux, ‘425 jaar Stadsbibliotheek Deventer’ in Stads- of
Athanaeumbibliotheek Deventer 1560-1985 (1985), p. 15 Vijf eeuwen
Stadsbibliotheek Antwerpen (1985), p. 7-9 Ed van Eeden (red.), 25 Jaar Depot
van Nederlandse Publicaties, Koninklijke Bibliotheek (1998).

wiegendruk zie incunabel

wit-1
In de zetterij wordt alle zetmateriaal dat lager is dan letter aangeduid met wit. Wit
tussen de woorden geeft spaties; het normale wit tussen de regels heet interlinie; het
wit om de zetspiegel heen levert de marges op die in de zetterij worden aangeduid
met kopwit, rugwit, snijwit en staartwit.
Bij veel gedrukte teksten in proza is het wit naast de regels van belang als visueel
gegeven (lay-out) binnen de bladspiegel. Bij gedrukte teksten in poëzie is het
doorgaans zo dat het wit rechts van de vers-1-regels aan de tekstzijde van boven naar
beneden geen rechte lijn vertoont. Wit tussen de regels in prozateksten kan fungeren
als middel ter ondersteuning van onderling verschillende tekstgedeelten, soms als
paragraaf, soms als (onderdeel van een) hoofdstuk. Speciaal bij poëzie heeft het wit
tussen de regels een structurele (structuur) functie ter onderscheiding van de
verschillende strofen. Dit strofewit is herkenbaar aan de afstand die groter is dan de
gehanteerde regelafstand.
LIT: R. Geggus, Die wit in die poezie (1961) P.M. van Cleef, Handboek ter
beoefening der boekdrukkunst in Nederland, ed. F.A. Janssen (1974), p. 35-37, 58-62
H. van Krimpen, Boek over het maken van boeken (1986), p. 28 v., 423-435
F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862), p. 436 v. Y. van
Dijk, Leegte, leegte die ademt. Het typografisch wit in de moderne poëzie (2006).

woordcommentaar
Verklaring van of toelichting op woorden in een tekstuitgave door een editeur,
doorgaans in de vorm van een annotatie. Meestal spreekt men van woord- en
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zakencommentaar, daarmee een nauwkeurig onderscheid tussen beide typen
commentaar vermijdend. Dat onderscheid is ook lang niet altijd duidelijk, maar
meestal bedoelt men met woordcommentaar toelichtingen op in onbruik geraakte
woorden, dialectvormen of woorden uit vreemde talen. Voorbeelden hiervan uit de
Camera obscura van Hildebrand zijn ‘bouffante’ en ‘blankofficier’, waarbij de editeur
noteert ‘lange wollen das’, respectievelijk ‘slavenopzichter in Suriname’. Woorden zakencommentaar kan men vooral aantreffen in school-, studie- en leesedities.
De aard en omvang ervan is afhankelijk van het publiek waarop een editie gericht
is.
LIT: Ch.T. Cullen, ‘Principles of annotation in editing historical documents’ in
Literary & historical editing (1981) W. Woesler, ‘Zu den Aufgaben des heutigen
Kommentars’ in Editio 7 (1993), p. 18-35 M. Mathijsen, ‘De commentaar’ in Naar
de letter. Handboek editiewetenschap (2003), p. 333-351.

woordscheiding zie spatie

X

x-hoogte
Term uit de typografie en analytische bibliografie voor de hoogte in millimeters van
een normale onderkast-letter zonder stokken en staarten, bijv. de letter ‘x’. Samen
met corpsmaat, kopmaat en kapitaalhoogte maakt de x-hoogte onderdeel uit van de
letterformule ter identificatie van in drukwerk gebruikte letter. Het meten kan vrij
nauwkeurig gebeuren met de transparante meetlatten, de ‘type gauge’ en de ‘line
gauge’, ontworpen door K. van der Waarden.
LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (19742), p. 13 H. van
Krimpen, Boek over het maken van boeken (19862), p. 147 G. Unger, ‘Moderne
incunabelen; typografische maten in incunabelen en recent drukwerk’ in T. Croiset
van Uchelen & H. van Goinga, Van pen tot laser; 31 opstellen over boek en schrift
aangeboden aan Ernst Braches (...) (1996), p. 302-307.

xerografie
ETYM: Gr. xeros, xèros = droog; grafein = schrijven.
Term uit de drukkerswereld voor elektrostatische druk. Xerografie is drukken met
pigmentpoeder en werd eind jaren '30 uitgevonden door Chester Carlson. Het procedé
is verder ontwikkeld door het bedrijf Xerox, later samen met Rank. De meeste
fotokopieerapparaten maken gebruik van dit principe.
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Electrostatische drukvorm. [bron: F. van der Linden, De grafische technieken (19905), p. 225].

LIT: F. van der Linden, De grafische technieken (19905), p. 225-226.

xylografie zie houtsnede

Z

zakencommentaar
Verklaring bij of toelichting op bepaalde zaken die in een tekst genoemd worden in
de vorm van een annotatie door de editeur. Meestal spreekt men van woord- en
zakencommentaar, daarmee een nauwkeurig onderscheid tussen beide typen
commentaar vermijdend. Dat onderscheid is ook lang niet altijd te maken omdat tal
van verouderde woorden naar zaken verwijzen, zoals bijv. het in een 19de-eeuwse
tekst voorkomende ‘bulster’ dat ‘strozak’ of ‘beddezak’ betekent. Met
zakencommentaar bedoelt men doorgaans annotaties bij namen van niet-fictionele
personen, titels van boeken of kunstwerken, historische feiten en namen van plaatsen,
straten of gebouwen voorzover die niet meer bekend verondersteld kunnen worden.
Zo wordt in Hildebrands ‘De familie Stastok’ uit de Camera obscura de naam

Lexicon van handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek

‘Mingaud’ genoemd. In het zakencommentaar wordt ons meegedeeld dat dit een
destijds beroemde biljarter geweest is die in 1847 overleed.
LIT: W.Gs Hellinga, ‘De commentaar’ in Handelingen 24e Filologencongres
(1956), p. 109-127 Ch.T. Cullen, ‘Principles of annotation in editing historical
documents’ in Literary & historical editing (1981) W. Woesler, ‘Zu den Aufgaben
des heutigen Kommentars’ in Editio 7 (1993), p. 18-35 M. Mathijsen, ‘De
commentaar’ in Naar de letter. Handboek editiewetenschap (2003), p. 333-351.

zaponneren
ETYM: Du. Zaponlack = soort lak < Lat. sapo/saponis = zeep.
Het bij de restauratie versterken van papier of perkament door het te bestrijken
met of onder te dompelen in een oplossing van cellulose, zapon genaamd.
LIT: W. de Vreese, 'Het zapon : een nieuw middel om handschriften en boeken te
herstellen en tegen vernietiging te vrijwaren' in Tijdschrift voor boek- en
bibliotheekwezen (1903.1), p. 69-82.

zelfcensuur
Bijzondere vorm van censuur, waarbij een auteur of een redactie in eigen werk wijzigt
of schrapt. Meestal gebeurt dit onder druk van de publieke opinie, de overheid of
door gewijzigde inzichten van de auteur zelf. Een voorbeeld van zelfcensuur is de
2de herziene druk van de roman Een liefde van L. van Deyssel, die hijzelf volledig
herzag in 1899 en waaruit hij de in de 1ste druk omstreden passages van uitgesproken
sensuele inhoud schrapte.

Lodewijk van Deyssel schrapt een naar eigen aanvoelen te erotische passage...

...en past die eigenhandig aan (1899). [bron: M. Mathijsen, Naar de letter (1995), p. 158-159]

LIT: H. Speliers, ‘Een golf van ongebreidelde willekeur: randnota’s over censuur
en zelfcensuur’ in Die verrekte gelijkhebber (1973), p. 73-79 J. van Gerven,
‘Traditie, eschatologie en zelfcensuur: Boendale en de joden’ in Bijdragen
geschiedenis 71 (1988) 1-2, p. 3-27 V.A.M. Wiedemann, Freiwillige Selbstkontrolle
der Presse: eine länderübergreifende Untersuchung (1992) A. de Baets, W.E.M.
Krul & S. van Voorst (red.), De marge van de vrijheid: over censuur, zelfcensuur
en tolerantie (2002) M. Prenger, Een selectieve blik: zelfcensuur in de Nederlandse
journalistiek (2007).
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zetfout
Term uit de drukkerswereld voor een fout ontstaan tijdens het zetten van een tekst
door de zetter in de zethaak. Zetfouten kunnen het gevolg zijn van verkeerd grijpen
van de zetter in de letterkast, maar zijn doorgaans te wijten aan een distributiefout.
Dikwijls bestaat een zetfout uit het omgekeerd plaatsen van een letterstaafje in de
zethaak, hetgeen resulteert in een letter die op z'n kop is afgedrukt. Deze laatste soort
zetfouten is gemakkelijk te herkennen door de lezer, behalve waar het op z'n kop
afdrukken van een ‘n’ of een ‘u’ een niet onzinnig woord in een niet onzinnige context
oplevert, bijv. ‘Het uitdenken/uitdeuken van een auto is een vermoeiende bezigheid’.
Een zetfout moet duidelijk onderscheiden worden van een drukfout die ontstaat
tijdens het drukproces en meestal reeds gecorrigeerd wordt na een proefdruk. Correctie
van zetfouten vindt plaats op de drukproef met behulp van correctietekens. Correctie
achteraf vindt plaats door middel van een lijstje errata. In het verleden werd vaak
gecorrigeerd zonder de kopij, wat dan weer tot een Verschlimmbesserung kon leiden.
Bij het collationeren van exemplaren van boeken uit de periode van de handpers treft
men vaak nog ongecorrigeerde vellen aan die vanwege de hoge papierprijs niet zijn
weggegooid, maar gewoon mee gebonden.
LIT: W.Gs Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (1962), p. 129, 140 B.
Kruitwagen, 'Het zetfoutenduiveltje' in Uit de typografische kruidtuin (1962), p.m
85-100 F.A. Janssen, Zetten en drukken in de achttiende eeuw (19862) K.F.
Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 224.

zethaak
Stuk gereedschap dat een zetter gebruikte bij de opmaak van een tekst voor de druk.
In een smalle metalen staaf kon de zetter telkens één of meer regels met letters uit
de zetkast invoegen en die vervolgens in het zetsel schuiven. Daaruit resulteerde
uiteindelijk de drukvorm. Vooral in de periode van de handpers was de zethaak in
gebruik. Nu wordt hij soms nog gebruikt voor private press-producties.

Metalen haak waarin de letterblokjes kunnen worden geschoven. [bron: Ph. Gaskell, A new
introduction to bibliography (1972), p. 44].

LIT: Ph. Gaskell, A new introduction to bibliography (1972), p. 43-49.

zetspiegel
Term uit de drukkerswereld voor de afdruk op een blad-2 van het blok gezette tekst
zonder kopregel en voetregel en dus ook zonder de marges. De afmetingen van de
zetspiegel zijn van invloed bij het bepalen van de bladspiegel.
LIT: K.F. Treebus, Tekstwijzer (19832), p. 149-150.

zwartekunst-2
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Een rond het midden van de 17de eeuw door Ludwig von Siegen uitgevonden
diepdrukprocedé (diepdruk) dat op een geheel geruwde koperplaat (vanaf de 19de
eeuw ook staalplaat) de delen die minder zwart afgedrukt moeten worden egaliseert.
Hierdoor is het mogelijk een heel scala aan grijstinten (mezzotinten) te creëren.

Afbeelding van een beul in zwarte kunst-techniek.[bron: F. van der Linden, De grafische
technieken (19905), p. 120].

LIT: Schwarzkunst aus hundertfünfzig Jahren (cat., 1983) F. van der Linden,
De grafische technieken (19905), p. 119-122 E.M. Hanebutt-Benz & I. Fehle (red.),
"Die also genannte Schwarze Kunst in Kupfer zu arbeiten": Technik und Entwicklung
des Mezzotintos (cat., 2009).
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